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Resumo: Este artigo integra um projeto de pesquisa desenvolvido por um grupo de iniciação              

científica, destinado à análise estrutural em música popular. Especificamente, mapeia as relações            

harmônicas presentes no cancioneiro de Antônio Carlos Jobim (1927-1994) sob a perspectiva de             

princípios da Teoria Neorriemanniana (KOPP, 2002), reformulados em uma proposta teórica original            

voltada para gêneros de música popular denominado Sistema PK (ALMADA, 2017). São apresentados             

resultados analíticos das relações binárias entre acordes contidos nas canções das cinco fases             

composicionais delimitadas de acordo com o Cancioneiro Jobim (JOBIM, 2006).  

 

Palavras-chave: Antônio Carlos Jobim. Teoria Neorriemaniana. Sistema PK. Música popular          

brasileira. 

 

1. Introdução 

 

As canções de Antônio Carlos Jobim (1927-1994) integram com         

maestria o cancioneiro popular brasileiro. Sua produção engloba diversos gêneros de           

música brasileira como o samba-canção, a bossa nova e o choro. Reconhecidamente            

um dos mais importantes compositores brasileiros no exterior, sua obra tem sido            

gravada pelos mais variados intérpretes ao redor do mundo. Seu estilo, muitas vezes             

adjetivado como sofisticado, se deve a expansão harmônica que provocou no final da             

década de cinquenta com o início do movimento da bossa nova.  

Esse artigo – desenvolvido em um projeto de pesquisa no âmbito de            

iniciação científica da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro,             

sob orientação do Prof. Dr. Carlos Almada – busca examinar escolhas harmônicas de             

Jobim através do uso de ferramentas analíticas inspiradas em princípios da Teoria            

Neorriemaniana, desenvolvida por diversos pesquisadores, com destaque para o         

trabalho de David Kopp (KOPP, 2002). O Sistema PK (ALMADA, 2017) é uma             

ferramenta construída para ser aplicada em análises do repertório de música popular,            

em especial no mapeamento das relações harmônicas presentes na obra jobiniana. O            

presente trabalho visa apresentar os resultados obtidos durante uma abordagem          

inicial do processo de análise - que foi recentemente aperfeiçoada - através da             

exposição de gráficos produzidos pelo programa de análise desenvolvido na          

plataforma MatLab. Algumas considerações sobre os resultados reunidos das cinco          

fases composicionais serão oferecidas na última seção. 
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2. Fundamentação teórica 

 

O estudo da harmonia tem utilizado a Teoria Neorriemaniana como um           

de seus principais fundamentos teóricos. Concebida originalmente para o         

esclarecimento de certas relações harmônicas provenientes do estilo composicional         

cromático, característico do Romantismo, tem sido desenvolvida por diversos         

teóricos, dentre eles, Lewin (1982; 1992), Cohn (2012) e Kopp (2002).  

No âmbito da música popular, as elaborações voltadas para tal          

repertório ainda são relativamente escassas. Destacamos os trabalhos de Capuzzo          

(2004) e Bringshaw (2012). O presente trabalho é associado a uma proposta teórica             

que abrange especificamente gêneros populares essencialmente tetrádicos, âmbito        

que pode ser perfeitamente ilustrado pela obra de Jobim.  

O Sistema PK , utilizado neste trabalho, é dedicado ao exame das           
1

relações harmônicas em música popular, fundamentado no Sistema de         

Transformações Cromáticas de Kopp (2002). As operações transformacionais        

mapeiam conexões entre acordes contíguos que compartilhem pelo menos uma nota.           

O sistema PK amplia o sistema de Kopp ao contemplar as tétrades e todas as possíveis                

conexões entre acordes de sétima (considerando as oito possibilidades que          

mencionaremos mais adiante). Fez-se necessário criar novas classes de operações,          

pois o total de possibilidades de conexões entre tétrades cresce dramaticamente           

quando comparado com o das relações entre tríades. 

As operações PK são classificadas em dois níveis: (a) básico, que separa            
2

os acordes em qualidades maiores ou menores e (b) específico, que abrange oito             

subqualidades tetrádicas (quatro maiores e quatro menores). As transformações no          

sistema são classificadas também em dois níveis: (a) classes de operações,           

determinadas pelos intervalos entre as fundamentais dos acordes envolvidos e (b)           

operações específicas, associadas às oito subqualidades tetrádicas . Existem 13 classes          
3

(e 26 subclasses) de operações e o número de operações específicas alcança 615.  

 

3. Metodologia 

 

Foram selecionadas para análise todas as canções publicadas pelo         

Cancioneiro Jobim (2006), segmentadas em cinco fases criativas do compositor de           

acordo com a publicação . Cada canção foi analisada de acordo com um protocolo de              
4

etapas que é iniciado por (a) revisão da cifragem harmônica de acordo com a versão               

impressa na partitura; (b) normatização das cifras, de acordo com os pressupostos            

teóricos, reinterpretadas e simplificadas de maneira a enquadrá-las nas oito          

subqualidades contempladas pelo sistema; (c) transcrição da sequência harmônica         

que é normatizada em formato MIDI, mantendo a sequência original, mas           

desconsiderando o ritmo. Cada acorde é escrito em estado fundamental no âmbito de             

uma oitava; (d) o arquivo MIDI é inserido no input de um programa computacional              

de análise harmônica assistida, desenvolvido na plataforma MatLab denominado         

PopKopp, que retorna a sequência de operações PK referentes a cada conexão entre             

1
 Para mais detalhes, ver ALMADA (2017). 

2
 Para mais detalhes, ver KÜHN et al (2017). 

3
As oito subqualidades são: X7M, X7, X7(♭5) [“sexta francesa”], X5(♯5), Xm7, Xm7(♭5) [“meio              

diminuto”], X7dim e Xm(7M). 
4

As cinco fases acompanham a segmentação dos cinco volumes, a saber: (1) 1947-58; (2) 1959-65; (3)                 

1933-70; (4) 1971-82; (5) 1983-94. 
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acordes contíguos; (e) os dados obtidos na análise são salvos em matrizes específicas             

que armazenam os resultados globais da pesquisa; (f) são gerados gráficos a partir             

dos dados armazenados.  

 

4. Resultados 

 

Tendo concluído a análise da integral do cancioneiro de Jobim,          

podemos apresentar os seguintes resultados totais, formatados como gráficos, como          

podemos nas observar nas Figuras 1 a 6 . 
5

A Figura 1 apresenta uma quantificação percentual da distribuição das           

subqualidades tetrádicas da obra Jobiniana. Como podemos observar, a subqualidade          

Y (acordes maiores com sétima menor) apresentou o maior percentual de ocorrência,            

somando um total de 34,46%; a subqualidade z (acordes menores com sétima            

menor), se posiciona em segundo lugar ao somar 32,24% das ocorrências; a            

subqualidade Z (acorde maior com sétima maior) por sua vez, se posiciona em             

terceiro lugar ao somar 24,19% dos casos; as três subqualidades que apresentam            

maior nível de ocorrências somadas acumulam um total de aproximadamente 91%           

dos acordes utilizados por Jobim. Em quarto e quinto lugar em ocorrência percentual             

estão as subqualidades x (acorde de sétima diminuta) com 4,06%; a subqualidade y             

(acorde meio diminuto) com 2,53%, que aparecem em um patamar bem inferior ao             

das três subqualidades preponderantes. Os acordes de dominantes alterados:         

subqualidade W (sétima da dominante com quinta aumentada) e X (acorde de “sexta             

francesa”) ocorrem com 1,13% e 0,26% respectivamente; no mesmo patamar de 1%            

ocorre a subqualidade w (acorde menor com sétima maior) com 1,13% das            

ocorrências.  

Na Figura 2 podemos observar a distribuição total das subqualidades          

quantificadas por fundamental de forma absoluta. A nota ré apresenta maior ocorrência            

absoluta por fundamental, seguindo-se de da nota sol e da nota lá no mesmo patamar               

de quantidade absoluta de ocorrência com a nota dó aparecendo em quarto lugar. A              

ocorrência de maior quantidade absoluta de subqualidades com fundamental Ré, Sol           

e Dó assim como Lá reafirma os dados apresentados na Figura 1.  

A Figura 3 apresenta a distribuição das subqualidades classificadas por          

fases e pela fundamental Ré, a qual caracteriza a fundamental de maior ocorrência             

conforme a Figura 2 explicita. Podemos notar que a preferência de Jobim no uso das               

subqualidades tetrádicas de maior proeminência é reafirmada na Figura 3 ao           

observarmos o destaque para os acordes Xm7, X7 e X7M respectivamente.  

As operações específicas (todas as 615 possibilidades de conexões) são          

aqui apresentadas no gráfico da Figura 4 e as operações jobinianas (somente as             

operações empregadas pelo compositor) na Figura 5. Como podemos observar, as           

operações F+zY, D+YZ e F+Yz se destacam, sugerindo uma preferência por           

encadeamentos entre acordes cujas fundamentais estejam separadas por uma         

distância de quarta justa ou quinta justa (ex. Dm7 - G7; G7 - C7M; E7 - A7).  

As relações disjuntas são apresentadas na Figura 6 e as relações           
6

disjuntas jobinianas na Figura 7, distribuídas de forma absoluta classificadas a partir            

da distância de suas fundamentais. No gráfico fica evidenciada a ocorrência           

5
Para uma melhor leitura dos dados optamos pelo posicionamento das figuras em página inteira ao                

final do artigo.  
6
 As relações disjuntas são operações que envolvem acordes que não possuam notas em comum.  
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preponderante das operações -1zz, -1YY e +1xz dispostas por ordem de ocorrência,            

ficando as demais operações num patamar bastante inferior (ex. Fm7 - Em7; C7 - B7;               

C♯°7 - Dm7). 

 

5. Considerações Finais 

 

Este trabalho se propôs a apresentar os dados provenientes de uma           

pesquisa baseada em princípios da Teoria Neorriemaniana com o objetivo de mapear            

as relações entre estruturas acordais de quatro sons no cancioneiro de Antônio Carlos             

Jobim. Obtemos com esse trabalho uma visão global das escolhas acordais do            

compositor, possibilitando novas abordagens analíticas que proporcionem       

considerações sobre o estilo composicional de Jobim. A expansão dos princípios de            

Kopp para seu uso na análise de música popular brasileira também merece destaque.             

A limitação do sistema tem sido ultrapassada por alguns trabalhos (KÜHN et al,             

2017b) que expandem o sistema para o exame das relações de acordes considerando a              

interação entre tríades e tétrades. O presente trabalho visa contribuir para a grande             

lacuna que é a pesquisa em música popular, em especial para a música popular              

brasileira, abrindo janelas para novas abordagens analíticas e teóricas. Atualmente a           

pesquisa foi reformulada de maneira a englobar todas as escolhas harmônicas de            

Jobim considerando também relações entre acordes de cardinalidades distintas,         

tornando os resultados mais precisos e se encontra em estágio de finalização.  
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Resumo: A questão geradora dessa pesquisa foi a dicotomia improvisação vs composição no universo              

do Blues. Inicialmente concentrados numa única canção de um representativo músico dos chamados             

Blues de raiz, ampliamos nosso recorte e investigamos a característica singularidade que há em cada               

canção Blues – indo de encontro à provocativa indagação do título – por meio da análise de duas                  

canções que foram interpretadas por artistas diferentes. O estudo se apoiou em diversos documentos              

bibliográficos, de áudio e de vídeo e foram utilizados variados recursos metodológicos de transcrição,              

notação e análise musicais. 

 

Palavras-chave: Blues. Improvisação. Permanência. Composição. 

 
1. Introdução 

Para além de sua rica origem afro/americana e sua história, o Blues é             

um tipo de música que influenciou e influencia a maior parte das produções musicais              

urbanas do ocidente. Muito embora exista bastante informação sobre os Blues mais            

comerciais, que foram e são veiculados pela indústria fonográfica, muitos aspectos de            

sua estruturação ainda são desconhecidos, principalmente com relação aos chamados          

Blues de raiz. 

Quem gosta e/ou estuda gênero, ouve a pergunta “Blues é tudo igual?”,            

ou variantes da mesma, com muita frequência. Também é comum nos depararmos            

com material publicado que define esse tipo de música de maneira tão estanque, que              

nos permite compreender a insistência com que testemunhamos a manifestação          

desse tipo equivocado de indagação.  

O incômodo cresceu a medida que nos deparávamos cada vez mais com            

afirmações dicotômicas relacionadas à forma, improviso, alturas e harmonia. Como          

exemplo, citamos dois autores abaixo. O primeiro, Roberto Muggiatti, que escreveu o            

livro Blues: da Lama à Fama – um dos poucos sobre o assunto em português –, fala                 

sobre a forma:  

 

Estruturalmente, o blues acabou se fixando numa forma bem rigorosa, quase           

clássica: 12 compassos, divididos em 3 partes iguais, no esquema A-A-B, com            

um acorde diferente sublinhando cada parte. O segundo verso         

invariavelmente repete o primeiro. (MUGGIATI, 1995; p. 13)  

 

Nota-se que o autor usa palavras e expressões como “forma bem           

rigorosa”, “clássica” e “invariavelmente” para definir a estrutura do Blues. Abaixo, a            

segunda citação, extraída do importante artigo On Playing by Ear, de Lars Lilliestam,             

é um depoimento do guitarrista David Fahl sobre a experiência de ter tocado com o               

bluesman Pops Overstreet: 

 

Nos Blues de Pops, determinada frase pode ser repetida uma, duas ou dez             

vezes antes de resolver ou partir para outro verso. As interpretações da frase             

mudam ou ele simplesmente pode estar respondendo ao que outros músicos           

estão fazendo. Tem canções que eu já ouvi centenas de vezes e ainda             

considero  certas  frases  uma   surpresa,   geralmente   porque  são  novas  ou 
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retiradas de outra canção e usadas para manter a performance em           

movimento. (FAHL, 1993, pp. 21-2, apud LILLIESTAM, 1996; p.198,         

tradução nossa) . 
1

 

O primeiro fala de uma rigidez de forma, reforçando a ideia de que todo              

Blues é igual, e o segundo menciona a caraterística fluidez da performance de um              

determinado músico, indo de encontro à primeira citação. Tais contradições nos           

levaram à pergunta: o quanto há de improvisação e composição em uma canção             

Blues?  

Essa indagação foi o ponto de partida da presente pesquisa. Para que ela             

fosse possível, a dividimos em duas etapas. Na primeira, utilizamos, como objeto, a             

música Hard Time Killin' Floor Blues, de Skip James, um músico representativo dos             

chamados Blues de raiz e que se destaca pela forte personalidade interpretativa.  

Como metodologia, escolhemos duas gravações, respectivamente de       

1931 e 1964, e fizemos uma análise do que permanecia e o que mudava em cada uma.                 

O trabalho foi apresentado na 7ª SIAc sob o título Improvisação e Permanência num              

Blues de Skip James – aqui utilizando o termo “permanência” como uma espécie de              

sinônimo para “composição”.  

Em seguida, interessados na singularidade de outros músicos do gênero,          

ampliamos nosso recorte e fizemos um levantamento das canções do universo do            

Blues que foram interpretadas por músicos diferentes. Após a escolha de duas            

músicas, Catfish Blues – gravada por Skip James, John Lee Hooker, Muddy Waters e              

Robert Petway – e Walking Blues – gravada por Robert Johnson, Son House e              

Muddy Waters –, analisamos todo o material com o subsídio de documentos            

bibliográficos, de áudio e de vídeo, e com o auxílio de softwares que facilitaram as               

transcrições musicais que se fizeram necessárias. A individualidade encontrada nas          

interpretações de cada canção Blues negou por completo a monotonia          

provocativamente insinuada na pergunta do título, adicionalmente revelando certo         

preconceito que ainda existe, no meio acadêmico, com relação a canções de tradição             

oral. Essa parte da pesquisa, por sua vez, foi apresentada na 8ª SIAc já sob o título                 

Blues é tudo igual?  

 

2. Metodologias das transcrições e análises musicais 

As canções de Blues, como muitos outros gêneros de música popular,           

não são habitualmente registradas em partitura. As razões disso são múltiplas e aqui             

não temos intenção nem espaço para investigar esse fenômeno. Mesmo quando se            

encontra partituras de Blues, muitos detalhes da interpretação ficam excluídos e           

vários aspectos costumam ser incorretamente grafados.  

Para adquirir uma compreensão mais detalhada das canções que         

selecionamos, constatamos ser necessária a construção de uma metodologia de          

transcrição do material fonográfico para o registro escrito. É possível, apenas pela            

audição, identificar diversos elementos de uma música, mas quando se alcança           

1
Do original em inglês: "In Pops' blues a given line may be repeated one, two or ten times before                    

resolving or moving to another verse. The readings of the line may change, or he may simply be                  

responding to what the others musicians are doing. There are songs I've heard nearly a hundred times,                 

and still find some lines a surprise, usually because they'll be new, or pulled in from another song and                   

used to keep a jam going." 
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determinado nível de observação analítica, nossa capacidade conjugada de         

reconhecimento auditivo e memória fica aquém do necessário (LIST, 1963).  

Não obstante, na atualidade, já ser muito valorizado e pesquisado o           

hábito dos músicos populares tocarem de ouvido – Feichas (2006), Lilliestam (1996),            

Green (2001), etc.) –, é raro encontrarmos publicações acadêmicas que esmiúçam           

como realmente se “tira música de ouvido”, expressão comumente empregada no           

Brasil. Como transcrever uma canção inteira em todos os seus detalhes é uma             

empreitada de grandes proporções, estabelecemos, em etapas diferentes da pesquisa,          

variados recortes, adequados às intencionalidades do momento: transcrever        

específicos e curtos trechos se apresentou como um recurso essencial para a            

viabilização do trabalho. 

Outro recurso foi a utilização de softwares de manipulação de áudio.           

Buscamos programas que contivessem as seguintes ferramentas: diminuição de         

velocidade, transposição em oitavas e em outros intervalos – nesse caso para facilitar             

comparações de fonogramas que não compartilhavam a mesma afinação e/ou          

tonalidade –, looping e recorte de segmentos.  

Ainda que tenhamos transcrito específicos trechos, e com o auxílio de           

recursos informáticos, a transcrição de todo o material se processou de modo lento e              

árduo. Sabemos que as partituras aqui expostas não são nada mais que interpretações             

subjetivas: nunca tivemos a intenção de que as mesmas pudessem de algum modo             

“substituir” o fenômeno musical. Todo esse dispendioso trabalho, entretanto, muito          

nos auxiliou a pensar sobre as questões que nos impomos. 

Quanto às análises, utilizamos, de modo geral, o método proposto por           

Nicolas Ruwet (1967; 1987), batizado como “análise paradigmática” por Nattiez          

(2005) e outros. Ruwet fundamentalmente recomenda a comparação de trechos          

equivalentes, sugerindo que a música seja segmentada de modo a alinhar esses            

trechos num eixo paradigmático vertical, que facilita a avaliação dos elementos que se             

repetem ou são variados (ver Fig.1 adiante). 

Recursos gráficos também foram de grande valia na viabilização das          

transcrições e análises. Pode-se observar, na Figura 1, que o ritmo vocal não foi              

escrito. Como ele é de altíssima complexidade, num primeiro momento optamos por            

indicá-lo proporcionalmente ao violão, ou seja, as “cabeças” de nota das partes vocais             

estão rigorosamente alinhadas com os ritmos do instrumento. E mesmo o ritmo do             

violão não está transcrito em sua completude: foram indicados apenas os ataques            

iniciais de cada nota, dando a impressão de ser uma mera melodia. Na prática, a               

textura do violão é bem complexa, mas a indicação de todas as durações exatas              

deixava a partitura um tanto saturada, tornando difícil a investigação. Optamos por            

uma escrita de certa maneira semelhante às tablaturas de alaúde da Renascença.  

Essas opções – ritmo proporcional na voz, estilo tablatura no violão – se             

afastam do que autores como Seeger (1958) ou Nettl (2005) chamariam de            

“transcrição descritiva”, que seria aquela que procura transportar para o papel o            

máximo de detalhes do fenômeno musical. Ela é contraposta ao que eles definem             

como uma “transcrição prescritiva”, que acontece quando a escrita produzida permite           

que um músico conhecedor daquele universo cultural recrie a música com o mínimo             

de informações. Nossas transcrições provavelmente residem no meio do caminho.          

Todos esses recursos e procedimentos aliviaram um pouco o penoso processo de            

transcrição e nos permitiram, enfim, proceder mais diretamente às análises. 
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Figura 1 - Partitura dos 2 primeiros compassos das 3 estrofes iniciais da canção Hard Time Killing 

Floor, de Skip James, gravada nas décadas de 30 e de 60. 

 

3. Primeira etapa: improvisação e permanência 

O Blues nasceu nas plantações de algodão localizadas no Sul dos           

Estados Unidos. Veio das worksongs, manifestação musical dos negros americanos          

escravizados que, como uma forma de expressão, cantavam sobre o cotidiano de            

agressões e tratamento sub-humanos. Algumas canções continham, inclusive, códigos         

para fuga e era comum usar, por exemplo, passagens bíblicas nessa codificação. Tais             

canções eram autorizadas pelos senhores, já que serviam, além de ritmar o trabalho,             

como uma válvula de escape para os negros escravizados. A voz era o único              

instrumento que podiam usar.  
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Com o fim da escravidão, após a Guerra de Secessão, eles, agora livres,             

teriam direito, por lei, além de salário, a um pedaço de terra. Na prática, isso não                

aconteceu e muitos continuaram trabalhando nas fazendas em um sistema de           

exploração um pouco diferente da escravidão, mas considerado tão rígido quanto. Os            

recém-libertos migraram em massa para o Norte, com objetivo de trabalhar nas            

fábricas. A imagem, porém, do negro escravizado e acorrentado mudaria e daria            

espaço ao homem solitário com o violão nas costas, também usando a música para              

falar sobre seu cotidiano. Era o nascimento do Blues.  
Um dos principais nomes desse estilo é Nehamian Curtis James,          

também conhecido como Skip James. Nascido em 1902, Nehamian era chamado           

dessa forma porque, contrabandista, nunca ficava muito tempo em um lugar. Foi            

descoberto após vencer um concurso de talentos, pelo qual pode gravar suas músicas             

usando voz, violão e piano. Após a Grande Depressão, Skip sumiu por 30 anos do               

meio do musical. Foi redescoberto por entusiastas do Blues: era o começo do             

chamado Revival (GIBNEY, A; SCORSESE, M; WENDERS, W, 2003). Skip regrava           

suas músicas e volta a se apresentar. Morre, entretanto, de câncer em 1969.  

Para o estudo da permanência e improvisação no Blues, escolhemos          

uma de suas músicas mais conhecidas: Hard Time Killing Floor. Ela fala sobre             

tempos difíceis, que fazem as pessoas migrarem “de porta em porta”, uma alusão à              

crise de 29. Escolhemos duas versões para serem analisadas: uma gravada em 1931 e              

a outra em 1964 (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1 - Ficha Técnica da ‘Hard Times Killing Floor’. Documentário ‘The Soul of a Man’, 2003. 

Direção: Wes Anderson. Da série ‘The Blues’, organizada por Martin Scorsese. 

 

 

O registro de música em partitura é um fenômeno tipicamente ocidental           

e mais particularmente conectado com a música Clássica . Grande parte da produção            
2

musical mundial, entretanto, se processa pela via da oralidade e, como tal, congrega,             

de modo intrincado, elementos compostos e improvisados (NETTL, 2005). Perguntar          

2 O uso, nas últimas décadas, do termo “erudita”, no lugar de “clássica”, acaba, a nosso ver, por                   

valorizar mais ainda o letramento musical. Os outros universos musicais, geralmente orais, então não              

teriam erudição? O uso de partitura não é causa nem efeito desse equívoco, mas contribui para o                 

preconceito. 
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sobre improvisação e permanência é, portanto e de certo modo, perguntar sobre a             

essência de determinado gênero. Tentar compreender essa dicotomia no Blues,          

todavia, é particularmente significativo, pois é um universo musical que sofre           

preconceito tanto pela sua constitutiva oralidade, como pela sua aparente limitação           

estrutural em termos de forma, harmonia, ritmo, letra, etc. Tal limitação – sempre             

insinuada na sentença “Blues é tudo igual” – não existe, mas decorre da falta de               

aprofundamento causada pela própria dificuldade intrínseca de se investigar         

manifestações orais. 

Para compreender mais detidamente essa relação, decidimos começar a         

transcrever a referida canção. Devido à complexidade da tarefa, logo percebemos que            

precisávamos fazer um estreito recorte. Optamos por uma triangulação interna das           

duas versões: debruçando-se, inicialmente, sobre o violão, transcrevemos três         

estrofes da gravação de 1964 e três estrofes da de 1931. Em seguida registramos as               

alturas da voz dos mesmos segmentos com alto nível de detalhe. O ritmo vocal, como               

explicado anteriormente, foi indicado sem figuras rítmicas, mas alinhado sobre o           

violão de modo proporcional. As diversas versões foram alinhadas em acordo com o             

método paradigmático (ver Fig. 1 acima). 

Em linhas gerais, a música se estrutura em estrofes de 10 compassos de             

12/8, sendo 4 de melodia e letra, 4 de boca chiusa e 2 de violão solo com caráter de                   

“ponte” (“bridge”) . A harmonia basicamente delineia um acorde de Mi maior/menor          
3 4

, mas com várias “digressões”, como as notas Ré, Sib e Fá♯, respectivamente nos              

compassos 1, 2 e 4 (ver Fig. 3) . Os 4 compassos de boca chiusa estabelecem uma                
5

espécie de forma responsorial, mas a estrutura da canção em nada se assemelha aos              

Blues de 12 compassos, citados por Muggiati (1995) e muitos outros . 
6

Na próxima figura (Figura 2), apresentamos os compassos do início da           

parte vocal das três primeiras estrofes das duas versões. Apesar de muitos            

deslocamentos rítmicos, que em grande medida decorrem das variações das letras,           

observa-se uma firme estrutura de alturas. Abstraindo-se algumas interpolações,         

todas as estrofes incluem as notas Sol, Fá♯, Ré, Sol (ou Sol♯ - ver nota 4), Mi.  

 

3 Em algumas estrofes, nessa “ponte”, dois pulsos de semínima pontuada são omitidos, gerando um                

6/8 no fim. 
4 Mais precisamente, essa canção foi gravada em tons mais baixos que Mi, como Mi♭, Ré ou Dó♯,                   

mas nenhuma afinação era perfeitamente em 440Hz. Já os artistas que gravaram a Catfish Blues,               

canção da 2ª etapa do trabalho, o fizeram em torno de Mi e de Lá. Como o tom de Mi foi                     

predominante, transcrevemos todos os fonogramas nesse tom. Adicionalmente, esse tom, assim como            

o de Lá, também é idiomático no violão e a scordatura que Skip James usa forma um acorde de Mi                    

Menor. 
5 Essas notas poderiam ser consideradas blue notes. Weisethaunet (2001), entretanto, escreveu um              

seminal artigo sobre o assunto, no qual ele chama atenção para o fato de que o conceito foi cunhado no                    

seio da musicologia ocidental e não pelos bluesmen. E, se o fenômeno existe, não se limitaria aos graus                  

3, 5 e 7 sempre mencionados. Qualquer grau poderia ser considerado como blue note, até porque o                 

efeito está muito mais relacionado a um modo especial de execução instrumental ou vocal – bends,                

slides, portamentos, etc. – do que a uma altura específica. E mesmo que algumas alturas sejam                

estatisticamente preferencialmente empregadas, elas são entendidas mais como uma um região de            

alturas, uma banda de frequências. 
6 Num rápido levantamento que fizemos de 10 fonogramas de Robert Johnson, a estrutura de 12                 

compassos foi usada 3 vezes e sugerida pela harmonia mais 5 vezes. Contudo, todos esses 8 casos                 

contêm grande irregularidade métrica. Duas canções eram bem semelhantes à estrutura de 10             

compassos da Hard Time Killing Floor, e com a mesma harmonia pedal: apenas um acorde com                

diversas inflexões modais. 
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Figura 2 - Partitura das alturas da voz com ritmo proporcional dos 2 primeiros compassos das 3 

estrofes iniciais da canção Hard Time Killing Floor, de Skip James, gravada nas décadas de 30 e de 60. 

 

Essas mesmas alturas também ocorrem no violão (Figura 3) e essa           

relação heterofônica se estende até o final da frase. 

 

 

Figura 3 - Partitura da primeira frase da estrofe inicial da canção Hard Time Killing Floor, de Skip 

James, gravada nas décadas de 30 e de 60. 

 

Analisando especificamente certas estrofes do violão (compassos 5 e 6),          

observa-se uma complexa rede de repetições e variações (Figura 4). 
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Figura 4 - Partitura do violão dos compassos 5 e 6 da 3 estrofes iniciais da canção Hard Time Killing 

Floor, de Skip James, gravada nas décadas de 30 e de 60. 

 

Particularmente nesse exemplo, é possível discernir a semelhança de         

elementos entre estrofes gravadas na mesma época, ou seja, certos fragmentos           

composicionais, que estavam definidos em determinado momento (década de 30), 30           

anos depois adquirem outra “definição”. 

Não obstante a complexidade dessa última figura, percebe-se um alto          

grau de permanência em todos esses exemplos. A improvisação acontece a todo o             

momento, mas quase sempre com caráter de variação. É como se existisse um             

esqueleto referencial – platônico? – na mente do músico, mas que ele transcende             

quando deseja. Alguns alicerces, por outro lado, são muito bem definidos: as alturas             

da parte vocal, inclusive dobradas pelo instrumento; os pulsos finais do violão nessa             

última figura; e diversos outros fragmentos que encontramos, mas que aqui não cabe             

exaustivamente expor.  

A canção, enfim, revela uma firme estrutura, mas que não é nunca            

explicitamente repetida. Mas isso seria uma característica do gênero ou do Skip            

James? Se o próprio artista muda algumas coisas conforme o tempo passa, como será              

a interpretação de uma mesma canção por músicos diferentes? Pra responder,           

ampliamos o recorte da pesquisa e avaliamos outros bluesmen e músicas desse            

universo. 

 

4. Segunda etapa: Catfish Blues 

Depois de buscarmos, com a canção de Skip James, entender o que era             

fixo e o que era flexível, levantamos o questionamento sobre o que seria, afinal, uma               

canção Blues. Ou, como isso talvez seja impossível de responder, quais seriam os             
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elementos que caracterizam uma canção Blues como tal? Para isso, mudamos a            

metodologia: ao invés de duas versões de um intérprete para uma mesma música,             

escolhemos quatro versões de uma mesma música interpretada por quatro bluesmen           

diferentes.  

A canção escolhida foi a Catfish Blues, uma das mais famosas, gravada            

por um grande número de artistas. Com o objetivo de identificar o que de essencial               

permanece nas variadas interpretações, escolhemos quatro bluesmen importantes da         

história do gênero: Robert Petway (primeira versão, gravada em 1941. Alguns sites o             

colocam como autor da música), John Lee Hooker (versão gravada em 1949. Selo:             

Eagle Records, Produtor: Gene Deith. Álbum: Jack O 'Diamonds'), Skip James           

(versão gravada em 1964 para o álbum She's Lying. Selo: Genes. Produzida por John              

Fahey, Bill Barth, ED Denson e Gene Rosenthal) e Muddy Waters (a versão dele se               

chama Rolling Stone, uma adaptação da Catfish, gravada em 1950. Selo: Chess.            

Produtores: Leonard Chess e Phil Chess). 

Como ponto de partida, avaliamos detalhadamente as letras das versões          

da Catfish Blues, identificando a estrofe mais semelhante. No quadro a seguir (Figura             

5), reduzimos as estrofes a uma única palavra ou expressão representativa. As            

indexamos com letras maiúsculas e minúsculas e assim pudemos compreender          

melhor a estrutura da letra de cada interpretação. A abreviação “ref” significa            

“referência a”. 

 

 

Figura 5 - Representação reduzida das estrofes de quatro interpretações da canção Catfish Blues, com 

indicação das semelhanças.  

 

A discrepância é evidente , mas existem semelhanças, o que nos          
7

permitiu selecionar a estrofe mais recorrente: a que menciona “baby's house”. No            

quadro a seguir (Quadro 2), apresentamos a referida estrofe pelos 3 músicos que a              

cantaram. 

 

 

 

 

7
John Cowley (1981) cita o conceito de floating stanzas, que seria, basicamente, o hábito dos                

bluesman de misturar estrofes originais com estrofes de outras canções e de outros intérpretes. 
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Quadro 2 - Três interpretações da letra da estrofe “baby’s house”, da canção Catfish Blues. 

 

Skip James John Lee Hooker Muddy Waters 

You know, I went to my baby’s       

house, 

she told me to sit down on the step 

“Son, you can come right on in 

because my husband just now left, 

just now left, just now left 

Yes, I went to my baby’s house 

And I sat down on her step 

She said, “Come on in now,      

Johnny 

Oh, Lord, my husband just now      

left” 

Husband just now left 

 

I went to my baby’s house, 

And I sit down oh, on her steps. 

She said, “Now, come on in now,       

Muddy 

You know, my husband just now left 

Sure ‘nough, he just now left 

Sure ‘nough, he just now left” 

Sure ‘nough, oh well, oh well 

 

 

Robert Petway, talvez por seu fervor religioso, não gravou essa estrofe,           

porém registrou uma outra semelhante, que menciona “church house” (Quadro 3).           

Skip James também a registrou. 

 

Quadro 3 - Duas interpretações da letra da estrofe “church house”, da canção Catfish Blues. 

 

Skip James Robert Petway 

You know, I went to the church       

house, 

and they called on me to pray 

I got down on my knees but I        

didn't, 

have no word to say 

Not a word to say, word to say 

 

Well, I went down, yes! 

Down to the church house,     

yes! 

Well, I was called on me to       

pray 

Fell on my knees, now 

Mama, I didn't know one 

Not a word to-who say 

Not a word to-who say 

Not a word to-who 

Not a word to-who 

Not a word to say 

Not a word to say 

Not a word to say 

 

A voz das 3 estrofes “baby's house” e das 2 estrofes “church house” foi              

pormenorizadamente transcrita em termos de ritmo e alturas. Não transcrevemos o           

violão, mas usamos o recurso, quando necessário, de indicar a métrica do            

acompanhamento sobre a pauta da voz com o intuito de compreender a complexa             

relação fraseológica entre o instrumento e o canto. Isso foi particularmente           

esclarecedor no caso da interpretação de John Lee Hooker (ver Figura 6 adiante). 

As transcrições das 3 versões de “baby’s house” foram comparadas frase           

a frase. Como exemplo, apresentamos a primeira frase com diversas semelhanças           

destacadas (ver Figura 7 adiante). 
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Figura 6 - partitura da voz das duas primeiras frases das estrofe “baby’s house”, da canção Catfish 

Blues, interpretada por John Lee Hooker. 

 

 

Figura 7 - comparação da primeira frase vocal de três interpretações da canção Catfish Blues. 
 

Após observarmos as 4 frases da estrofe em questão, nos foi possível            

discernir uma estrutura mais ou menos estável. Na figura adiante (Figura 8), as             

linhas retas representam a movimentação em termos de alturas. Alguns graus mais            

essenciais foram destacados. Não os classificamos com exatidão – como 3ª maior ou             

4ª justa, por exemplo –, porque há muita inflexão microtonal: são apenas graus             

“guias”. Os parênteses assinalam a possibilidade de que um dos fonogramas não            

tenha aquele trecho. Os segmentos curvados indicam movimentos melismáticos: 
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Figura 8 - Estrutura esquemática da estrofe “baby’s house”, da canção Catfish Blues, extraída a partir 

de 3 interpretações. 

 

A quarta frase, nas três gravações, é sempre constituída de uma ideia            

particular – um riff exclusivo! – do intérprete, mas a mesma sempre repete, como um               

refrão de finalização. Outra especificidade frasal é o ritmo sempre flutuante na 3ª             

frase. De posse dessa estrutura, a comparamos com as transcrições das duas            

gravações da estrofe “church house” e constatamos o mesmo nível de semelhança e             

variação. 

É importante destacar o alto grau de individualidade de cada versão.           

Olhando rapidamente a Figura 7, observa-se o ritmo tético em Hooker e o acéfalo nos               

outros dois; também nota-se o composto em Waters em contraposição ao quaternário            

de James e Hooker. Se compararmos os dois casos acéfalos e pensarmos o 4/4 do               

James como 2/2, verifica-se que o ritmo do Waters é uma ternarização do ritmo do               

James, como se Waters colocasse swing no ritmo do outro. A estrofe “church house”              
8

de Petway, por sua vez, começa com ritmo anacrústico, mas a métrica também é              

quaternária. 

A singularidade de cada um, na verdade, desponta a todo momento, mas            

nas frases 3 e 4 as diferenças saltam aos olhos: a flutuação rítmica da terceira é obtida                 

pelos modos mais diversos por cada um; os riffs finais dos 4 músicos são tão               

diferentes que não pudemos comparar nenhum segmento, por menor que fosse.           

Acreditamos, enfim, que a beleza dessas interpretações está justamente na percepção           

8 Swing se refere à práxis dos músicos de Jazz de escreverem o ritmo de duas colcheias regulares e                    

interpretar como uma tercina constituída por uma semínima e uma colcheia. Muitos consideram isso              

como uma visão simplista do conceito, mas ela explica bem a rítmica das músicas de Jazz,                

principalmente mais lentas. 
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dessas diferenças. As semelhanças são importantes, pois atestam se tratar da mesma            

canção, mas o que mais chama atenção é o fato de que Blues não é tudo igual! 

 

5. Conclusão 

Após dois anos de pesquisa e um mergulho intenso no universo do            

Blues, pudemos entender o quão problemática é a frase/provocação do título. Ao            

mesmo tempo que as diferenças nas realizações de cada artista que estudamos são             

muito acentuadas, há uma grande individualidade composicional em cada uma delas,           

independente do uso generalizado de improvisação. Tendo em vista que, durante           

todo o processo, achamos mais distinções que igualdades, como todo um gênero            

musical pode ser considerado tão homogêneo?  

Quando decidimos estudar outra canção registrada por vários        

intérpretes – Walking Blues, gravada por Robert Johnson, Son House e Muddy            

Waters –, ficamos impressionados, pois as diferenças eram ainda mais pronunciadas           

do que no caso da Catfish Blues. Como uma ilustração final, apresentamos um quadro              

esquemático (Quadro 4) com os materiais constituintes da 3ª frase – 4 compassos             

finais, sendo um Blues de 12 compassos – da primeira estrofe dessa música. 

 

Quadro 4 - Representação esquemática da 3ª frase da estrofe inicial de 3 interpretações da canção 

Walking Blues. 
 

 

 

Talvez o preconceito tenha se cristalizado justamente porque os músicos          

mais recentes, geralmente vinculados a indústria fonográfica, não compreenderam ou          

negligenciaram essa singularidade de cada interpretação e acabaram por criar versões           

genéricas dos Blues, de certo modo pasteurizando as canções de raiz – o que também               

não exclui a individualidade de cada intérprete. 

Autores como Lilliestam (1995) e Cowley (1981) ressaltam que os Blues           

eram aprendidos de memória, passados de um músico a outro apenas pela oralidade,             

o que naturalmente engendra diferenças marcantes. Por serem passados pela          

oralidade, não possuíam notação e até as transcrições tem um alto nível de             

dificuldade devido aos ritmos quebrados e instabilidade de alturas.  
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Uma outra hipótese que levantamos, muito ancorada na crítica que          

Camara (2013) faz do conceito de canção como um composição fechada, é a de que               

talvez não existam canções Blues, mas sim o contínuo cantar: a pesquisadora propõe,             

enfim, a substituição do termo “canção” por “canto”. Isso explicaria, inclusive, o            

fenômeno das floating stanzas citado por Cowley (1981, ver nota 6). Nos parece,             

contudo, ser uma pesquisa pro futuro, talvez para o nível de pós-graduação, mas             

desconfiamos que a nomeação das canções Blues não partiu do contínuo cantar            

desses músicos, mas dos ditames da indústria fonográfica, que determina, entre           

outras coisas, que aquele canto tem que ter um título e, levando-se em conta que               

muitos Blues foram gravados na década de 30, no auge dos discos de 78 rotações, que                

eles tinham que durar de 2 a 3 minutos. 

Seja qual for a essência de uma canção – ou canta! – Blues, há uma               

discrepância entre a imensa importância cultural do gênero e dedicação que lhe é             

dispendida em termos de pesquisas acadêmicas. Existem muito poucos trabalhos          

sobre o tema em nosso país e há quem critique aqueles poucos que o fazem.               

Esperamos, enfim, ter contribuído com um trabalho em língua portuguesa que           

oferece uma introdução consistente sobre o tema. Acreditamos que ele tem potencial            

de subsidiar pesquisas diversas que envolvam Blues e sua relação com outras            

manifestações musicais de origem africana no Brasil.  
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Resumo: Este artigo apresenta as etapas da modelagem de um sistema composicional baseado na              

análise do Pórtico do Crepúsculo das Cartas Celestes I de Almeida Prado, e a partir deste sistema,                 

utilizá-lo na composição de uma peça original intitulada Trópico para violino, violoncelo e piano,              

composta pelo próprio autor do presente artigo. A modelagem de sistemas composicionais consiste na              

elaboração de definições a partir da análise de parâmetros musicais de determinada obra. Este              

trabalho utiliza referenciais teóricos da Teoria Geral dos Sistemas, especialmente Bertalanffy (2008),            

da Teoria dos Sistemas Composicionais (LIMA, 2011) e consiste resumidamente em duas fases: a              

primeira referente à modelagem do sistema composicional definido a partir da análise do Pórtico do               

Crepúsculo de Almeida Prado e a segunda referente ao planejamento e composição de uma nova obra a                 

partir do sistema modelado.  

 

Palavras-chave: Modelagem sistêmica. Pórtico do Crepúsculo de Almeida Prado. Sistemas          

composicionais. Análise musical. 

 

1. Introdução 

Este artigo descreve os procedimentos utilizados na composição de um          

trio para violino, violoncelo e piano, intitulado Trópico, de Leandro Chrispim, a partir             

da modelagem sistêmica do Pórtico do Crepúsculo, das Cartas Celeste I de Almeida             

Prado. O trabalho se divide basicamente em duas partes. Na primeira parte,            

analisaremos o Pórtico do Crepúsculo de Almeida Prado, com ênfase nos aspectos            

estruturais, com foco nos conjuntos de classes de notas. Os resultados dessa análise             

nos permitirão delinear um sistema composicional hipotético para a obra. Na           

segunda parte, descreveremos o planejamento composicional de Trópico, com base          

no sistema composicional modelado do Pórtico do Crepúsculo. A modelagem          

sistêmica se aplica, portanto, no âmbito composicional, como uma metodologia para           

a geração de novas obras, visto que a intenção da elaboração de um sistema não é                

recriar a obra analisada.  

Antes do início da análise, será apresentada uma breve descrição sobre           

a modelagem sistêmica, breves informações históricas sobre as Cartas Celestes de           

Almeida Prado e a seguir, uma análise do Pórtico do Crepúsculo, extraindo dele um              

modelo sistêmico, ou seja, um sistema composicional hipotético. Conclusivamente,         

este mesmo sistema será utilizado no planejamento da nova obra Trópico. 

 

2. Modelagem Sistêmica 

A modelagem sistêmica é uma metodologia que “trata basicamente da          

desmontagem de uma obra musical, a partir de determinadas perspectivas analíticas,           

com a finalidade de identificar uma estrutura primordial hipotética denominada          

sistema       composicional”      (PITOMBEIRA, 2014, p. 1).       Por conseguinte,      essa  
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metodologia pode ser compreendida como uma convergência de dois campos          

teóricos: intertextualidade e sistemas composicionais. 

A intertextualidade, oriunda do campo literário, já vem se firmando no           

contexto da linguagem musical como um campo teórico sólido. Dentre alguns           

teóricos que abordam essa questão destaca-se o trabalho de Korsyn (1991) pela            

coerente relação que consegue fazer dos postulados de Harold Bloom (sobre teoria            

literária) com exemplos no campo da música, consolidando uma Teoria da Influência            

Musical.  

No que diz respeito à teoria dos sistemas composicionais, partimos da           

definição de Lima (2011, p. 63): “um conjunto de diretrizes, formando um todo             

coerente, que coordenam a utilização e interconexão de parâmetros musicais, com o            

propósito de produzir obras musicais”. Essa definição foi atualizada em Pitombeira           

(2015) incluindo, além dos parâmetros, materiais em estado puro (tais como blocos            

intertextuais, por exemplo). 

Um sistema composicional pode ser criado originalmente ou extraído         

de uma obra pré-existente, ou seja, de um intertexto. Sendo extraído de um             

intertexto, um sistema composicional tem um caráter hipotético, uma vez que pode            

ser estabelecido abordando características que podem não ter sido consideradas pelo           

compositor da obra analisada. Tal sistema funciona, desta forma, como um modelo            

da obra analisada. 

Voltando à modelagem em si, podemos citar que: a modelagem          

sistêmica é aplicada na análise musical como uma analogia à modelagem matemática            

e tem por finalidade compreender os princípios estruturais observados em diversos           

parâmetros musicais de uma obra, bem como as relações entre os valores associados             

a esses parâmetros, em suas diversas dimensões. Mais especificamente com fins           

composicionais, o resultado da modelagem se concretiza pela definição de um           

sistema, que descreve, de forma generalizada, a aplicação desses parâmetros e suas            

relações internas. (MORAES e PITOMBEIRA, 2013, p. 9). 

A modelagem sistêmica é composta de três etapas. Na primeira, ocorre           

a escolha de um ou mais parâmetros para a condução central da análise. Os critérios               

de escolha desse(s) parâmetro(s) serão realizados de acordo com o potencial de            

geração de resultados analíticos satisfatórios, avaliados em uma fase analítica          

prospectiva. A segunda etapa consiste na análise propriamente dita, considerando os           

parâmetros escolhidos. A terceira etapa é denominada generalização paramétrica, na          

qual se desconsideram as particularidades dos conteúdos analisados e consideram-se          

somente suas relações. Essas três etapas determinam, portanto, o modelo sistêmico           

ou sistema composicional hipotético para a obra analisada. 

O processo de criação de uma obra a partir de um modelo sistêmico é              

um processo inverso ao da modelagem sistêmica e denomina-se planejamento          

composicional, o qual também pode ser compreendido em três etapas: na primeira,            

determinam-se os valores que serão aplicados às relações paramétricas, obtidas pela           

generalização da obra original na etapa anterior; a segunda etapa consiste na            

aplicação desses valores no contexto musical observando seus limites como, por           

exemplo, a extensão de um instrumento ou convertendo parâmetros abstratos, tais           

como classes de conjuntos, eixos de simetria, partições texturais, para o universo da             

superfície musical; a terceira, denominada complementação paramétrica,       

compreende a inserção de parâmetros não considerados durante a modelagem          

sistêmica e que, portanto, não estão presentes no modelo. 
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3. Composição de Trópico 

A composição da peça Trópico para violino, violoncelo e piano de           

Leandro Chrispim, foi baseada no sistema composicional gerado através da          

modelagem sistêmica do Pórtico do Crepúsculo que é o trecho inicial das Cartas             

Celestes I de Almeida Prado. As Cartas Celestes são consideradas a obra de maior              

vulto do compositor Almeida Prado (Santos, 1943 — São Paulo, 2010). Somam-se um             

total de 18, sendo em grande parte para piano solo. A primeira carta foi composta em                

1974 através de uma encomenda do Movimento Mário de Andrade, da Prefeitura de             

São Paulo para servir de fundo musical na inauguração do planetário da cidade. Ela              

se baseia no céu visto do Brasil nos meses de agosto e setembro que na visão do                 

compositor formam um mural sonoro. Ele constituiu um catálogo de 24 acordes base,             

cada um representado por uma letra do alfabeto grego, que representariam           

sonoramente cada estrela nas constelações. 

 

3.1  Modelagem sistêmica do Pórtico do Crepúsculo 

A primeira seção das Cartas Celestes I se divide em duas partes: Pórtico             

do Crepúsculo e Noite (Vesper - Venus). O Pórtico do Crepúsculo representa o pôr do               

sol, dando início ao aparecimento das estrelas e constelações. Esse trecho foi o             

escolhido como intertexto para a realização da modelagem sistêmica deste trabalho.           

O trecho é constituído por 18 “clusters sequenciais” . Esse trecho demonstrou ser de             
1

bom aproveitamento para uma modelagem por ser de curta duração (cerca de dois             

minutos e meio) com um caráter de introdução às Cartas Celestes. Um trecho inicial é               

mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Trecho inicial do Pórtico do Crepúsculo de Almeida Prado 

1 Almeida Prado denomina tal estrutura de “cluster em movimento” (MOREIRA, 2004, p.74). Neste               

trabalho denominamos cluster linear, a configuração, que consiste em um cluster horizontalizado no             

tempo, conforme observa-se na Figura 1. Quando esse cluster é apresentado sequencialmente, forma             

uma estrutura que denominamos de clusters sequenciais. 
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Como primeiro passo para a realização da modelagem, procedeu-se a          

análise de cada cluster linear na perspectiva de identificar as classes de notas e os               

conjuntos possíveis que elas poderiam formar. A Figura 2 apresenta os três primeiros             

clusters lineares destacando as classes de notas que fazem parte do trecho. Para esta              

análise considerou-se dois conjuntos separadamente, a pauta superior (conjuntos A)          

e a inferior (conjuntos B). As primeiras considerações sobre a análise realizada, são             

representadas através das quatro colunas da Figura 2. Temos então, da esquerda para             

a direita: na primeira coluna, as formas primas, entre colchetes, e as formas normais,              

entre parênteses, dos conjuntos A e B; na segunda, um recorte de cada cluster linear;               

na terceira, as relações entre os conjuntos A e B; e na quarta, uma configuração               

topológica da mão direita do pianista. Essa informação não foi utilizada como            

material no processo da modelagem, mas foi observada uma padronização de           

digitação, ou seja, os dedos 5 e 4 tocam sempre as duas notas naturais mais agudas                

dos clusters , os dedos 3 e 2 tocam as notas alteradas e o dedo 1 toca as duas notas                   
2

naturais mais graves. Esse padrão é mantido nos 18 clusters lineares. Outra            

padronização de digitação também foi observada para a mão esquerda, não havendo            

necessidade de detalhá-la neste trabalho. Em relação às formas primas dos conjuntos            

A, elas alternam entre duas classes: [012345] e [012346]. A primeira ocorre quando             

as duas classes de notas iniciais apresentam classe intervalar 1; a segunda ocorre             

quando as duas classes de notas iniciais apresentam classe intervalar 2. Por sua vez,              

em relação às formas primas dos conjuntos B, se mantém invariável e é igual a               

[01234]. A única exceção ocorre no último cluster linear da mão esquerda cuja forma              

prima é [0123].  

 

 

Figura 2 – Análise dos três primeiros clusters lineares do Pórtico do Crepúsculo  

 

2 O dedo 5 é o mínimo, o 4 é o anelar e assim por diante, até o polegar (1). 
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As primeiras relações percebidas foram de que a forma prima de B está             

sempre contida na forma prima de A e, fazendo a junção dos dois conjuntos na sua                

forma normal, os quais sempre apresentam classes de notas diferenciadas, produz-se           

um conjunto cromático de onze classes de notas, ou seja, quase um agregado             

cromático (Ag), exceto para o último cluster linear.  
3

A Figura 3 mostra a notação e identificação de todas as formas primas e              

formas normais dos três primeiros clusters do Pórtico do Crepúsculo a título de             

exemplo de como foram analisados todos os dezoito clusters. 

 

 

Figura 3 – Análise dos 3 primeiros clusters lineares do Pórtico do Crepúsculo 

 

3
 A quebra de padrão no último cluster linear se dá por questões topológicas do instrumento. 
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Após a análise de todos os clusters sequenciais, observamos que: 

 

1. Três formas primas são utilizadas na obra: A = [012345] ou [012346],            

na mão direita e B = [01234], na mão esquerda, com exceção do último              

cluster linear, cuja forma prima é [0123], fato que se deve ao término da              

extensão do piano. Os conjuntos utilizados na obra por essas formas           

primas, quando analisados em suas formas normais, se manifestam de          

tal maneira que o conteúdo de classes de notas da mão direita é sempre              

diferente do conteúdo de classes de notas da mão esquerda. 

2. Em todos os clusters as formas primas de B estão contidas nas formas             

primas de A, ou seja, [A] ⊃ [B]. 

3. As notas mais agudas de cada cluster da sequência da mão direita            

seguem o padrão de uma escala diatônica descendente de Dó Maior,           

partindo de Fá4 até o Sol2 (permanecendo no Sol nos 5 últimos            

clusters, alterando somente sua oitava). Portanto, o que se pode          

observar é que para se estabelecer a sequência diatônica da nota mais            

aguda da mão direita sem abrir mão de se ter a forma prima [01234] na               

mão esquerda, formando para cada cluster linear um conjunto de onze           

classes de notas diferentes, o compositor focalizou nas possibilidades         

topológicas do teclado, como observado na Fig. 2. Observa-se também          

que o fato da nota mais aguda ser uma sequência diatônica de Dó             

Maior, gera uma repetição dos conjuntos a partir do oitavo cluster. 

4. Em todos os clusters lineares as formas normais dos grupos A           

concatenadas às formas normais de B, ou seja, (A) ∪ (B) geram um             

conjunto de onze classes de notas (quase um agregado).  

 

A generalização dessas informações analíticas nos permite, então,        

propor o seguinte sistema composicional para a obra: 

 

1. A obra tem duas camadas. Definem-se, no âmbito da escala cromática,           

três formas primas: X e Y, associadas à primeira camada e sempre            

empregadas alternativamente, e Z, para a segunda camada. A         

cardinalidade de X é igual à de Y e, uma ou outra, somada à              

cardinalidade de Z é sempre menor que 12. A última sonoridade da            

segunda camada terá cardinalidade q(Z)-1, sendo que o elemento de Z a            

ser subtraído é a primeira classe de nota de sua forma normal. As             

formas primas X, Y e Z aparecem em diferentes formas normais. Para            

cada sequência, os elementos de X ou Y são sempre diferentes dos            

elementos de Z. 

2. As formas primas de X ou Y são superconjuntos da forma prima de Z,              

ou seja, [X]⊃[Z] e [Y]⊃[Z]. 

 

As classes de notas mais à direita de cada forma normal da primeira             

camada seguem um padrão sequencial ascendente ou descendente conforme dois          

intervalos quaisquer fixos (w,z), estabelecidos na fase de planejamento         

composicional. O Quadro 1 representa de maneira formal o sistema composicional de            

Pórtico do Crepúsculo. 
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Quadro 1 – Sistema composicional de Pórtico do Crepúsculo 

 

 

3.2 – Planejamento composicional de Trópico 

O planejamento composicional de Trópico, foi concebido para violino,         

violoncelo e piano. Ele se baseia no sistema composicional de Pórtico do Crepúsculo,             

definido no quadro anterior (Quadro 1). O planejamento composicional se inicia com            

a escolha das formas primas para os conjuntos X, Y e Z, que ficaram assim definidos:                

[X] = 01469, [Y] = 01468 e [Z] = 014. Como parte do sistema composicional na                

diretriz 5, se observa também que [Z] é um subconjunto tanto de [X] quanto de [Y].                

Em seguida, foram escolhidas as diversas formas normais que serão utilizadas na            

obra, seguindo as diretrizes 3 e 4. Os conjuntos X e Y serão empregados na camada A,                 

representadas pelo violino e o conjunto Z, na camada B, representados pelo            

violoncelo. Assim, utilizaremos o rótulo A, quando quisermos nos referir a X ou Y e B,                

quando quisermos nos referir a Z. Ambos os conjuntos serão empregados no piano.             

(A) ∪ (B) gera um conjunto de cardinalidade k = 8, com exceção do último conjunto                

que possui cardinalidade k = 7, conforme diretriz 2. Nota-se também que a sequência              

dos conjuntos X e Y em suas formas normais, (1A, 2A, ... ,14A) obedece às diretrizes 6                 

e 7 do sistema composicional, que diz respeito ao sequenciamento das últimas classes             

de notas dos conjuntos X e Y. Também estabelecemos os valores das constantes w =1               

e z =2, necessárias para esse sequenciamento. O resultado pode ser observado na             

Tabela 1. 

A forma da peça se estrutura pelo sequenciamento de trechos que           

utilizarão os conjuntos de classes de notas gerados de acordo com o sistema             

composicional. Esses trechos terão uma duração determinada de forma aproximada,          

conforme será demonstrado na tabela 2 (Minutagem), a qual especifica os momentos            

de transição de um conjunto para o outro. Tais transições ocorrerão           

independentemente da métrica. Esse critério foi adotado para que se mantivesse uma            

relação proporcional de duração com os clusters lineares do Pórtico do Crepúsculo            

como será detalhado adiante. 

Com o intuito de se manter uma similaridade com o Pórtico do            

Crepúsculo, serão utilizados 18 conjuntos, será preservada também a repetição dos           

clusters lineares a cada ciclo de sete e as repetições dos clusters lineares 14 até o 18                 

(com exceção de 18B), então temos: (1A=8A) ≠ (2A=9A) ≠ ...           

(7A=14A=15A=16A=17A=18A); (1B=8B) ≠ (2B=9B) ≠ ... (7B=14B=15B=16B=17B) ≠        

(18B). 
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A primeira forma prima escolhida foi o conjunto [01469] que será           

utilizada nos conjuntos [1A=4A=5A=8A=11A]. A segunda foi o conjunto [01468] que           

será utilizada nos conjuntos [2A=3A=6A=7A=9A=10A=12A=13A=...18A]. A forma       

prima escolhida para os conjuntos B foi o conjunto [014] sendo [1B=2B=...17B] =             

[014] ≠ [18B] = [01]. 

A Tabela 1 mostra todos os conjuntos utilizados na nova obra           

observando as formas primas de cada conjunto conforme descrito acima e as formas             

normais escolhidas para cada uma delas. Conforme se observa também, a coluna das             

formas normais mostra que as classes de notas mais à direita dos conjuntos A são               

sempre uma ou duas classes acima do conjunto A seguinte (de acordo com os valores               

de w e z), inclusive do sétimo para o oitavo quando ocorre a repetição dos mesmos. 

Conforme já mencionado, com o intuito de se preservar uma          

similaridade com o Pórtico do Crepúsculo, foram conservadas as repetição do           

conjunto 14 por três vezes nos conjuntos 15, 16 e 17. O fator que determina o                

encerramento do ciclo é a entrada do conjunto 18, que na camada B (18B) contém um                

elemento a menos (conforme especificado pelo sistema). A repetição desses últimos           

conjuntos se dá em forma de prolongamento dos mesmos, porém sem perder a             

proporcionalidade de duração temporal com o Pórtico do Crepúsculo, até a supressão            

de uma das classes do conjunto B (conjunto 18B) que determina o final da peça. 

Procurou-se manter uma relação entre as duas peças no que diz respeito            

à duração temporal entre cada conjunto de forma proporcional. Para tanto foi criada             

uma tabela de durações para cada conjunto, verificando em que posição métrica na             

peça eles devem alterar para o próximo conjunto. 

Como a intenção para a nova peça seria de que ela tivesse uma duração              

maior que a do Pórtico do Crepúsculo, buscou-se um fator de multiplicação que             

mantivesse as proporções entre elas, mas que de alguma forma esse fator também             

tivesse relação com a peça. 

Para tanto, observa-se o seguinte: o título da peça foi gerado através de             

um anagrama de Pórtico, o que resultou na escolha de Trópico como título da nova               

obra. Baseado no fato de que os trópicos formam uma linha imaginária no globo              

terrestre para demonstrar o ângulo de inclinação do planeta e cuja medida é de              

aproximadamente 23,5º, todas as durações indicadas na partitura do Pórtico do           

Crepúsculo foram multiplicadas por 2,35, cujos resultados são mostrados na Tabela           

2. A coluna denominada posição métrica se refere ao número do compasso e o tempo               

em que se encerra um conjunto para dar início ao seguinte. Quando aparece apenas o               

número do compasso, significa que a troca ocorre no primeiro tempo do mesmo. Na              

peça cada semínima dura um segundo, ou seja, semínima igual a 60. 

Como já mencionado, no planejamento composicional de Trópico foi         

escolhida a instrumentação em forma de trio para violino, violoncelo e piano. Para o              

violino foram utilizados os conjuntos (A), para o violoncelo os conjuntos (B) e o piano               

utiliza os dois conjuntos. 
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Tabela 1 – Formas primas escolhidas e as formas normais respectivas que foram selecionadas para 

utilização na nova obra. A tabela se divide em duas colunas principais de forma que possam ser 

observadas as repetições dos conjuntos a partir do oitavo conjunto. 

 

 

Cada aparição de A e B é indicada por um número ordenador (1, 2, 3               

etc.). Os conjuntos aparecem na peça de maneira sequencialmente ordenada e           

correspondente, ou seja, a peça inicia com o violino utilizando o conjunto (1A)             

enquanto o violoncelo utiliza o conjunto (1B), após a duração determinada na Tabela             

2, utilizada de forma aproximada na peça, o violino passa a utilizar o conjunto (2A) e                

o violoncelo o (2B) e assim sucessivamente até o conjunto 18. O piano utiliza o               

conjunto (A) U (B) também na mesma sequência dos outros instrumentos. 

Visto que o sistema composicional (Quadro 1) só trata do parâmetro           

altura, os demais parâmetros (duração, dinâmicas, articulações, andamento etc.)         

foram utilizados de forma livre, fato que se enquadra na fase da modelagem sistêmica              

denominada complementação paramétrica. Depois de composta uma primeira versão         

da peça, passamos a realizar livremente pequenos ajustes e refinamentos. 

A Figura 4 mostra o trecho inicial da nova obra, Trópico, composta a             

partir da modelagem do Pórtico do Crepúsculo. 
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Tabela 2 – Minutagem de Trópico para cada conjunto

 

 

4. Conclusão 

A modelagem sistêmica do Pórtico do Crepúsculo revelou um bom          

potencial gerador de novas peças, mesmo levando em consideração que a obra            

original pareça ter elementos repetitivos e utilizando apenas conjuntos de classes de            

notas como análise e proporcionalidade temporal na duração desses conjuntos. Ela           

pode ainda deixar em aberto outras possibilidades analíticas para que outros sistemas            

composicionais possam ser gerados através dela e viabiliza também a aplicação da            

modelagem sistêmica numa escrita mais moderna em que a forma e harmonia não se              

fazem presentes de forma categórica, permitindo possíveis realizações de outras          

modelagens em peças de mesmo caráter. 
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Figura 4 – Trecho inicial de Trópico, de Leandro Chrispim. 
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Resumo: O conceito de música tonal tem se expandido para repertórios e práticas que incluem um                

amplo espectro desde a música modal anterior ao período da prática comum até parte importante da                

música de concerto do século XX e a música popular, além de músicas não ocidentais (ver HEYER,                 

2007; TYMOCZKO, 2011). O presente trabalho busca identificar ocorrências e desvios em estruturas             

tonais que definem a tonalidade musical em sentido lato sensu, i.e., compartilhada por repertórios              

além do período da prática comum. Como metodologia, fazemos uso das categorias propostas por              

Tymoczko (2011) e Lerdahl & Jackendoff (1996) para analisar uma seleção de fragmentos musicais.  

 

Palavras-chave: Tonalidade. Prática comum estendida. Música tonal contemporânea. 

 

1. Introdução 

O discurso da tonalidade como reflexo de uma cultura e uma geografia            

específicas toma equivocadamente a tonalidade pelo common practice period ou pelo           

uso de seus mesmos elementos na chamada música popular – nesse caso, de forma              

deteriorada, segundo a visão adorniana (ADORNO, 1989). Para Straus (2000),          

harmonia funcional e encadeamento definem o caráter tonal de uma música, mas este             

entendimento de tonalidade, apropriado ao chamado período da prática comum da           

música ocidental, precisaria ser expandido para outras referências de matriz não           

europeia quando tratamos da música de Debussy, Cage, minimalismo ou jazz.  

A música de outras culturas tornou-se fundamental nos estudos de          

composição, estética e etnomusicologia nas últimas décadas do século XX, em um            

contexto des-etnocentricidade da teoria musical (TAGG, 2014; GUBERNIKOFF,        

1992). Uma ampliação do universo tonal introduziu novas implicações para a teoria            

da tonalidade e revisões conceituais de elementos tradicionais do tonalismo. Dessa           

forma, o conceito de tonalidade alcançou uma expansão que passou a abranger            

repertórios e práticas que incluem a música modal anterior à prática comum, parte             

importante da música de concerto do século XX, música popular e músicas não             

ocidentais, o que Tymoczko (2011) denomina de “prática comum estendida”. Nosso           

objetivo será caracterizar características tonais compartilhadas segundo Tymoczko        

(2011) e Lerdahl & Jackendoff (1996) e utilizá-las como ferramenta de análise musical             

através de alguns fragmentos musicais. 

 

2. Categorias de elementos tonais 

Para conferir alguma unidade a um espectro musical tão diverso,          

considerando que são incontáveis os materiais musicais e as estratégias presentes em            

cada universo  musical,  Tymoczko  propõe  a  análise  de  cinco  características  tonais 

1 Este texto compreende parte do que foi investigado no primeiro capítulo da tese de doutorado                

intitulada Contextos do tonalismo na contemporaneidade: teorias musicais e composições          

(BATALHA, 2017). 
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(tonal features) que marcam a presença de um senso de tonalidade compartilhado em             

diferentes repertórios. O autor demonstra que “movimento melódico conjunto”,         

“tendência à consonância”, “paralelismo harmônico”, “coleção limitada de notas” (ou          

“macroharmonia”) e “centricidade” são elementos que abarcam uma ampla variedade          

tanto de música ocidental (erudita e popular) quanto não ocidental.  

De todas as cinco, Tymoczko atribui maior recorrência às características          

de movimento melódico conjunto, centricidade e macro-harmonia limitada, tendo em          

vista a variável compreensão do que seja consonante em territórios/culturas distintos           

e a predominância homofônica de muitas expressões musicais que dispensam o uso            

de progressões de acordes e a própria noção de harmonia. A centricidade terá um              

sentido mais abrangente que a ideia tradicional de tônica, como em Scruton (1999),             

onde se constata que há música “tonicizada” não ocidental sem harmonia.  

Em A Generative Theory of Tonal Music, de Lerdahl e Jackendoff           

(1996), os autores também identificam algumas características compartilhadas entre         

músicas ocidentais e não ocidentais, incluindo estruturas métricas que sustentam          

realizações rítmicas e três elementos próximos de Tymoczko, conforme dispostos no           

Quadro 1, a seguir:  

 
Quadro 1 - Equivalência entre as categorias de Tymoczko e Lerdahl & Jackendoff 

 

Lerdahl e Jackendoff (1996) Tymoczko (2011) 

coleção de notas coleção limitada  de notas 

(macroharmonia) 

tônica centricidade 

estabilidade relativa tendência à consonância 

--- movimento melódico conjunto 

--- paralelismo harmônico 

 

Temos como equivalência a “coleção de alturas”, semelhante à         

macroharmonia; a “tônica”, que possui para os autores uma acepção mais ampla de             

centro, como é centricidade; e a “estabilidade relativa”, que diz respeito às relações de              

equilíbrio entre consonâncias e dissonâncias – mas nesse caso, não se indica a             

consonância acústica como prevalente. Convém dizer que tais características tonais          

não excluem a ocorrência de outros traços musicais, como a predominância de            

dissonâncias, cromatismos, grandes saltos melódicos, centricidade tonal ambígua,        

entre outros.  

 

3. Análises de fragmentos musicais 

O primeiro exemplo é a melodia executada pela flauta na introdução do            

Prélude de Debussy (1894), considerada por Griffths (1998) um marco do           

modernismo na música, conforme o Exemplo 1:  

 

 
Exemplo 1 – Prélude à l'après-midi d'un faune (Claude Debussy, 1894) 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.46 



Características tonais compartilhadas  

Evidencia-se de início a polarização do trítono entre Dó♯ e Sol em            

movimento melódico predominantemente conjunto, com diatonicismo e cromatismo        

compondo sua macro-harmonia. Nos dois últimos compassos, onde se incluem          

quarta ascendente, terças e uma sexta descendente, apresenta-se tanto as notas da            

tríade de Mi maior quanto a coleção de notas compatível com o hexacorde de Sol♯               

menor. A centricidade é incerta. A frase da flauta culmina em La♯ no segundo tempo               

do compasso, ponto onde a harpa executará arpejos com as notas Lá♯ Do♯ Mi e               

Sol♯, que seguem para o acorde de dominante sobre Si♯ No que diz respeito a               

consonâncias e dissonâncias, a peça tende mais para a ideia de estabilidade relativa             

de Lerdahl e Jackendoff (1996). Vemos aí curtas mudanças de coleções de alturas             

(note-se que a exploração de escalas é uma característica em Debussy) e centros, além              

dessas, outras ambiguidades se apresentam no decorrer da peça, inclusive no que diz             

respeito à coerência harmônica. 

Esse universo musical modernista tem precedente direto no prelúdio de          

Tristan und Isolde, no Exemplo 2, divisor de águas na música de concerto ocidental,              

justamente pelo ‘desequilíbrio’ causado à tradição tonal do período da prática           

comum, através do abundante uso de cromatismos, dissonâncias, sequências de          

acordes de dominantes que não trazem resolução e as chamadas melodias ‘infinitas’. 

 

  

Exemplo 2 – Tristan und Isolde (Richard Wagner, 1857-59) 

O movimento melódico conjunto no prelúdio é constante, assim como          

suas dissonâncias. Em termos de macro-harmonia, temos ao longo do Exemplo           

Musical 2 o uso da totalidade cromática, porém, se olharmos no âmbito de suas três               

frases, são oito notas na primeira, oito na segunda e dez na terceira frase. A coerência                

harmônica é costurada, sobretudo, pelo ‘acorde de Tristão’.   
2

 

Exemplo 3 –  Sonata 2, violino solo (J. S. Bach, 1720) 

 

2 Sobre o ‘acorde de Tristão’, ver Apoteose de Schoenberg, de Florisvaldo Menezes Filho (MENEZES,               

2002). 
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O uso de cromatismos por Wagner foi levado a consequências antes não            

imaginadas, mas se voltarmos cerca de um século antes, a Bach, por exemplo, não              

será raro encontrar uso da ‘paleta’ cromática – toda ou quase completa – em curtos               

trechos musicais, como nos compassos iniciais da Fuga da sonata para violino em Lá              

menor, BWV1003, conforme o Exemplo 3. 
São utilizadas onze notas, quase a totalidade cromática, mas neste caso,           

observa-se um uso de cromatismos como ornamentos ou notas de passagem e a             

centricidade em Lá menor é preservada, embora alguns centros provisórios se           

apresentem ao longo da peça, intercalando consonâncias e dissonâncias resolvidas. A           

resolução de tensões dissonantes pode ser considerada um traço do common practice,            

embora não exclusivo deste período.  

Schoenberg, em Harmonielehre (livro de 1911, traduzido para língua         

portuguesa em 2001 com o título de Harmonia), questiona a oposição entre            

consonância e dissonância, advogando por uma necessidade de emancipação do uso           

das dissonâncias. Leonard Bernstein, em uma de suas palestras proferidas na           

Harvard University, The Unanswered Question (BERNSTEIN, 1973), discute acerca         

da primeira das seis pequenas peças para piano (Op. 19) de Schoenberg (escrita ainda              

dentro de alguns limites tonais), em que a melodia da mão direita contém nada mais               

que as notas de uma tríade maior, Si, Ré♯ e Fá♯, esta última seguida pelo que                

classicamente seria considerado um ornamento, uma nota cromática. Porém, o que se            

destaca é a instabilidade causada pela coleção de notas da mão esquerda, que             

modifica drasticamente a produção de ‘sentido tonal’, conforme o Exemplo 4. 

 

 
Exemplo 4 – Sechs kleine Klavierstücke, Op. 19 (Arnold Schoenberg, 1911) 

 

Em oposição à prevalência cada vez maior da dissonância e de sua            

emancipação, o minimalismo, movimento estético originado nos EUA, nos anos 60,           

buscou alternativas composicionais ao modernismo europeu originado em        

Schoenberg, propondo o uso abundante de consonâncias em processos         

composicionais de repetição, uma das características dessa nova tendência estética.          

Vemos em Violin Phase, para violino e tape (ou 4 violinos), de Steve Reich, um               

padrão inalterável formado por uma curta frase. Esse mesmo padrão é sobreposto,            

‘dobrado’ em sincronia, mas progressivamente acelerado até que a sincronia esteja           

em outro ponto de tempo, na colcheia seguinte. Esse processo, dentro de uma             

macro-harmonia de 6 notas, gera resultados também dissonantes. Os acordes          

formados revelam coerência harmônica, enquanto a centricidade afasta-se de uma          

nota específica para se aproximar de uma perspectiva modal, ancorada          

principalmente sobre o acorde de Fa♯ menor. Ver o Exemplo 5. 
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Exemplo 5 – Violin Phase (Steve Reich, 1967) 

 

Já no pós-minimalismo – tendência estética mais abrangente seguida         

pelos primeiros minimalistas e outros compositores –, são empregadas estratégias          

composicionais mais flexíveis, em muitos casos com resultados próximos da          

tonalidade clássica. O uso de referências modais

na música tonal contemporânea não      

 
     

é raro – diga-se ao menos o minimalismo, o pós-minimalismo e os diversos             

nacionalismos. Nas músicas populares, também é recorrente o uso de elementos           

modais, embora as práticas tonais tradicionais estejam constantemente presentes.         

Não se pretende aqui incluir a chamada música modal na esfera do tonalismo sob o               

pretexto de que sistemas musicais considerados distintos funcionem sob princípios          

equivalentes em todos os seus aspectos, trata-se apenas de reconhecer traços           

compartilhados, respeitadas as singularidades 

Tratando-se de música dita modal, a noção de centricidade muitas vezes           

se estabelece somente no término da música, procedimento tão comum no cantochão,            

como nas notórias primeiras sete frases do Hino a São João, do século VIII, no               

Exemplo 6. 

 

 

Exemplo 6 – Ut queant laxis (Século VIII) 
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Aqui apresentado em notação moderna (ver SADIE, 2001), predominam         

os graus conjunto no Ut queant laxis (Hymnus in Ioannem), com ocasionais saltos de              

terça, além de saltos de quarta e quinta. A macro-harmonia é determinada pelo             

hexacorde, que cantado em uníssono traz a completa prevalência de consonâncias           

típica do modalismo ocidental. Cinco de suas sete frases, incluindo a finalis,            

encerram-se afirmando a centricidade na nota Ré. 

A peça a seguir, no Exemplo 7, do compositor cubano Leo Brouwer, foi             

originalmente escrita para a para o filme de mesmo nome do diretor Humberto Solás,              

no ano de 1972. 

 

Exemplo 7 – Un Dia de Noviembre (Leo Brouwer, 1972) 

A instrumentação originalmente utilizada foi flauta, violão, contrabaixo        

e percussão, mas a presente análise se refere à edição para violão solo, a versão mais                

difundida da peça, bastante significativa do repertório violonístico ao redor do           

mundo. O tema compõe-se de um pequeno motivo em compasso ternário que se             

forma por graus conjuntos e um salto de terça. A linha do baixo constitui-se da               

fundamental do acorde de Lá menor, que se movimenta descendentemente em grau            

conjunto passando por Sol até Fá. A definição harmônica se completa com as notas              

do contraponto, entre o tema e a linha do baixo – com saltos entre as notas Mi e Lá,                   

Ré e Lá, Mi e Sol. Os acordes que concluem a primeira frase são no compasso 3 um Fá                   

maior acrescentado de sexta e no compasso 4 um Dó maior em segunda inversão. As               

consonâncias prevalecem, ainda que dissonâncias se formem sobre o cruzamento de           

vozes, enquanto isso, a coleção de notas da “macro-harmonia” limita-se às sete            

diatônicas. Na tradição tonal clássica, seria pertinente a cadência conclusiva do           

período, mas o acorde de dominante não é utilizado, ao invés disso, o sétimo grau               

abaixado é empregado. A peculiaridade deste trecho reside justamente nessa ausência           

(ou presença), mas ela não significa que o Lá menor deixe de ser afirmado como               

centro, embora possa ser atribuído um sabor modal a esse desfecho.  

 

4. Considerações finais 

O paradigma atual do fazer artístico musical e do fazer científico sobre            

música demanda a superação de um discurso teórico etnocêntrico e pretensamente           

hegemônico sobre tonalidade e música tonal, que tem raízes que vão além do próprio              

fenômeno música, originando-se no condicionamento histórico/cultural e nas tensões         

resultantes da colonização do mundo pelos europeus, sustentada em parte pela visão            

daquilo que pertence ao outro como proveniente de uma natureza distinta, ou            

melhor, de uma condição humana distinta.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia analítica que permite extrair             

informações de carácter harmônico–estilístico da peça Olha Maria de Antônio Carlos Jobim,            

composta para a trilha do filme The Adventurers (GILBERT, 1969) e lançada primeiramente no álbum               

Stone Flower (JOBIM, 1970). Utilizaremos como ferramenta uma recente proposta original associada            

à chamada Voice-Leading Theory (ALMADA, 2018) que permite sistematizar a condução de vozes             

através de uma taxonomia exaustiva.  

 

Palavras-chave: Voice-leading Theory. Condução de vozes. Olha Maria. Antônio Carlos Jobim.  

1. Introdução 

 

Este trabalho propõe uma metodologia de análise que evidencia         

procedimentos recorrentes na condução de vozes da obra Olha Maria de Antônio            

Carlos Jobim. Utilizaremos uma recente formulação original dentro da chamada          

Voice-Leading Theory [Teoria da Condução de Vozes], elaborada por Carlos Almada           

(2018) como principal ferramenta. Inicialmente, apresentaremos uma       

contextualização da obra e definiremos os conceitos básicos que dão suporte teórico à             

metodologia: condução de vozes e voice leading idealizado e Prática Comum           

Estendida. Em seguida, serão apresentados o processo metodológico relacionado à          

proposta e conclusões. 

 

2. Contextualização histórica  

 

Antônio Carlos Jobim (1927-1994) é sabidamente um dos maiores         

compositores na história da música popular brasileira, tendo sido um dos grandes            

representantes da Bossa-Nova. As inovações estéticas da Bossa-Nova contribuíram         

para a consolidação da música brasileira no exterior. Jobim apresentou novos           

caminhos harmônicos em suas canções, que englobam uma grande variedade de           

estilos, da canção de câmara ao choro. Quando jovem, ele estudou as peças do              

repertório clássico de compositores como J.S.Bach e Debussy. Sua música é composta            

através da tradição da música notada. Esse aspecto nos possibilita investigar           

comparativamente a obra de Jobim com diversos compositores importantes para a           

história da música popular. 

Em 1969, Jobim foi convidado para compor a trilha sonora de um filme             

do diretor Lewis Gilbert. The Adventurers (GILBERT, 1969) apresentou em sua trilha            

12 faixas de música incidental compostas por Jobim. Dentre elas, alguns temas            

permaneceram no cancioneiro jobiniano: Children's Games, posteriormente       

intitulada como Chovendo na Roseira; Sue Ann e Deus e o Diabo na Terra do Sol,                

ambas gravadas em discos no decorrer da carreira de Jobim. 
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Algumas dessas obras foram lançadas no disco Stone Flower (JOBIM,          

1970), além de Chovendo na Roseira, o disco apresenta a primeira gravação de uma              

das faixas da trilha de do filme originalmente chamada Dax & Amparo, cujo título foi               

alterado para Amparo. A melodia foi letrada por Vinicius de Moraes e Chico Buarque              

na década de 1970 e foi gravada uma década depois com orquestração de Claus              

Ogerman no disco Terra Brasilis (JOBIM, 1980), sob o título de Olha Maria.  

 

3. Olha Maria 

 

A peça foi originalmente arranjada por Eumir Deodato para a trilha do            

filme e posteriormente rearranjada pelo mesmo para Stone Flower. Uma das           

diferenças entre as duas versões está do acoplamento da introdução criada por Jobim             

para a versão do disco. No arranjo de Terra Brasilis, o orgânico é constituído pelo               

piano que domina tanto o acompanhamento quanto os gestos melódicos e pela            

orquestra (metais, madeiras e cordas) que fazem breves comentários e enriquecem           

dando variedade textural e timbrística para a obra. É possível observar na Figura 1 o               

acompanhamento feito pela mão esquerda, tão característico dessa peça, que remete           

ao estilo idiomático de Chopin evidenciado, por exemplo, na Fantaisie Impromptu           

Op.66 como é apresentado na Figura 2. Esse arpejo consiste em um ostinato em              

sextinas que se mantém constante e consolida-se em primeiro plano como textura            

principal ao ser justaposto à melodia em colcheias, resultando consequentemente em           

uma textura polirrítmica.  

O material motívico consiste em pequenos incisos que são transpostos          

de diversas formas durante o desenvolvimento da peça. A textura mesmo sendo            

polirrítmica acaba se tornando estática, pois permanece estável durante a parte           

central da obra. Os encadeamentos harmônicos são responsáveis por criar variedade           

e coerência para a peça. Fora a harmonia, o único momento de variação ocorre              

quando Jobim eleva o acompanhamento para um registro mais agudo, criando           

movimentação e consequentemente uma articulação formal. A forma da peça pode           

ser enxergada como uma grande seção A que se subdivide em pequenas seções que              

sutilmente se diferenciam entre si como pode ser visto na Tabela 1 . 
1

  

1
As subseções (a) e (b) são estruturadas como sentenças (SCHOENBERG, 1999; CAPLIN, 1998)              

regulares (4+4 compassos), subdivididas em presentation e continuation. 
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Figura 1 - Compassos 17-24 de Olha Maria de Jobim (JOBIM, 1970). 

 

 

 

Figura 2 - Compassos 5-10 da Fantaisie Impromptu Op.66 de Chopin (CHOPIN, 1855). 
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4. Referenciais teóricos 

 

O estudo de voice leading (condução de vozes) tem sido amplamente           

expandido, diminuindo as fronteiras entre a Teoria Transformacional e a Teoria           

Neorriemaniana. O exame das relações entre acordes e suas ligações através da            

condução das vozes – movimentos melódicos independentes entre as vozes que           

resultam quando somados verticalmente em encadeamentos harmônicos – vem         

sendo desenvolvido desde os anos 1980 com os trabalhos de David Lewin (1987) e              

posteriormente nas contribuições de Richard Cohn (1997, 1998, 2012) –          

principalmente no conceito de voice leading idealizado, que sugere uma condução           

hipotética baseada na realizada na partitura – e David Kopp (2011) no campo da              

música clássica. Dmitri Tymoczko (2011, 2018) propõe o conceito de Prática Comum            

Estendida, que consiste em enxergar tanto na música clássica quanto e na música             

popular em geral um grande conjunto de técnicas recorrentes que são praticadas            

desde o renascimento até a atualidade. Capuzzo (2004) aplica a teoria           

neorriemaniana no repertório do rock. Nesse contexto, Almada (2018) propõe uma           
2

nova teoria que permite sistematizar a condução de vozes através de uma taxonomia             

exaustiva de classes de possíveis conduções entre duas a quatro vozes – similar à Set               

Class Theory de Allen Forte (1998) – que formaliza todas as possibilidades entre             

acordes de até nove vozes. Conseguindo contabilizar as relações de uma dada peça,             

podemos visualizar o perfil da condução pela recorrência das classes de voice leading             

e intuir aspectos estilísticos que estejam ligados ao estilo composicional de cada            

compositor, seja no nível harmônico ou contrapontístico.  

 

5. Metodologia 

 

Nossa metodologia se inicia pela escolha de uma edição fiel da obra,            

nesse caso optamos pelo uso do Cancioneiro Jobim – Obras Completas (JOBIM,            

2006) como repositório para a partitura. A análise ocorre através da assistência de             

um programa de computador desenvolvido na linguagem MatLab denominado         

VL_Analyzer (ALMADA, 2018) que abstrai de um arquivo MIDI as informações           

respectivas as características do voice leading de determinado trecho musical. Para           

adaptar a partitura original no formato MIDI, é necessário transcrever os           

encadeamentos ao estilo de um contraponto em primeira espécie. Podemos observar           

o processo na Figura 3.  

Além da formatação harmônica, alguns gestos melódicos devem ser         

adaptados para os blocos verticais. Temos como exemplo a adaptação de um gesto             

escalar descendente e de um arpejo que mascara o movimento linear das vozes como              

é apresentado nas Figuras 4 e 5 respectivamente.  

2
 Para mais informações ver ALMADA, 2018. 
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Figura 3 - Formatação da partitura original (c. 1-4) para formato MIDI de Olha Maria (JOBIM, 

1970). 

 

 

Figura 4 - Reinterpretação de blocos harmônicos contidos em um arpejo descendente (c. 10) em Olha 

Maria (JOBIM, 1970). 
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Figura 5 - Adaptação do VL de blocos harmônicos baseados em um gesto (c. 24) de Olha Maria 

(JOBIM, 1970). 

 

6. Resultados
 

3

 

Os dados inseridos no VL_Analyzer são analisados e como resultado o           

programa produz gráficos e tabelas. Dentre eles, está um gráfico que apresenta as             

relações binárias entre os complexos harmônicos e evidencia o grau de eficiência da             

condução das vozes. Como podemos ver na Figura 6, ocorre uma queda brusca na              

eficiência da condução a partir da quinta conexão harmônica da introdução da peça.             

Essa queda pode ser justificada pela quebra do movimento parcimonioso a partir do             

sexto acorde que é interligado os seguintes por movimentos que incluem saltos de             

terça menor ascendente e descendente como é apresentado na Figura 7. A            

cardinalidade dos acordes que constituem as relações binárias é explicitada pela           

Tabela 2. Essa matriz nos apresenta através do eixo diagonal em cinza a quantidade              

de ocorrências que determinado tipo de ligação binária ocorre nos primeiros oito            

compassos da peça que evidencia o uso exclusivo de acordes de seis sons interligados              

sucessivamente. 

3
 Apresentaremos os resultados referentes à introdução da peça (c. 1 – 8). 
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Figura 6 - Quantidade de movimentos parcimoniosos na introdução de Olha Maria (JOBIM, 1970). 

  

 

Figura 7 - Quebra na parcimônia na introdução (c.6 – 8) de Olha Maria (JOBIM, 1970). 
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Tabela 2 - Grau de cardinalidade das relações binárias dos primeiros oito compassos de Olha Maria 

(JOBIM, 1970). 

 

 

7. Considerações finais 

 

Neste artigo, propomos uma metodologia para a análise da peça Olha           

Maria de Tom Jobim. A metodologia foi viabilizada através do uso do programa             

VL_Analyzer, que nos proporcionou diversos resultados analíticos relativos as         

conduções de vozes presentes na obra. Partindo desses resultados, planejamos          

realizar uma análise das recorrências, pois acreditamos que existam procedimentos          

condutivos característicos e preferenciais (decorrentes de sua concisão e economia da           

condução) associados a traços estilísticos particulares de Jobim que poderiam          

explicar algumas de suas escolhas harmônicas. 
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Resumo: Guinga é um dos compositores de maior destaque do cenário musical popular brasileiro.              

Sua obra é valorizada por diversos aspectos, mas as harmonias de suas peças instrumentais e canções                

chamam a atenção da maioria dos músicos. A forma como ele usa o violão para compor é um outro                   

ponto fundamental de sua criatividade. O presente trabalho procura justamente desvendar, de modo             

sistemático e detalhado, quais seriam as relações entre sua linguagem harmônica e o modo pelo qual                

ele manipula o idiomatismo violonístico. 

 

Palavras-chave: Guinga. Violão. Harmonia. Idiomatismo. 

 

1. Introdução 

 

Comecei a abordar a relação entre harmonia e idiomatismo violonístico          

antes de travar contato com o termo “idiomatismo”, na acepção que comumente se             

emprega hoje em dia na área musical . Como avaliação de uma disciplina de História              
1

da Música Brasileira, ministrada por Antônio Jardim, em 1994, na UNIRIO, fiz um             

trabalho que detalhava a relação entre a harmonia e a técnica do violão nos Estudos               

de Villa-Lobos. Me preocupava identificar tanto os avanços modernistas – em termos            

de harmonia – que Villa-Lobos obteve por meio da exploração de recursos            

violonísticos, como as demandas técnicas causadas por necessidades harmônicas         

diversas. Mais tarde, não coincidentemente, as pesquisas de minhas duas          

pós-graduações focalizaram os dois temas em separado. Minha dissertação Sobre a           

Composição para Violão (1999) procura orientar os compositores e arranjadores          

sobre como o instrumento funciona e como se escreve para ele. O parâmetro textura              

serviu como fio condutor da investigação . Minha tese Sobre Harmonia: Uma           
2

Proposta de Perfil Conceitual (2008) investiga de modo profundo a harmonia           

ocidental, fazendo uma revisão das diversas formas como ela vem sendo ensinada e             

propondo soluções diversas. Sem negligenciar a música erudita, introduzi         

massivamente o repertório musical popular, principalmente jazz, rock e MPB . 
3

Entre 2008 e 2012, coorientei o doutorando Antonio Carlos Siqueira,          

matriculado na UNIRIO, que defendeu o trabalho Choro e violão na composição            

musical de Guinga (2012). Foi em conjunto com Antonio que comecei a pesquisar             

mais sistematicamente as harmonias da incomparável música de Carlos Althier de           

Souza Lemos Escobar, o Guinga. A tese em questão ficou com o último capítulo              

inteiro dedicado à harmonia do compositor. Siqueira investigou temas importantes          

nos 5 subcapítulos que o constituem: 1) Formas alternativas de resolução da            

dominante; 2) Uso de modalismo em Guinga e seus desdobramentos correlatos; 3)            

Uso  tonal/modal  de  ambigüidade  de  relativos; 4)  Fusão  idiomática  de  melodia  e 

1 Jan LaRue (1989) já falava de idioma instrumental, mais ou menos da maneira como hoje                

entendemos, no seu livro Análise do Estilo Musical, originalmente publicado em 1970. 
2

A dissertação de Pinto (2017) retoma a relação entre violão e textura, e propõe discussões e                 

sistematizações bem mais atualizadas sobre o tema. 
3

Sandroni (2004), em seu curto e preciso artigo, Adeus à MPB, faz contundentes críticas tanto à                 

expressão “música popular” como à sigla “MPB”.  
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harmonia; e 5) Uso de dissonâncias e inversões. Idiomatismo é um tema recorrente             

em toda a sua tese, mas sua relação direta com a harmonia se limita à ambiguidade                

entre acordes e melodia do subcapítulo 4 e às dissonâncias, decorrentes de notas             

melódicas cromáticas, do subcapítulo seguinte. Sem dúvida foi uma primeira e           

precisa aproximação do tema que aqui proponho.  

O artigo de Silva (2012), por sua vez, menciona o uso da campanella e de               

acordes especiais decorrentes do uso de cordas soltas, que são importantes           

considerações, mas seu foco não é exatamente a relação harmonia/violão. Já a            

dissertação de Cardoso (2006) lista diversos procedimentos do instrumento, mas não           

investiga os aspectos tonais/funcionais de modo consistente. A dissertação de Bezerra           

(2016), ao contrário, analisa três canções sob diversos aspectos composicionais –           

inclusive harmônicos –, mas não aborda o idiomatismo diretamente, não obstante           

citar as investigações sobre o tema dos outros autores. Mesmo com esse já consistente              

histórico de referências, as íntimas conexões entre o violão e a harmonia na produção              

de Guinga ainda não foram pormenorizadas de modo satisfatório. Sistematizar          

detalhadamente a relação entre harmonia e violonismo é justamente o que aqui            

proponho.  

É importante ressaltar que a harmonia de Guinga não se origina única e             

exclusivamente do vínculo com o violão. A cultura do músico é vasta, sendo possível              

identificar influências harmônicas de diversas origens: música popular brasileira em          

geral e Tom Jobim em particular, Jazz em geral e sonoridades acordais mais típicas              

das Big Bands, Blues, modernismo – início do século XX, mas principalmente            

Villa-Lobos –, música erudita dos períodos romântico e clássico, etc. Essa riqueza de             

referências, associada ao íntimo diálogo com o instrumento, é o que torna sua             

linguagem harmônica de difícil compreensão.  

Fiz uma extensa revisão sobre a disciplina em minha tese (CAMARA,           

2008), onde pioneiramente citei alguns procedimentos de Guinga; ela será usada,           

portanto, como uma das principais referências. Autores como Schoenberg (1993;          

1995), Persichetti (1961), Piston (1987), Berry (1987), Menezes (1987) e Miller (1996)            

foram e ainda são importantes suportes. A tese foi citada, em maior ou menor grau,               

pelos 3 autores – Siqueira (2012), Silva (2012) e Bezerra (2016) – que investigaram a               

música de Guinga depois de 2008, ano da defesa. Farei referência, entretanto, à             

publicação em formato de livro (ADOUR, 2014), que é a versão publicada da mesma              

tese.  

Por questões de espaço e acesso às partituras, me limitarei a três álbuns             

– Delírio Carioca (1993), Cheio de Dedos (1996) e Suíte Leopoldina (1999) – e, mais               

especificamente, às obras Cheio de Dedos, Constance, Henriquieto, Nó na Garganta,           

Perfume de Radamés e Sargento Escobar, todas publicadas em A música de Guinga             

(CABRAL, 2003) .  
4

Nas análises que se seguem, muitas referências a fôrmas de violão serão            

feitas. Existem vários formatos de representação, mas acreditamos que o desenho à            

esquerda da Figura 1, que apresenta a parte superior de um violão em pé, é a mais                 

amplamente empregada. As linhas verticais são as cordas; as horizontais são os            

trastos, que separam as casas. As cordas soltas do instrumento são, do grave pro              

agudo, ou da esquerda para a direita na figura: Mi1, Lá1, Ré2, Sol2, Si2, Mi3. O violão,                 

entretanto, é um instrumento transpositor à oitava: os violonistas tocam uma oitava            

abaixo do que está escrito (ver pauta à direita da Figura 1). As casas se distanciam por                 

4
 Todas as partituras do trabalho foram extraídas dessa publicação. 
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semitom; as mais graves se localizam em cima e as mais agudas embaixo. O número               

de casas variará de acordo com as necessidades de cada exemplo. Quando se pretende              

indicar uma posição mais avançada nas casas, coloca-se um algarismo romano à            

esquerda da casa almejada. A mão do violão foi aqui desenhada para facilitar a              

visualização, mas ela não será reapresentada no decorrer do artigo:  

 

 

 

Figura 1 - Fôrma básica do violão e indicação das cordas soltas do instrumento na pauta. 

 

2. Idiomatismo (paralelismo e cordas soltas) e tonalidade 

 

Quando a interação entre harmonia e violão é abordada, comumente se           

alude a harmonias novas e originais que decorrem das idiossincrasias técnicas do            

instrumento. A obra de Villa-Lobos é emblemática nesse sentido e já foi inúmeras             

vezes pesquisada. Poderíamos citar vários recursos que ele emprega, mas abundam,           

por exemplo, os acordes e dissonâncias que fogem da prática comum por meio do uso               

generalizado de cordas soltas como pedais. Com efeito, muito da linguagem           

harmônica de Guinga se alinha justamente a essa tendência villa-lobiana. Há,           

entretanto, um aspecto muito próprio da produção do compositor mais jovem, que é             

sua capacidade de manter o discurso tonal simultaneamente ao uso de complexos            

recursos idiomáticos. Guinga consegue, por exemplo, usar pedais semelhantes aos de           

Villa-Lobos, mas gerar discursos totalmente tonais (ADOUR, 2014), que se          

relacionam muito pouco com as preocupações harmônicas dos músicos do          

modernismo. Em certas ocasiões, sua música se alinha às práticas tonalmente           

ambíguas dos compositores do início do século XX, mas ele justamente se distingue             

por se ater, em muitos casos, aos limites da funcionalidade, mesmo quando manipula             

radicalmente a tonalidade.  

Se destaca na obra de Guinga a associação da harmonia com os            

idiomatismos relativos a dois aspectos da técnica violonística: paralelismo e cordas           

soltas. O paralelismo de refere à possibilidade da mão esquerda do violonista montar             

uma fôrma fixa e deslocá-la com pouca ou nenhuma modificação. Quando há pouca             

alteração, ela comumente ocorre devido à necessidade de ajustes tonais. Tanto no            

caso dos ajustes como no de um paralelismo estrito, Guinga demonstra uma            

compreensão bastante profunda do sistema tonal. A movimentação da fôrma pode se            

manifestar tanto melódica como harmonicamente e também pode ser realizada por           

meio de troca de casas e/ou troca de cordas. 
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Na Figura 2 a seguir, apresento um exemplo, da música Nó na            

Garganta, que congrega a movimentação paralela pelas casas – sem mudanças de            

cordas – com uma corda solta. Logo acima da análise harmônica aparece a fôrma de               

violão consistentemente empregada nesse trecho. O ponto de interrogação à esquerda           

dela representa o fato de a casa ser variável: casas II, III, V e I, respectivamente para                 

cada compasso do exemplo. O conteúdo harmônico dessa forma é uma tríade            

diminuta. Já a corda solta, indicada pelo “0” na quarta corda, é justamente o pedal: a                

nota Ré. Nessa seção da música, a tonalidade é Dó menor, mas no trecho que               

selecionei, a harmonia está flutuando pela região da dominante menor, Sol menor,            

como as setas para o grau V revelam. A palavra “natural” entre parênteses indica a               

escala menor natural, geradora do V grau menor em questão. O último acorde, B°/F –               

cifrado incorretamente na publicação original como F° – conduz de volta ao tom de              
5

Dó menor e a nota Ré pedal simplesmente transforma a tríade diminuta em tétrade              

diminuta. Nos outros compassos, o mesmo Ré desempenha variadas funções. No           

primeiro acorde, ele completa a tétrade de D7/F♯, dominante particular de Gm; no             

terceiro, ele é uma interessante dissonância (tensão ), a 11ª justa da tríade diminuta             
6

sobre Lá, II grau de Sol menor. Se destaca o papel da nota Ré no segundo acorde:                 

analisei o Dó♯ como apojatura cromática da 5ª da tríade Gm, ou seja, o Ré resolve                

uma dissonância, a 11ª aumentada, não comumente empregada como tensão em           

tríades menores. A fôrma do violão, entretanto, permite que essa apojatura se            

sobreponha à sua resolução. Esse efeito de sobrepor notas melódicas, numa espécie            

de imitação da harpa, é conhecido como campanella . A incorporação, por meio da             
7

campanella, de ambas as notas melódicas na harmonia final é um procedimento não             

tipicamente tonal e que aproxima Guinga dos compositores modernistas. Não          

obstante, apenas um acorde apresenta essa situação; o restante do trecho é tonal sem              

maiores ambiguidades. Tal ligeira liberdade harmônica permitiu que Guinga         

mantivesse a fôrma intacta nos 4 compassos do segmento. 

A sobreposição de apojatura cromática e resolução foi muito bem          

assinalada por Siqueira (2012, p. 191), em sua investigação da música Constance.            

Num trecho em Sol♯menor, Guinga realiza uma apojatura cromática, Dó𝄪, para a 5ª,              

Ré♯, do acorde G♯m, ou seja, reproduz as mesmas relações que acabamos de             

apontar em Nó na Garganta. Essa apojatura, enarmônica da nota Ré, é realizada na              

2ª corda e, ao mesmo tempo, ele executa a 4ª corda solta, Ré, oitava abaixo. Quando                

o Dó𝄪 na 2ª corda resolve no Ré♯, o Ré natural da corda solta continua soando sobre                 

a 5ª justa. O diferencial desse exemplo, com relação ao da Figura 2, é que nele não há                  

movimentação de uma mesma fôrma de mão esquerda. 

5
Algumas notas componentes do Fº, Fá-Lá♭-Dó♭-Mi𝄫, não fazem nenhum sentido no contexto de Dó               

menor. É curioso que as notas da cifragem correta, Bº, sejam usadas na partitura da figura. Existe um                  

hábito, praticado pelos músicos populares, de não indicar inversões dos acordes diminutos, tendo em              

vista que se trata de um estrutura que divide a oitava simetricamente; ou seja, F°, assim como A♭° e                   

D°, são enarmônicos de B° e a leitura da cifra se torna mais imediata sem a inversão. Se, para a práxis                     

de leitura de cifras, essa é uma atitude justificável, para o entendimento e o ensino das funções                 

harmônicas, ela é condenável. Infelizmente, muitas publicações teóricas sobre a harmonia da música             

popular mantém a opção menos aconselhável para a compreensão do Sistema Tonal. 
6

“Tensão” é o termo pelo qual os músicos populares denominam as dissonâncias disponíveis aos               

acordes. Na prática harmônica mais tradicional, as dissonâncias sempre deviam resolver, sendo            

tratadas como notas melódicas. As tensões são notas aceitas nos acordes, sem necessidade de              

resolução. 
7

O uso da campanella em Guinga já havia sido apontado por diversos autores. Sua relação com a                  

harmonia foi mais consistentemente trabalhada por Siqueira (2012) e Silva (2012). 
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Figura 2 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 9-12 de Nó na Garganta, de Guinga. 

 

Como antes mencionado, o paralelismo pode ser estrito, como na Nó na            

Garganta, ou com ajustes. Nos caso dos ajustes, Guinga demonstra um pleno            

domínio da funcionalidade tonal. Se ele compusesse apenas pelo “desenho” da mão,            

ele não seria capaz de perceber a necessidade de mudar o fôrma do compasso 36 da                

Cheio de Dedos, como mostrado na Figura 3 a seguir. Se o acorde desse compasso,               

Em(9)/G, fosse apenas deslizado um semitom pra baixo, da casa VII para a VI, um               

D♯m(9)/F♯ seria gerado, o que não faria muito sentido numa música na região de              

Mi menor e Sol maior. Ao abaixar a quinta desse acorde – que, em termos digitais, é                 

representado por um simples deslocamento de um dos dedos (ver, na Figura 3, a seta               

que conecta as duas fôrmas), obtém-se uma complexa variante do VII grau, D♯º, de              

mi menor . O compositor não apenas intuiu a maior lógica desse acorde no contexto              
8

tonal estabelecido, como percebeu que, se essa nova forma fosse deslocada por 3ªs             

menores – no caso descendentes –, outras complexas versões do VII grau seriam             

produzidas. Quando essa nova fôrma é deslocada pela primeira vez, o interessante            

diminuto com 8ª diminuta é engendrado . No segundo deslocamento, justo a 2ª            
9

corda, que estava gerando ricas dissonâncias – o Mi♯, 9ª do VII grau, e a 8ª                

diminuta –, agora atinge a fundamental da dominante da tonalidade e por isso ele              

não foi cifrado como uma variante do diminuto, mas sim como um V. De todo modo,                

8
O acorde do compasso 36 não foi cifrado como uma tétrade diminuta porque não contém justamente                 

a 7ª diminuta. Sua cifra, portanto, se limita à de uma tríade diminuta, D♯m(♭5), que ainda se                 

configura como VII grau de Mi menor, com o acréscimo da 9ª maior e invertida. 
9

Oitavas diminutas vêm sendo sistematicamente empregadas pelos compositores eruditos. Podemos           

citar, por exemplo, o clássico caso do primeiro compasso do Lacrimosa, oitavo segmento do Requiem,               

de Mozart, composto em 1791. No último pulso deste compasso, observa-se que o violino I executa a 8ª                  

diminuta como apojatura, Dó, da 7ª diminuta, si♭, do VII grau, tétrade diminuta, de Ré menor. Em                 

Guinga e em diversos outros exemplos de música popular, a 8ª diminuta é tratada como tensão, mas                 

vem sendo erroneamente cifrada como Xº7M nas publicações de canções populares. Na minha tese              

(ADOUR, 2014), propus ao re-cifragem do intervalo como ♭8.  
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V e VII graus possuem a mesma função. Quando se entende a relação desses graus,               

compreende-se de onde vem, por exemplo, a 9ª do VII, pois a nota em questão, Mi♯,                

no B7, V grau, é uma tensão comum, não obstante cromática, a 11ª aumentada.  

 

 

 

Figura 3 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 36-38 de Cheio de Dedos, de Guinga. 

 

Outro aspecto que chama a atenção desse exemplo é o fato de que a              

resolução no acorde de G7M(13) arpejado nos faz pensar na possibilidade desse            
10

diminuto “geral” D♯º ser reinterpretado como F♯º, VII grau de Sol maior            

harmônica, o que faria com que as notas mi♭ da partitura não estivessem incorretas.              

Os acordes resultantes dessa reconfiguração, após o Em9/G, seriam F♯º(♭8),          

D7(♭9)/E♭ e Cm7M(13), todos com a 5ª omitida. Decidi cifrar o último acorde             

como IV grau menor, porque a sensível de Sol, Fá♯, está ausente. Não é impossível,               

contudo, ouvir esse acorde ainda como dominante, opção pela qual ele seria cifrado             

como D7(13,♭9)/C, com omissão da fundamental e da terça . A ambiguidade entre            
11

relativos, no caso entre Mi menor e Sol maior, é um recurso recorrente na obra do                

músico e já havia sido apropriadamente apontada por Siqueira (2012). É um recurso             

também muito explorado por Tom Jobim, uma significativa influência constitutiva da           

obra de Guinga.  

Como vimos na Nó na Garganta, paralelismo e corda solta podem           

acontecer simultaneamente. Outra duas obras revelam perspicazes situações dessa         

conjugação: Perfume de Radamés e Henriquieto. Enquanto que, no exemplo já           

analisado, a corda solta se apresentou como um pedal e o deslocamento da mão              

esquerda ocorreu apenas pelas casas, nessas duas músicas, o paralelismo se           

manifestará tanto por casas, como por cordas: a fôrma de mão esquerda se deslocará              

10
Determinados autores e professores condenam o uso do intervalo de 13ª em acordes sem função de                 

dominante. Propus, na tese (ADOUR, 2014), que o princípio de nomear as tensões, que não interferem                

na estrutura básica dos acordes – 1ª, 3ª, 5ª e 7ª –, com números acima de 7 fosse mantido sem                    

exceções. 
11

Os números separados por vírgulas no meio das cifras decorrem das limitações dos editores de texto.                 

O “13” dessa cifra deveria estar acima do “9”. Nas figuras deste trabalho, essa adaptação não se fez                  

necessária. 
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tanto horizontalmente pelo braço do instrumento, como verticalmente, de um grupo           

de cordas para outro, adjacente. A troca de cordas fará com que a corda solta varie, ou                 

seja, as soltas não vão mais adquirir função de pedal, mas sim assumir variados              

papéis harmônicos.  

Em Perfume de Radamés, Guinga revela um pleno domínio do Sistema           

Tonal, ao apresentar, numa de suas frases iniciais, um simples encadeamento com as             

funções básicas, T S D T, simultaneamente ao amplo emprego de paralelismo: 

 

 

 

Figura 4 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 9-12 de Perfume de Radamés, de Guinga. 

 

Do primeiro pro segundo acorde é onde acontece a troca de cordas. A             

fôrma de violão foi indicada com apenas quatro cordas justamente para mostrar o             

deslocamento das cordas 6, 5, 4, 3 para as cordas 5, 4, 3, 2. Depois, a fôrma é                  

deslocada apenas por casas, ou seja, o 3º e o 4º acordes são como o 2º, nas cordas 5,                   

4, 3, 2. Nas duas primeiras harmonias, a corda solta é obtida por meio da retirada do                 

dedo 1, que se localiza na primeira casa: na primeira delas, a retirada do dedo produz                

a nota Sol, 3 corda solta, 9ª do Fm(9)/A♭; na segunda, a corda solta que aparece                

com o levantamento do mesmo dedo é a 2ª corda solta, nota si, tratada de modo                

inteligente por Guinga como apojatura cromática da 9ª do B♭m(9)/D♭. Nos últimos            

dois acordes o dedo 1 se mantém fixo e a 1ª corda solta, mi, passa a ser utilizada.                  

Enquanto no último acorde, ela é a 7ª maior do Fm7M(9), no penúltimo, esse mi,               

sendo sensível da tonalidade de Fá menor , confere caráter de dominante ao acorde,             
12

gerando a complexa cifra indicada. Uma cifra alternativa foi proposta, baseada no V             

grau, C7, mas ela é ainda mais complexa e contém uma série de omissões . Apesar da                
13

12
É curioso que os editores não tenham percebido a tonalidade da música e tenham deixado a partitura                  

sem armadura de clave. O mesmo problema acontecerá nas Figuras 7 e 8, que apresentam trechos da                 

Sargento Escobar. 
13

A quarta diminuta em tétrades diminutas é bastante comum e já foi apontada por Hindemith em seu                  

livro de harmonia (1949, p. 90): ela é basicamente uma 13ª menor do V grau – C7, no caso –, com                     

quem a tétrade diminuta compartilha a função de dominante. A 8ª diminuta foi discutida na nota nº 9                  

(ver acima). Se o acorde for pensado como C7, a 8ª diminuta se torna uma 10ª menor, que é outra                    

dissonância muito polêmica e que vem sendo incorretamente cifrada como 9ª aumentada. Não apenas              

ela é frequentemente tratada como apojatura da 9ª menor, como, nesse contexto de Fá menor, a nota                 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.69 



Harmonia e idiomatismo na obra para violão de Guinga 

complexidade desse acorde, salta aos olhos e aos ouvidos a simplicidade funcional do             

trecho, revelando a profunda compreensão de harmonia que Guinga vem          

demonstrando. 

Adicionalmente, a transposição por uma terça menor da fôrma entre a           

subdominante e a dominante, e a transposição por uma terça maior da dominante de              

volta para a tônica é um recurso conscientemente empregado pelos músicos de Jazz             

em suas improvisações. Nelson Faria (1991) assinala essa possibilidade em seu Arte            

da Improvisação. O Jazz sem dúvida é mais uma das influências marcantes que             

podem ser sentidas na obra de Guinga. 

 

 

Figura 5 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 21-24 de Henriquieto, de Guinga. 

 

Enquanto esse trecho de Perfume de Radamés é tipicamente tonal, o           

mesmo tipo de paralelismo de casas e cordas, na Henriquieto, vai configurar uma             

progressão modal em Lá eólio. Na Figura 5, a fôrma de mão esquerda utiliza apenas 3                

cordas, mas em vários momentos uma corda solta variável é acrescentada. Aqui            

Guinga emprega 3 possibilidades de posicionamento da fôrma pelas cordas, como           

indicado na parte superior esquerda da figura. Sobre e abaixo da partitura, nas linhas              

indexadas como “casas e cordas”, as casas estão indicadas como de costume, pelo             

algarismo romano, e as cordas estão listadas após a vírgula. Apesar das ambiguidades             

de cifragens indicadas, os acordes centrais alternam os três graus de subdominante            

do tom menor: II, IV e VI. Assim é possível entender o trecho como um simples                

encadeamento plagal, como indicado na parte inferior da figura. O mais interessante,            

contudo, é a passagem das cordas 5, 4, 3 para as cordas 4, 3, 2, pois a afinação em 3ª                    

maior entre as cordas 3 e 2 faz com que as tríades do primeiro compasso do segmento                 

se transformem em acordes quartais, principais causadores das ambiguidades. No          

caso do último acorde da primeira pauta, a adição da corda mi gera uma tríade, C,                

Ré♯, 9ª aumentada de C7, não faz nenhum sentido. Mi♭ é uma nota da armadura de Fá menor,                  

enquanto o Ré♯ só vai aparecer numa armadura, a de Mi maior, que fica a 8 passos de distância de Fá                     

menor pelo ciclo de quintas (ADOUR, 2014). 
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com acréscimo de uma 4ª justa, fá. Não o ciframos como C(11), porque fá é o 6º grau                  
14

modal de Lá menor, nota característica da função de subdominante (ADOUR, 2014). 

 

 

 

Figura 6 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 41-45 de Henriquieto, de Guinga. 

 

Como último exemplo da conjugação de paralelismo e cordas soltas, cito           

mais um trecho da Henriquieto. Destaco esse exemplo por ser essencialmente           

melódico, em contraste com as texturas acordais do exemplo anterior e da Perfume             

de Radamés. Observando a Figura 6, primeiro verifica-se a polimetria de 3/8 sobre o              

2/4. Cada grupo de 3 colcheias começa com um salto descendente. Por 2 vezes esse               

salto é de 6ª menor e realizado pelos dedos 1 e 2 da mão esquerda nas casas I e II,                    

respectivamente, mas com troca de cordas: 1 e 3 para 2 e 4. No terceiro salto, que                 

seria a hora das cordas 3 e 5, a manutenção da fôrma melódica produz uma 6ª maior.                 

Nesse ponto, também há o deslocamento da mão esquerda das casas I e II para as                

casas II e III, o que faz como que o material melódico se mantenha na escala de Lá                  

menor natural (ou Lá eólio). Se o “ajuste” não fosse realizado, as notas seriam Sol♯ e                

Si, ao invés de Lá e Dó. Ao evitar a sensível Sol♯, Guinga parece buscar, novamente,                

uma sonoridade modal. As cordas soltas são sempre as últimas notas desses            

agrupamentos de 3/8. Nos dois primeiros, as cordas soltas estão a um semitom             

abaixo da nota inicial – 2ª menor, como indicado na parte de baixo da partitura.               

Quando, no terceiro grupo, a mão avança uma casa, a nota final passa a ficar a uma                 

2ª maior abaixo da inicial. Essa 2ª maior é mantida no 4º agrupamento, ainda que o                

salto inicial seja deliberadamente mudado para uma 7ª maior, mi-fá, quebrando a            

fôrma de mão esquerda. Interpreto que essa decisão decorreu da necessidade de            

adiantar o Fá grave do primeiro “acorde” construído com trítonos, conforme indicado            

na partitura. Esse acorde, por sua vez, é transposto de Fá para Lá, gerando o trítono                

de Lá, Mi♭. Escuto essa nota, entretanto, mais como um ré♯, que fica, como uma               

14
O acréscimo da 4ª justa sobre a tríade vem sendo, nos dias de hoje, cifrado como Xadd4. Opto por                    

manter o princípio, sem exceções, que indiquei na nota nº 10 (ver acima): números acima do “7” não                  

interferem na estrutura básica. Logo, um simples X(11) já determina que a terça deve ser mantida. Essa                 

é outra exceção na qual os músicos populares vinculam o uso de determinado intervalo à certo tipo de                  

acorde. No caso, eles assumem que 11ªs justas acontecem apenas nos acordes menores. 
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blue note , pedindo resolução no mi natural, o que não é saciado nem no último               
15

compasso da peça. A acréscimo da nota mi nessa harmonia final – no lugar do               

dobramento do Fá♯ agudo, por exemplo – não acarretaria nenhuma dificuldade           

idiomática; sua omissão deliberada reforça a sensação blues do trecho.  

 

3. Idiomatismo e (não)organicidade 

 

Usualmente, o idiomatismo é relacionado com a tendência de se compor           

a partir dos recursos naturais dos instrumentos, engendrando passagens mais          

orgânicas e, pode-se até dizer, mais fáceis. Em contraste, na obra de Guinga,             

determinado procedimento idiomático pode ser levado ao extremo e produzir          

segmentos de grande demanda técnica. Assim, um recurso muito típico do violão,            

como a execução de segundas menores com o auxílio de cordas soltas, em Guinga vai               

gerar a necessidade de grandes aberturas de mão esquerda para a obtenção das             

mesmas segundas, só que sem cordas soltas. Na Figura 7 a seguir, mostramos dois              

trechos da música Sargento Escobar, compasso 28 e compasso 16, com acordes com             

aberturas geradas pela busca de 2ªs menores . No primeiro caso, a sobreposição da             
16

nota Lá ao Sib, respectivamente 4ª aumentada e 5ª justa do acorde E♭7M(♯4); e no               

segundo temos a junção das duas terças de Mi♭, gerando a ambiguidade entre E♭ e               

E♭m. Essa sobreposição explícita das duas terças lembra os chamados, por           

Persichetti (1961), added-note chords – “acordes com notas adicionadas” –, uma           

técnica muito típica de compositores como S. Prokofiev e J. Rodrigo. Em ambos os              

exemplos, as cordas soltas foram de certo modo substituídas pela pestana – mais             

provavelmente meia pestana –, necessária para tocar as duas “bolinhas” na casa III. A              

idiomática combinação de campanella, 2ªs menores e pestanas é uma característica           

marcante da linguagem de Guinga. 

Os momentos de campanella trazem dificuldades de análise, pois nem          

sempre é claro se determinada altura faz parte do acorde ou é puramente melódica.              

No início do compasso 28 da Figura 7, entre as notas melódicas Lá, Si♭ e Dó, quem                 

seria nota real e quem seria nota melódica? A sobreposição simultânea das notas lá e               

si♭ no segundo pulso confere caráter de nota de passagem ao Dó, mas nem sempre é                

tão simples de analisar. Outro problema, decorrente disso, são os casos em que fica              

difícil delimitar onde termina um acorde e começa outro. Sobre o mesmo compasso,             

ciframos o acorde do 2º tempo como E♭7M(♯4), VI grau, uma subdominante de Sol              

menor, o tom da peça. A última semicolcheia da sextina, entretanto, um Fá♯,             

sensível da tonalidade – incorretamente transcrito como Sol♭, sugere caráter de           

dominante. A questão que persiste é, se ouço o acorde, no início do 2º pulso, como VI                 

grau, em que momento da sextina ele se transforma em dominante? Com efeito, o              

15
O Blues é uma influência detectável, às vezes de modo muito sutil, na obra de Guinga. As referências                   

ao Jazz são mais explícitas, como revela o típico acorde final. Outra música que conclui com essa                 

sensação de “suspensão” – e também sem resolução! – é o acorde final de Sargento Escobar, citado                 

por Siqueira (2012). Enquanto toda a música reforça o tom de Sol menor, uma complexa coda caminha                 

para o relativo maior e o acorde final recebe: 1) a 7ª menor característica das progressões de Blues de                   

12 compassos; 2) a 4ª aumentada, assim como na Henriquieto; e 3) a 9ª aumentada, aqui não como                  

10ª menor, mas como mais uma blue note, que, em conjunto com a 4ª aumentada, fica pedindo                 

resolução. 
16

Ambos os exemplos se referem à abertura por 5 casas, o que não se configura como o esticamento                   

mais radical da mão esquerda. Adiante, na Figura 9, veremos Guinga exigir 6 casas! A questão que se                  

coloca é que já saímos do âmbito do conforto: violonistas com mãos menores, ainda que profissionais,                

talvez não consigam fazer com tranquilidade esses acordes. 
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conjunto de notas do compasso inteiro – Mi♭, Lá, Si♭, Dó, Ré, Fá♯ – poderia ser                

interpretado como dominante: D7(♭13,♭9)/E♭. Não descarto essa interpretação,        

mas escuto mais o VI grau, pelo menos inicialmente. O Fá♯ faz com que eu sinta a                 

mudança de função para dominante em algum ponto. Determinar esse ponto me            

parece depender por completo da subjetividade do ouvinte. 

 

 

 

 

Figura 7 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 28 e 16 de Sargento Escobar, de Guinga. 

 

Um segundo aspecto de maior demanda técnica que aqui destaco é a            

pestana móvel: feita pelo dedo 1 da mão esquerda, ela se desloca com certa presteza               

por algumas casas do braço, enquanto os outros dedos ficam estagnados em            

determinada posição. No trecho a seguir (Figura 8), que é a continuação do compasso              

28 da Sargento Escobar (ver Figura 7, acima), a pestana móvel acontece            

principalmente na pauta de baixo. É possível observar a 7ª menor, Ré-Dó, do             

primeiro acorde do compasso 30, se movimentando cromaticamente – para          

Mi♭-Ré♭, depois Mi-Ré, e de volta para Mi♭-Ré♭ –, enquanto as notas si♭ e lá se                

mantêm estáticas. Essa 7ª menor é realizada pela pestana. Nos compassos seguintes,            

verifica-se o mesmo intervalo menor se deslocando – Ré-Dó para Dó♯-Si no            

compasso 31, e Dó-Si♭ para si-lá no compasso 32 – enquanto as outras notas não               

mudam. Pestanas no violão são indicadas com um “C” seguido pelo número da casa              

em algarismo romano. A partitura original contém algumas dessas indicações, mas           

foi necessário acrescentar algumas a mais para facilitar a visualização e compreensão            

do exemplo. 

É importante comentar que grandes aberturas resultam da        

movimentação da pestana. O primeiro acorde do compasso 30, por exemplo, obriga o             

violonista a esticar a mão por 6 casas (Figura 9), enquanto que a abertura mais               

natural do violão é aquela em que cada um dos quadros dedos da mão esquerda               

ocupa uma casa, ou seja, a mão esquerda estendida por quatro casas (CAMARA,             

1999), o que acontece no terceiro acorde do exemplo. 
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Figura 8 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 29-32 de Sargento Escobar, de Guinga. 

 

 

 

 

Figura 9 - Fôrmas de mão esquerda dos 3 primeiros acordes do compasso 30 de Sargento Escobar, 
de Guinga. 

 

O trecho da Figura 8 também encerra grande complexidade harmônica,          

parcialmente causada pela movimentação da pestana. Ressaltamos dois acordes de          

difícil análise, que justamente decorrem desse procedimento técnico. O primeiro, o           

inicial do compasso 30, totalmente diatônico, é ambíguo por conter um conjunto de             

notas não características. Em Sol menor, notas como Sol, a tônica, Fá♯, a sensível, e               

Mi♭, o 6º grau modal, seriam as alturas mais determinantes das três funções             

básicas: tônica, dominante e subdominante, respectivamente (ADOUR, 2014). A         

harmonia em questão congrega exatamente as outras 4 notas da escala menor            

harmônica que não citamos. Indiquei, na Figura 8, uma cifra de tônica, mas a              

fundamental estaria omitida e, naturalmente, é possível ouvir o acorde de outras            

maneiras. A outra harmonia destacada, C♯7,4(13), numa primeira impressão         

aparenta estabelecer uma grande digressão com relação ao centro tonal. Um olhar            
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mais crítico e atento revela que ele dialoga com a região do homônimo, Si♭ menor,               

do relativo, Si♭ maior, da tônica Sol menor. Os acordes que o seguem formam uma               

cadência para Si♭menor – essencialmente um Cm7(♭5) e um F7, uma progressão II              

- V. Isso me levou a reinterpretar o acorde como D♭7, dominante do VI grau, uma                

subdominante de Si♭ menor, que resolve no II grau, outra subdominante.  

Um série de outras alterações de notas da publicação estão indicadas na            

Figura 8, mas sempre com a intenção de compreender o discurso no tom de Sol               

menor. Ressalto minha crítica aos diversos acordes de E♭7(♯11). A crítica se destina             

especificamente à nota Ré♭, 7ª menor da cifra, também escrita na partitura. Em Sol              

menor, ela seria, na verdade, um Dó♯, sensível da dominante, transformando o            

acorde no clássico acorde de sexta aumentada, E♭(♯6), com função de dominante            

da dominante. Como a 11ª aumentada, lá, é adicionada, re-cifrei o acorde            

essencialmente como um A7 – dominante da dominante – invertido. 

Como último procedimento idiomático que traz dificuldades técnicas,        

enfatizo os ligados ascendentes (hammer-on) de acordes, quando duas ou mais notas,            

articuladas simultaneamente e geralmente em cordas soltas, são conectadas a duas ou            

mais notas mais agudas sem uma segunda articulação. No trecho a seguir (Figura 10),              

de Cheio de Dedos, vemos as cordas soltas Ré (4ª) e Mi (1ª) serem ligadas a mi e sol                   

respectivamente, enquanto que as notas Sol♯ e Dó são mantidas, exigindo, ao            

mesmo tempo, independência entre os dedos da mão esquerda e uma considerável            

energia para a execução do ligado duplo. Em contraste, o ligado de apenas uma corda               

– Si, na 2ª corda solta, para Ré natural –, no compasso final do exemplo, é de muito                  

maior facilidade a absolutamente orgânico.  

 

 

 

Figura 10 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 39-41 de Cheio de Dedos, de Guinga. 

 

Outro interessante exemplo desse gênero é o ligado quádruplo da          

Henriquieto (Figura 11), onde quatro cordas soltas – 6ª, 4ª, 3ª e 2ª – são ligadas à                 

notas mais agudas em intervalos variados: duas terças maiores – Sol-Si e Mi Sol♯ –,               

uma terça menor – Si-Ré – e uma 2ª maior – Ré-Mi. A incomum alternância rápida                

de Em7 e E7/G♯ dialoga com as experiência idiomáticas de compositores           

modernistas, como Villa-Lobos ou Prokofiev. O uso deliberado das cordas soltas aqui            

particularmente lembra a igualmente deliberada alternância de teclas pretas e          

brancas em Villa Lobos, como, por exemplo, no Cravo Brigou com a Rosa, da série               

Cirandas ou na Polichinelo, da Prole do Bebê nº 1. 
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Figura 11 - Análise idiomática/harmônica compassos 35 e 36 de Henriquieto, de Guinga. 

 

4. Integração entre harmonia e melodia 

 

Recupero aqui o assunto campanella, pois o recurso aponta para um           

aspecto muito próprio da composição de Guinga, que é a integração de melodia e              

harmonia. É comum, em suas canções, que o violão dobre total ou parcialmente as              

notas da melodia cantada. Para viabilizar isso, ele emprega tanto pestanas e            

aberturas, como muitas cordas soltas, as quais permitem movimentos melódicos com           

intervalos de segunda. Essa característica engendra harmonias muito singulares,         

únicas. Ao misturar cordas soltas e cordas presas em casas avançadas, ele produz             

acordes impossíveis de transpor e com uma sonoridade que só se obtém em             

instrumentos semelhantes ao violão, devido à diferença entres os timbres das cordas            

soltas e presas. No exemplo a seguir (Figura 12), extraído de Constance, todos os              

dobramentos entre violão e melodia foram indicados. O acorde impossível de           

transpor um D♯(♭13)/F𝄪, está emoldurado com um retângulo e sua fôrma           

representada na lateral. É possível ver a grande distância da corda solta indicada, si,              

para os dedos da mão esquerda, que se posicionam nas casas 8 e 10. Para esse acorde                 

ser transposto, um violonista teria que ser capaz de esticar sua mão por 11 casas, o                

que é, na verdade, inviável: é um arquétipo harmônico único. 

 

 

Figura 12 - Análise idiomática/harmônica dos compassos 1-8 de Constance, de Guinga. 

 

Uma simples ambiguidade se relaciona com a 13ª menor destacada, pois           

é possível ficar em dúvida se ela é uma nota do acorde ou uma apojatura da 5ª do                  

mesmo. Outro fator de disputa é o acorde final: a sensação de resolução da melodia               
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na nota da tônica de Sol♯ menor e o acorde de dominante que o antecede lhe                

conferem caráter de tônica. Por isso a cifra G♯m6/E♯ foi sugerida na figura acima.              

A incomum inversão, baixo na 6ª maior, é apenas aparentemente incomum se            

avaliarmos certas práticas do Jazz, um dos gêneros que Guinga sempre buscou            

inspiração. Ele se diz um apaixonado pelas sonoridades das Big Bands,           

principalmente pelo trabalho de Duke Ellington. Tanto nas Big Bands quanto nos            

instrumentos harmônicos – piano e guitarra –, é comum a execução dessas inversões             

“estranhas” enquanto o baixista realiza a fundamental dos acordes. Essas inversões           

são mantidas, contudo, pelos pianistas e guitarristas, mesmo em apresentações solo,           

sem a presença do contrabaixo. Foi exatamente essa ideia – a de que o violão solo de                 

Guinga talvez estivesse originalmente inserido num grupo de Jazz – que me levou a              

cifrar o 2º acorde do compasso 29 da Sargento Escobar (ver Figura 8, acima) da               

mesma maneira: Gm6/E. São novas inversões, portanto, muito recentemente         

inseridas em determinadas práticas musicais. Não serão citadas, obviamente, pelos          

livros mais tradicionais de harmonia.  

Esse trecho de Constance também é um excelente exemplo de          

ambiguidade entre relativos. A canção começa pela tonalidade de Si maior e anda             

diatonicamente pelos graus I, IV e VI. No 4º compasso, aparece o II grau meio               

diminuto, emprestado do homônimo , e logo em seguida o IV grau também do             
17

homônimo. Nos compassos de 6 a 8, a música caminha, contudo, inequivocamente            

para o relativo, Sol♯ menor, como vimos anteriormente. Observando         

retroativamente, percebi que seria possível repensar as notas Sol dos dois acordes de             

empréstimo modal como Fá𝄪, sensível de Sol♯ menor, o que justificaria a brusca             
18

passagem do Em(9)/B para o G♯m(9)/D♯. Assim, sem desconsiderar a análise           

modal anterior, acrescento a possibilidade de cifrar as harmonias em questão como            

radicais transformações da tétrade diminuta do VII grau de Sol♯ menor:           

F𝄪º(♭4)/C♯ e F𝄪º(♭8,♭4)/B com omissão da 5ª diminuta. É uma interpretação           

muito semelhante da que propus na análise de Cheio de Dedos da Figura 3,              

revelando, por outro lado, uma grande consistência harmônica na produção de           

Guinga. 

 

5. Coda 

 

Com esse trabalho, pude mostrar, na seção sobre paralelismos e cordas           

soltas, como Guinga transita habilmente pelo Sistema Tonal. Os ajustes nos           

paralelismos – sejam de casas ou cordas, melódicas ou em acordes – decorrem de sua               

17
Em minha tese (ADOUR, 2014) e na prática dos músicos de Jazz, num contexto como esse, o acorde                   

meio diminuto seria interpretado como proveniente da escala de Si maior melódica, que é basicamente               

a escala menor natural com a terça maior, Ré♯ no caso. Para os músicos do gênero, a nota Ré♯ é uma                     

tensão disponível para o C♯m7(♭5), enquanto que o Ré natural, de Si menor natural, seria               

considerado uma nota de passagem. 
18

Essa aparentemente inusitada progressão pode ser encontrada em músicas famosas, como a Marcha              

Imperial da trilha sonora de Star Wars, composta por John Williams, ou a canção Hunting High and                 

Low, da banda pop norueguesa A-ha. Na tese (ADOUR, 2014), citei a canção, que é em Lá menor, e                   

mostrei como o acorde de Fm deve ter sua terça enarmonizada de Lá♭ para Sol♯, assim mantendo o                  

material de acordes diatonicamente na escala de Lá menor harmônica. Não por acaso, a melodia vocal                

delineia explicitamente a mesma escala. Na partitura publicada da Marcha Imperial, cujo tom é Sol               

menor e os acordes seriam Gm e E♭m, a mesma enarmonização é empregada de modo consistente: a                 

terça de Ebm, Sol♭, na maior parte das vezes é escrita como Fá♯, ou seja, como sensível da                  

tonalidade.  
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profunda compreensão funcional e modal. Dissonâncias radicais, mas não arbitrárias          

– ancoradas em diversas tradições e práticas musicais – também são propostas pelos             

paralelismos de suas peças. As cordas soltas, por sua vez, assumem, além da             

conhecida função de pedal, os mais variados papéis. Destaco as apojaturas           

cromáticas, que acabam por trazer sentido às alturas mais dissonantes e inusitadas            

geradas pelas cordas soltas. 

O clássico vínculo entre idiomatismo e organicidade é usado pelo          

compositor a todo momento, mas ele também reserva um espaço para por em xeque              

essa dependência. Grandes aberturas que promovem 2ªs menores e campanellas; a           

pestana móvel, que levou o discurso harmônico, na Sargento Escobar, aos limites da             

funcionalidade; e os nada fáceis ligados duplos ou quádruplos, que nos remetem ao             

uso topográfico que Villa-Lobos faz do piano. 

Suas intrincadas texturas que amalgamam harmonia e melodia,        

impulsionadas pelas campanellas, foi destacada em Constance, mas pode ser          

conferida em inúmeras de suas obras. Essa original característica da linguagem de            

Guinga acarreta uma série de ambiguidades em termos de harmonia: o problema da             

definição de certas alturas como notas reais ou melódicas; dicotomias entre           

tonalidades, principalmente relativas; e até a dificuldade de delimitação entre dois           

acordes adjacentes. 

Conforme procedi nas análises, fui identificando suas principais        

influências: modernismo – diversos compositores –, Tom Jobim, Jazz, música          

clássica, Blues, etc. Apesar de não citados, até porque não abordei as aspectos             

rítmicos das peças do músico, seus referenciais de música brasileira – samba, baião,             

frevo e choro – também podem ser sentidos nas músicas que investiguei. Sua             

memória sonora, que ele deixa aflorar a todo momento em suas composições, é             

incomparável! Propus apenas uma primeira pincelada – com foco nas questões           

violonísticas – sobre a harmonia da multifacetada e consistente obra de Guinga.            

Muito ainda há de ser pesquisado... 
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Resumo: Este artigo apresenta as observações iniciais sobre a reinterpretação das ferramentas de             

análise de Dmitri Tymoczko, presentes em seu livro A Geometry of Music, publicado em 2011,               

buscando possíveis equivalências no campo da música eletroacústica, que é o foco desta pesquisa.              

Após delimitarmos os termos “objeto musical” e “unidade sonora” nas visões de Dmitri Tymoczko e               

Pierre Schaeffer, procuramos pontes (ou pontos) de conexão entre ambos autores, inclusive a partir da               

observação de representações gráficas da relação geométrica espacial, encontrada em seus escritos. 

 

Palavras-chave: Dmitri Tymoczko. Pierre Schaeffer. Música eletroacústica. Objeto musical. Análise          

musical.  

 

 

1. Introdução 

 

Os parâmetros utilizados pelo autor norte-americano Dmitri Tymoczko        

(1969 - ) para a construção do seu pensamento analítico, presentes no livro A              

Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice           

(OXFORD, 2011), são baseados na utilização das classes de alturas (pitch classes),            

nas conduções de vozes (voice leadings) representados em um espaço geométrico           

(pitch space), observando cinco características tonais, identificadas como um “DNA”          

tonal, com suas relações limitadoras ou de interação. O autor também utiliza cinco             

operações simétricas denominadas OPTIC para caracterizar os voice leadings. São          
1

elas: oitavação, permutação, transposição, inversão e cardinalidades. 

Ao reinterpretarmos essas ferramentas analíticas, que visam a análise         

da música tonal, baseada somente em alturas definidas e fontes sonoras           

instrumentais tradicionais, intencionamos observar as possíveis equivalências       

analíticas em um campo musical diferente daquele proposto pelo autor, ou seja, a             

utilização de tais ferramentas no campo da música eletroacústica. 

Para tal objetivo, elaboramos alguns questionamentos que pretendemos        

discutir nesta pesquisa, como por exemplo: Poderíamos aplicar as ferramentas          

utilizadas por Tymoczko para analisar a música eletroacústica? Há equivalências          

entre o objeto musical baseado em altura definida não ordenada de Tymokzco            

(unordered collections of pitch-classes) e o objeto musical schaefferiano ? Existiriam          
2

correlações analíticas entre eles? Seria possível correlacionar as cinco características          

tonais às características eletroacústicas? Existem características análogas aos voice         

leadings aplicáveis aos parâmetros tipomorfológicos do objeto sonoro de Schaeffer?          

Seria possível aplicar as operações OPTIC como ferramenta composicional ao          

material sonoro eletroacústico? São questões que soam como um grande desafio, e            

espero que contribuam para uma questão mais instigante: a pertinência da análise do             

trabalho composicional eletroacústico a partir de premissas estruturalistas, já         

instituídas no mundo das “alturas definidas”. 

1 Octave shifts (O), permutations (P), transpositions (T), inversions (I), cardinality (C). 

2 SCHAEFFER (1952, 1966, 1967). 
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Importante deixar claro que, com este trabalho, não visamos qualquer          

tipo de enquadramento analítico “endurecido”, visando a composição eletroacústica,         

muito pelo contrário. Trata-se de um esforço na tentativa de ir além de tais              

premissas, que nos excita e provoca à pesquisa. 

Atribuímos a este trabalho o subtítulo “primeiras observações”, pois não          

será um trabalho fácil e, com certeza, não se concluirá neste artigo. 

Sobre a estrutura do texto, inicialmente apresentaremos uma        

contextualização do campo musical eletroacústico e em seguida as ferramentas de           

análise utilizadas em nossa pesquisa anterior, relativas ao mestrado. Logo após,           

delimitaremos o termo “objeto musical” e a noção de unidade sonora, nas visões de              

Dmitri Tymoczko e Pierre Schaeffer (1910-1995), procurando pontes de conexão          

entre os dois autores, inserindo-os em um mesmo campo de ação, ou como o título               

indica, seus “pontos coplanares”. Logo após, um exemplo da representação          

geométrica dos objetos musicais na visão de cada autor. 

 

2. Contextualização eletroacústica 

 

Música eletroacústica é um termo que remete às pesquisas sonoras          

iniciadas ao final da década de 1940, que tem como referência três matrizes             

históricas: Musique Concrète, Elektronische Musik e Computer Music (VELLOSO;         

MACHADO DE BARROS, 2014). 
Muito já se falou e escreveu sobre a análise desta música e a questão é               

tão problematizada que o próprio termo é reconhecidamente como de difícil           

entendimento. Sobre isso, François Bayle, sucessor de Pierre Schaeffer na direção do            

Groupe de Recherches Musicales, em Paris, observa, na década de 1970, as várias             

músicas que estavam abarcadas sob o termo música eletroacústica, o que causava            

certa confusão em sua classificação. Em entrevista, Bayle responde sobre a diferença            

entre música eletroacústica e música acusmática: 

 

É uma questão de nível de descrição. A "música eletroacústica" é um termo genérico              

que descreve um meio técnico. Não se refere a um estilo ou filosofia. O termo               

"acusmático" é a nossa tentativa de delimitar um tipo particular de música            

eletroacústica e uma escola de compositores que trabalham nesta filosofia.          
3

(DESANTOS, ROADS, BAYLE, 1997, p. 17, tradução nossa) 

 

Bayle propõe então o termo musique acousmatique (música        

acusmática) para designar a difusão da música eletroacústica, não condicionada à           

exposição visual (que identifique a fonte sonora), em que a utilização dos            

alto-falantes “esconde” a origem do som. Ele vai além e classifica a música             

acusmática como extensão do domínio perceptivo e a música eletroacústica como           

uma extensão do domínio instrumental (BAYLE, 1993, p. 53-54). 

Desta maneira, o termo música eletroacústica, apesar de discutido por          

vários referenciais teóricos, continua insuficiente, e aqui é entendido como          

pertencente ao campo que tradicionalmente refere-se às obras sonoramente         

pré-fixadas, acusmáticas, obras mistas (que envolvam alguma performance        

3
 “[...]It’s a question of the level of description. “Electroacoustic music” is a generic term that 

describes a technical means. It does not usually refer to a style or philosophy. The term “acousmatic” 

is our attempt to delimit a particular type of electroacoustic music and a school of composers 

working within this philosophy.” Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3681010>. Acesso em 

22 out. 2017 
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instrumental) e obras que utilizem live electronics . 
4

 

3. Reinterpretação musical 

 

Há um interesse pela análise musical, que está presente em nossa           

pesquisa para a dissertação, desenvolvida durante o mestrado em composição na           

PPGM/UFRJ (BEZZ, 2017), na qual utilizamos uma ferramenta teórica para análise e            

entendimento do processo composicional eletroacústico, fixado em meio magnético         

ou digital. Trata-se da visão do compositor e pesquisador inglês Simon Emmerson            

(1950 - ) sobre a análise eletroacústica, baseada na percepção ambígua da imagem da              

fonte sonora, na situação de escuta acusmática. Naquele momento, este tipo de            

análise veio ao encontro das nossas expectativas quanto a um tipo de método             

analítico que não levasse em conta, por exemplo, apenas dados estatísticos tabelados            

como a relação da amplitude, frequências ou texturas sonoras, mas também na            

observação analítica a partir da percepção e – o mais importante para nós – na visão                

do próprio compositor. 

Emmerson parte do princípio de que podemos ouvir a música          

eletroacústica gravada em duas dimensões. Por um ângulo podemos entendê-la como           

um discurso musical mimético ou aural, e por outro ângulo podemos ouvir esses             

discursos musicais alimentados, ou organizados, por regras sintáticas abstratas ou          

abstraídas do material composicional original (EMMERSON, 1986, p. 24). Estes são           

os dois eixos que nortearão o seu método analítico: o discurso musical e a sua sintaxe. 

A utilização desta ferramenta analitica teve impacto direto em nosso          

processo composicional. Ela tem proporcionado maior clareza durante o processo de           

desenvolvimento das composições autorais e, de forma análoga, tem funcionado          

como um sistema IN - OUT / OUT - IN , ou seja, podemos observar uma obra pronta                 
5

como também reinterpretar uma obra durante o seu desenvolvimento, em que o            

próprio compositor pode (re)direcionar seus procedimentos composicionais. Da        

mesma maneira que a teoria de Emmerson nos influenciou, imaginamos que           

poderíamos encontrar correlações ao nos aprofundarmos na leitura da teoria          

analítica de Tymoczko, e a possibilidade de utilização em nosso próprio processo            

composicional. 

 

4. Prática comum 

 

Na visão de Tymoczko, há uma prática comum estendida na música           

ocidental desde os compositores do séc XI (polifonia medieval) até os procedimentos            

utilizados na música jazzística do século XX, observando que o desenvolvimento das            

características sintáticas de um determinado estilo musical ocidental pode ser visto           

como solução natural da exploração sonora de um estilo anterior a este. Para o autor,               

há um fluxo contínuo de transformações similares entre estilos musicais de períodos            

diferentes da história, que foram analisados em seu livro e podem ser resumidos da              

seguinte maneira: a) polifonia medieval a duas vozes, do séc. XI. A forma mais básica               

da polifonia; b) o contraponto vocal Renascentista, entre os séculos XV e XVI, em que               

4 Performance com “instrumentos” não convencionais, sejam microfones, samplers, filtros de áudio ou 

complexos sistemas digitais. 
5 Termo que representa uma metáfora relacionada ao sinal que entra e sai por um mesmo circuito                 

elétrico. 
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a tríade ganha força; c) a harmonia funcional Barroca e Clássica dos séculos XVII e               

XVIII, com inovações incorporadas: as convenções puramente harmônicas, o uso          

sistemático da modulação e a próprio sistema baseado em sua funcionalidade; d) o             

cromatismo, em que o acorde passa a ser um “objeto” em um contexto cromático,              

além da livre circulação entre os contextos sonoros diatônicos e cromáticos pelos            

compositores do século XIX; e) as relações escalares utilizadas pelos compositores do            

século XX, em que proliferam as escalas não diatônicas, além da associação entre             

acordes alterados cromaticamente com um pequeno número de escalas já conhecidas           

ou familiares; f) o jazz, sintetizando as preocupações contrapontísticas do          

cromatismo do final do século XIX somados aos procedimentos escalares do início do             

século XX. 

De certa maneira, ele reinterpreta a história da Música ocidental do           

último milênio de forma concisa, a partir das relações dos voice leadings entre dois              

“objetos musicais básicos” , representando-os em espaços geométricos (pitch spaces),         
6

que podem ser bidimensionais, tridimensionais, etc., dependendo da cardinalidade         

do objeto, ou seja, da quantidade de alturas identificadas no objeto musical básico. 

A análise de Tymoczko está centrada em cinco características que,          

segundo o autor, dão sentido à tonalidade : o movimento melódico por graus            
7

conjuntos, a consonância acústica, a consistência harmônica, a macroharmonia e a           

centricidade. 

Além disso, são pontos fundamentais em sua análise: a utilização de           

classes de alturas; a consideração dos acordes como uma coleção de classes de alturas              

desordenadas; o tratamento do contraponto como uma condução de vozes no           

contexto das classes de alturas; e a sua representação gráfica em um espaço             

geométrico. 

 

5. Objeto musical básico 

 

No intuito de construirmos uma ponte entre os dois autores,          

observaremos a seguir as similaridades e diferenças conceituais sobre o termo objeto            

musical. Ele é utilizado por Tymoczko (2011) e possui interpretações diversas           

dependendo do campo musical observado. No caso da música eletroacústica, é um            

termo bastante discutido por Pierre Schaeffer e até nuclear em toda sua teoria.  

Tymoczko, inicialmente define o objeto musical como objeto musical         

básico da seguinte maneira: “[...] podemos começar definindo um objeto musical           

básico com uma série de alturas definidas ordenadas, não-categorizadas e          

não-interpretadas...” (TYMOCZKO, 2011, p. 36), o que, segundo o autor, torna esse            
8

objeto musical um tanto desinteressante, no que tange às possibilidades operacionais           

(inversão, permutação e cardinalidade). 

Segundo Tymoczko, no início do século XVIII, Jean-Phillipe Rameau         

(1683 – 1764) articula a noção moderna sobre os acordes a partir do momento em               

que definiu a classificação do objeto musical baseado em suas alturas mais do que na               

6
O termo refere-se a estrutura sonora considerada nuclear pelo autor, não necessariamente a menor               

estrutura. 

7 As cinco características tonais são apresentadas e discutidas pelo autor no capítulo 1 (TYMOCZKO,               

2011, p.4) 
8 “[...]We can begin by defining a basic musical object as an ordered series of pitches, uncategorized                 

and uninterpreted. ...” (TYMOCZKO, 2011, p. 36) 
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sua ordem de agrupamento (RAMEAU, 1722/1971 apud TYMOCZKO, 2011, p. 36).           

Rameau implicitamente sugere que, mesmo utilizando-se as três operações (a troca           

de oitavas; o reordenamento [permutação]; e a cardinalidade [duplicação de notas] )            

em uma mesma tríade (por ex. C, E, G), preserva-se a identidade do objeto musical,               

como na Tabela 1: 

 

Tabela 1 -  Reordenação OPC 

C4, E4, G4 
Transposição 8a (da 2a nota) C4, E5, G4 
Permutação  E4, G4, C4  
Duplicação (3a nota) C4, E4, G4, G4 

 

Para Tymoczko, cada agrupamento (acorde ou conjunto de notas)         

baseado em um conteúdo de alturas definidas (quantidade, qualidade ou ordem de            

seus intervalos), será um objeto musical básico único. 

Como o campo musical eletroacústico não está baseado somente em          

alturas definidas, torna-se importante estabelecermos nossa unidade musical em         

uma “régua” que não tenha relação somente com as alturas definidas. Assim, vamos             

utilizar uma “régua schaefferiana”, em que mediremos os objetos musicais a partir da             

noção tipomorfológica encontrada nos escritos de Pierre Schaeffer. 

 

6. Objets musicaux 

 

Schaeffer começa a esboçar o estudo sobre o objeto musical em um            

artigo intitulado L’objet musical (1952) e logo em seguida em outro artigo intitulado              

A la recherche d’une musique concrète (1952). Inicialmente o termo objeto musical é             

tratado como o objeto da linguagem estabelecida entre o compositor e o ouvinte.             

Logo depois, no Traité des Objets Musicaux (SCHAEFFER, 1966), o autor ressignifica            

o termo e diz que o objeto musical é o resultado de uma intenção da escuta, ou seja, é                   

o elemento de uma escuta cultural, em um sentido mais geral, que emergirá a partir               

de um método elaborado, o solfejo dos objetos musicais . 
9

Neste método, o termo “objeto sonoro” é utilizado para delimitar uma           

unidade desconectada e descontextualizada da sua fonte sonora, correlata a uma           

escuta especializada, não limitada aos sons com altura definida, que também leva em             

conta os ruídos. 

Como já observado, o termo “objeto musical”, utilizado por Tymoczko,          

leva em conta um agrupamento de alturas definidas, inicialmente ordenadas e logo            

depois não ordenadas, produzidas por fontes instrumentais tradicionais. Diferente da          

noção de Schaeffer, que inicialmente utilizou as expressões “objeto musical” e “objeto            

sonoro” sem diferenciá-las, mas que em certo momento passa a tratar o “objeto             

musical” como o meio (ou mediação) entre o compositor e o ouvinte, além do “objeto               

sonoro” como o “som em si” (SCHAEFFER, 1966, p.268), percebido por uma escuta             

mais atenta, a escuta reduzida. 
Em relação às operações de transformação sonora, Schaeffer utiliza         

procedimentos na preparação do material sonoro e na execução das obras musicais,            

como por exemplo a transmutação, técnicas de espacialização e transformação do           

9 Solfège des Objets Musicaux (SCHAEFFER,1966, p.573) 
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som. Tymoczko, de maneira similar, utiliza o conceito da simetria OPTIC para indicar             

as operações nas transformações e modificações sonoras, dentro de um contexto dos            

voice leadings entre os seus objetos musicais básicos. Nota-se que há uma            

similaridade entre os procedimentos mas não na finalidade (composição e análise,           

respectivamente), nem no material sonoro utilizado pelos autores. 

 

7. Representação geométrica dos objetos musicais 

 

Da mesma maneira que Tymoczko utiliza a geometria espacial para          

representar os encadeamentos entre as conduções de vozes com alturas definidas           

(Figura 1a e Figura 1b), Schaeffer o faz para representar as relações sonoras a partir               

de três planos, na forma de um triedro   (Figura 2). 
10

 

                              

Figura 1a - Representação geométrica              Figura 1b - Representação geométrica 

                         bidimensional.                                    tridimensional. 

                (TYMOCZKO, 2011, p.66)                                        (TYMOCZKO, 2011, p.216) 

 

 

 

 

                  Figura 2 - Triedro de referência. (SCHAEFFER, 1966, p.415) 

 

Neste triedro, observamos que a representação do som de uma nota do            

piano, em cada um dos três planos, acontece em um ambiente bidimensional. O             

plano dinâmico é demonstrado a partir da interação entre o eixo de intensidades             

(medidos em decibéis) e o eixo temporal (medido em segundos). O plano harmônico             

também é medido em dois eixos, o frequencial e o de intensidades. O plano melódico               

10 Tipo de poliedro. Região definida pela reunião de três semi-retas não-coplanares com origem em um                

mesmo vértice. (DOLCE; POMPEO. 2004, p. 101) 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.85 



Coplanaridade em Dmitri Tymoczko e Pierre Schaeffer  

é medido na interação entre os eixos frequencial e temporal. Geometricamente           

falando, cada aresta serve a dois planos distintos. 

O objeto musical em Tymoczko está representado por uma figura          

geométrica plana bidimensional (Figura 1a) e tridimensional (Fig. 1b). Em Schaeffer,           

o objeto musical está representado na figura geométrica angular triédrica, ou           

simplesmente, no triedro. 

 

8. Ponto futuro 

 

Nas notas do preâmbulo da versão portuguesa , traduzida por Antonio          
11

de Souza Dias, do livro original francês Solfège de l'Objet Sonore (1967), Schaeffer             

discorre sobre os quatro elementos do solfejo, e propõe uma reflexão sobre a             

observação do objeto musical (schaefferiano), seja a partir de elementos musicais ou            

elementos acústicos (DIAS, 2007, p.16). Desta maneira, os valores do objeto musical            

poderão estar baseados em duas maneiras distintas: 1) nas suas qualidades musicais;            

ou 2) nas suas propriedades físicas. Se a análise é feita a partir dos elementos               

musicais, então serão quatro qualidades observadas: altura, duração, timbre e          

intensidade. Por outro lado, se a análise acontece a partir dos elementos acústicos,             

então serão três propriedades observadas: frequência (em Hz), nível de decibéis (dB)            

e tempo em segundos (s) ou milissegundos (ms). Schaeffer, então, propõe uma            

questão fundamental: Os objetos musicais são redutíveis aos parâmetros musicais ou           

acústicos? Este é um ponto de reflexão que tem relação direta com a representação              

gráfica (geométrica) do objeto musical analisado. 

Outro ponto que não está no corpo deste trabalho – por absoluta falta             

de espaço, e que discutiremos em momento oportuno – é a discussão sobre a relação               

dos cinco componentes básicos da tonalidade atuando sobre o objeto musical           

schaefferiano. Seria possível? As noções sobre macroharmonia, consonância acústica         

e consistência harmônica são similares aos planos harmônico, melódico e dinâmico           

na representação do objeto musical schaefferiano? A representação da unidade          

musical interfere nesta relação? Para Tymoczko, a unidade sempre será a nota            

musical, indivisível, enquanto a unidade para Schaeffer nem sempre será o mesmo            

objeto sonoro, pois ele pode ser divisível indefinidamente, dando origem a outros            

objetos sonoros.  

 

9. Conclusões parciais 

 

Tymoczko deixa claro em seu livro que o objetivo é fornecer aos            

estudantes, pesquisadores ou compositores ferramentas teóricas para melhor        

compreensão do desenvolvimento do tonalismo. Consideramos importante a        

observação feita pelo próprio autor ao final do primeiro item do seu capítulo 1              

(TYMOCZKO, 2011, p. 7), indicando que sua visão analítica poderá ser útil a             

compositores ou teóricos de “campos musicais variados”. A partir desta observação,           

levamos adiante nossos questionamentos e inquietações em torno da música          

eletroacústica, e este artigo é o resultado imediato desta discussão. 

Após a leitura aprofundada do livro A Geometry of Music, em formatos            

de seminários sobre cada capítulo do livro de Tymoczko, a impressão inicial se desfez.              

11 Tradução, notas e comentários de António de Sousa Dias. Lisboa, 1996, Paris 2007. (versão não                

editada) 
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A ideia de que estaríamos lidando somente com geometria e matemática analítica foi             

desmontada e surpreendentemente reestruturada, abrangendo história e prática        

musical na análise da música tonal. 

Ao final, algumas questões foram revistas sob a nova ótica baseada em            

pitch classes, pitch spaces, movimentos horizontais parcimoniosos, etc., como por          

exemplo o novo entendimento do cromatismo do séc. XIX a partir de tais preceitos,              

que nos fizeram repensar toda a história da música ocidental como um grande e              

milenar “mais do mesmo” – sem nenhuma conotação pejorativa. Em uma autocrítica            

honesta, o autor diz que seria impossível cobrir todas as infinitas variações estéticas,             

culturais e musicais que o ocidente produziu nesta janela de um milênio. 

Essa vivência “tymoczquiana” nos proporcionou um insight hipotético e         

controverso: Desde a música medieval do século XI, passando pelo períodos da            

Renascença, Barroco, Clássico, Romântico e do século XX, as transformações sempre           

ocorreram a partir da noção das alturas definidas, que dão origem ao objeto musical              

básico tonal, como um grande fio condutor. A hipótese levantada é que um “outro fio”               

foi puxado em meados do séc. XX. A música que realmente movimentou os alicerces              

musicais, provocando novos referenciais teóricos, além de contribuições        

teórico/práticas, procedimentos e instrumentais diversos, que subverteram a noção         

da sonoridade musical e sua unidade teria sido a música eletroacústica? É uma             

questão para reflexão. E por fim, como primeiro trabalho de uma série, procuramos             

estabelecer uma “ponte” entre as especificidades musicais de dois campos musicais           

distintos: O tradicional e o eletroacústico. Pretendemos experimentar as ferramentas          

analíticas de Tymoczko, assim como outras, nos objetos musicais schaefferianos, e           

sua discussão fica para a continuação de nossa pesquisa, em próximo artigo contendo             

as observações mais recentes. 
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Resumo: A música de Emerson, Lake & Palmer é reconhecida como uma das principais expressões do                

rock progressivo. Em diversos momentos de sua carreira, o trio explorou a reelaboração de peças               

eruditas para a linguagem e instrumentação do rock. Após um levantamento de quais composições em               

sua produção apresentam reelaborações desse gênero, selecionamos a canção Knife-edge para uma            

análise aprofundada, a fim de investigar quais elementos nos fazem percebê-la como uma recriação de               

outras peças.  

 

Palavras-chave: Composição musical. Análise musical. Reelaboração musical. Rock progressivo.         

Emerson, Lake & Palmer. 

  

1. Introdução 

 

A presente pesquisa consiste na análise dos procedimentos de         

reelaboração musical presentes na música de Emerson, Lake & Palmer, tendo como            

foco principal os aspectos criativos envolvidos nesta prática. Por “aspectos criativos”           

consideramos os elementos que são entendidos como contribuições originais do          

reelaborador . 
1

As reelaborações musicais possuem variadas funcionalidades, que       

podem ir da preparação de uma peça para uma execução até o estabelecimento de um               

material de base para uma nova composição, como é o caso da produção do trio.               

Pereira afirma, contudo, que "uma reelaboração nasce com o original, porém acaba            

desligando-se dele para tornar-se algo autônomo" (PEREIRA, 2011, p. 28). Desta          

maneira, os variados tipos de reelaboração musical são diferenciados por meio de            

critérios que dizem respeito ao "maior ou menor grau de 'fidelidade' ou 'liberdade' em              

relação ao original" (PEREIRA, 2011, p.44). Segundo a autora, quando os aspectos            

estruturais – melodia, harmonia, ritmo e forma – são modificados, produz-se uma            

peça "menos fiel" em relação à música que serviu como fonte geradora. 

Realizando escutas da música Knife-edge, registrada pelo trio em um          

fonograma de 1970, é possível constatar que há presença de materiais reelaborados a             

partir de duas peças de música clássica: o primeiro movimento da Sinfonietta, de             

Leos Janáček, e a Allemande da Suíte Francesa no.1, BWV 812, de J. S. Bach. As                

reelaborações, no entanto, não se apresentam claramente “fiéis” ou “livres” em           

relação às peças originais, requerendo um estudo mais aprofundado. Estruturamos          

nosso estudo a partir da investigação de três processos: 1) as transformações dos             

materiais retirados da Sinfonietta; 2) a criação de uma nova linha de baixo para a               

Allemande; 3) as variações do riff  principal.  
2

1
 Para uma discussão aprofundada sobre os tipos de reelaboração musical, ver Pereira (2011). 

2 Riff é um termo empregado no âmbito da música popular e geralmente designa, de modo vago, uma                  

espécie de ostinato. Também pode referenciar ideias musicais importantes, marcantes. É a essa             
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Uma das principais dificuldades do estudo de composição nesse         

universo é a ausência de partituras. Para sanar tal problema, tornou-se necessário            

construir tanto uma metodologia de transcrição musical , como empregar uma série           
3

de recursos alternativos de análise e grafia musical. Além disso, a “análise            

motívico-fraseológica”, proposta por Adour (2016), mostrou-se um componente        

fundamental, pois permitiu a comparação detalhada da forma das peças. 

  

2. Emerson, Lake & Palmer 

 

Emerson, Lake & Palmer (também conhecido por ELP) foi um trio de            

rock progressivo, formado na Inglaterra em 1970 pelos músicos Keith Emerson           

(órgão elétrico, piano e sintetizadores), Greg Lake (voz, baixo elétrico e violão) e Carl              

Palmer (bateria e percussão). Naquele momento, os integrantes já haviam atuado em            

grupos de destaque no cenário do rock britânico: Emerson havia deixado           

recentemente o The Nice, assim como Lake o fez com King Crimson e Palmer com o                

Atomic Rooster. Constituído por músicos bem estabelecidos profissionalmente, o         

novo trio recebeu o status de “supergrupo” pelo público, mídia e historiadores            

(KAWAMOTO, 2006). Desde sua primeira apresentação ao vivo, no Festival Isle of            

the Wight, e da publicação de seu primeiro álbum em 1970, a banda se tornou uma                

das mais relevantes artisticamente e comercialmente dentro do rock progressivo          

(KAWAMOTO, 2006). 

Após o sucesso do álbum de estreia – Emerson, Lake & Palmer (1970)             

–, seguiram-se as publicações Tarkus (1971), Trilogy (1972) e Brain Salad Surgery            

(1973), que atingiram o mesmo nível de popularidade. Ainda nos anos 70, lançaram             

Works Vol.1 e Vol.2 (1977), que já apontavam uma crise na produção coletiva do              

grupo (FORD, 1994). ELP encerrou suas atividades, a princípio, após o lançamento            

de Love Beach, em 1978. Breves reuniões do trio acarretaram na produção de mais              

dois álbuns com materiais originais: Black Moon (1992) e In The Hot Seat (1994). No               

ano de 2016, faleceram Keith Emerson e Greg Lake. Desde então, Carl Palmer tem              

feito turnê com o grupo ELP Legacy, no qual apresenta peças do trio arranjadas para               

uma nova instrumentação, composta pelo guitarrista Paul Bielatowicz e pelo baixista           

Simon Fitzpatrick. 

Tratando-se de estilos, a produção do trio é bastante híbrida.          

Encontramos peças originais que se alinham esteticamente com diferentes gêneros,          

como blues, ragtime, folk music e música erudita dos períodos barroco, romântico e             

moderno. No registro do concerto do trio em Montreux, no ano de 1997, é possível               

ouvir a canção folk Lucky Man seguida por trechos de Tarkus, uma peça de mais de                

20 minutos de duração com sonoridade que remete à compositores vanguardistas do            

século XX (KAWAMOTO, 2006). Tarkus é notável por carregar em si diferentes            

gêneros musicais, que interagem dialeticamente. Tal ecletismo decorria        

principalmente dos interesses musicais de cada integrante do trio, e se tornou tanto             

uma marca registrada como acirrou os conflitos pessoais já existentes. Ford aponta: 

 

segunda conotação que aludimos, tendo em vista que estamos nos referindo ao material gerador da               

Knife-edge. 
3

Aqui não temos espaço para explicitar essa metodologia de transcrição: apenas precisamos esclarecer              

que todos os exemplos da música de ELP deste trabalho foram tirados de ouvido e escrito pelos dois                  

autores. Os exemplos citados foram ouvidos inúmeras vezes e uma série de revisões, de cada exemplo,                

foi realizada. 
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Diferenças fundamentais nas concepções individuais sobre qual estilo        

musical a banda deveria seguir causaram mais conflitos. O forte de Lake era             

cantar baladas com um violão, enquanto Emerson compunha peças longas e           

intrincadas que exigiam que Lake cantasse e tocasse baixo em contextos           

musicais mais desafiadores (FORD, 1994).  
4

 

Esta passagem também destaca a atuação de Emerson como compositor          

das peças mais complexas do trio. A produção composicional de Keith Emerson,            

tanto no ELP como no The Nice ou em sua carreira solo, já foi estudada               

extensivamente por autores como Ford (1994), Lupis (2006) e Kawamoto (2006).           

Alguns traços, como métricas complexas, harmonias quartais, procedimentos formais         

semelhantes aos de peças clássicas e a reelaboração de peças eruditas para uma             

linguagem “rockeira” estão presentes em todas essas análises. O foco do presente            

trabalho incide sobre este último ponto. Desde sua atuação com o The Nice             

(1967-1970), Emerson já executava reelaborações de peças eruditas no formato de           

banda de rock (LUPIS, 2006; KAWAMOTO, 2006). Com ELP não seria diferente:            

somente no período de 1970 até 1978, existe mais de uma dúzia de peças compostas               

por Emerson (com ou sem participação dos outros membros do ELP), que            

apresentam reelaborações de materiais oriundos de peças de música erudita. Lupis           

destaca que nesse momento do trio, Emerson alcançaria “o pico da sua carreira como              

compositor e intérprete”  (LUPIS, 2006, p.6). 
5

Durante a 9ª Semana de integração acadêmica da UFRJ (SIAc),          

apresentamos o trabalho “Reelaboração de peças eruditas na música de Emerson,           

Lake & Palmer”, para o qual elaboramos um levantamento das composições           

publicadas pelo trio e destacamos, dentre essas, quais apresentavam materiais          

oriundos de peças do repertório clássico. Os resultados desse mapeamento          

preliminar estão expostos no Quadro 1 adiante. 

A realização dessa lista se deu apenas parcialmente por meio da           

consulta de textos acadêmicos a respeito da música de ELP (FORD, 1994; LUPIS,             

2006; KAWAMOTO, 2006). Devido ao fato de nenhum texto se debruçar           

especificamente sobre o tema do aproveitamento de materiais de peças eruditas –            

com exceção da tese de Kawamoto, que discutiremos adiante –, uma série de lacunas              

foram encontradas: alguns fonogramas eram ignorados, outros não tinham sua          

relação com peças eruditas especificadas, como, por exemplo, o item 2 do quadro,             

The Barbarian, que é uma adaptação do Allegro Barbaro de Béla Bartók, que tanto              

reelabora trechos fielmente, como modifica radicalmente alguns materiais. Para         

realizar essa verificação, utilizamos o YouTube, que dispõe de diferentes fonogramas           

de ambas as peças, em cada caso assim nos permitindo uma audição comparativa             

mais detalhada. 

O YouTube também possibilita que os usuários do site escrevam          

comentários na página de transmissão dos vídeos, o que se mostrou de grande valor              

para nossa pesquisa: em diversas ocasiões, era um desses comentários que nos            

revelava a relação entre um fonograma de ELP e uma peça de música erudita,              

trazendo novos insights e agilizando o processo de levantamento que, por outras vias,             

seria demasiado exaustivo, senão impossível, de ser realizado. 

4
“Fundamental differences in their individual concepts of what style of music the band should pursue                

caused further srtrife. Lake’s forte was singing ballads with an acoustic guitar, while Emerson was               

composing lenghty intricate pieces that required Lake to sing and play bass guitar in more               

challenging musical situations”. 
5
 “the peaks of his career as composer and performer”. 
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Quadro 1 - Fonogramas publicados por ELP que apresentam reelaborações de peças clássicas. 

 

 

 

3. Knife-edge  

 

Após o levantamento feito na SIAc, o próximo passo foi a análise dos             

procedimentos de reelaboração empregados por ELP a partir de uma peça           

selecionada. De imediato, Knife-edge – que doravante será abreviada como KE –            

despertou nosso interesse. Lançada em 1970, a canção tem duração aproximada de 5             

minutos e 04 segundos e combina fontes tão díspares quanto Janáček e Bach, o que               

pode parecer um empreendimento complexo e de difícil assimilação. No entanto – e             

isto foi o que nos chamou atenção –, ELP transformam os materiais das duas peças               

de tal maneira que um ouvinte desavisado poderia julgar KE como uma peça             

autônoma, elaborada sem referências “externas”. Mais interessante ainda é o fato de            

KE partir de duas peças instrumentais, para meios instrumentais diferentes, e ter            

sido transformada numa canção. 

Na literatura musicológica, as referências que abordam a música de          

ELP são escassas. Dentre elas, a tese de doutorado de Akitsugu Kawamoto, Forms of              

intertextuality: Keith Emerson’s development as a ‘crossover’ musician (2006), é um           

dos poucos trabalhos que aborda o hibridismo de estilos e as relações entre música              

erudita e popular na produção composicional do trio. Seu trabalho abrange mais de             

duas décadas da obra de Keith Emerson como compositor e se utiliza de ferramentas              
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analíticas sobre intertextualidade para tentar determinar as modalidades de         

influência que se expressam em sua música.  

Kawamoto dedica um capítulo de sua tese a uma análise de Knife-edge            

que, apesar de nos ter servido como material de base e inspiração para o presente               

trabalho, carece de aprofundamento principalmente com relação à exploração dos          

aspectos criativos por parte de ELP, como por exemplo: a comparação entre as             

transformações motívicas da Sinfonietta e as presentes na canção de ELP; ou a             

reelaboração da Allemande de Bach, que aparece com uma nova textura           

instrumental, não analisada pelo autor. O esquema analítico proposto por Kawamoto           

pode ser conferido na Figura 1 adiante. 

Apesar de sua análise não possuir, essencialmente, equívocos,        

observa-se que Kawamoto se limita a estabelecer a origem dos materiais de cada             

seção da música, indicada pelo compositor parafraseado. Num momento posterior de           

seu trabalho, as relações entre KE e a Sinfonietta são abordadas, mas sem uma              

profunda discussão das manipulações motívicas e fraseológicas efetuadas por ELP. O           

quadro formal que elaboramos (Quadro 2) não tem a intenção de substituir ou             

melhorar o quadro da Figura 1, mas apenas fornecer uma orientação geral sobre a              

forma da música e ajudar na identificação, pelo leitor, de cada parte que será mais               

pormenorizadamente discutida adiante . 
6

 

 

Figura 1 - Análise de Knife-edge, feita por Kawamoto (2006). 

 

 

 

 

 

6
As seções “Bridge” e “Solo” não serão aqui diretamente estudadas. O termo bridge é geralmente                

empregado para partes com função conectiva. Com efeito, aqui ela conduz a seção “Will you still                

know” ao solo de teclado: são apenas duas frases que apresentam o riff principal alternado com                

viradas de bateria. O solo improvisado de Keith Emerson, por outro lado, dura nada menos que 15                 

frases de 4 compassos, mas sempre com a mesma harmonia básica.  
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Quadro 2 - Seções formais  de Knife edge. 7

 

 

4. Transformações dos materiais originais da Sinfonietta 

 

Começaremos pela introdução de ambas as músicas. Observando a         

Figura 2, primeiramente verifica-se a transposição ao trítono do material original da            

Sinfonietta . O trecho apresentado na redução da grade de Janáček é de fato o início               
8

do primeiro movimento da Sinfonietta, enquanto o riff inicial do baixo elétrico de KE              

é, na verdade, a segunda frase da música. Na primeira frase, o trio executa em tutti                

três acordes – powers chords D C A – com uma fermata sobre o terceiro . A                 
9 10

comparação entre as duas introduções revela uma grande riqueza no processo de            

reelaboração. 

A transformação da frase de 7 compassos da peça de Janáček em uma             

frase de 6 é o primeiro aspecto modificado que notamos na reelaboração. Janáček             

repete o 2º e o 3º acordes antes de executar o material motívico gerador da música.                

Sem essa repetição, o riff de ELP ficaria com 5 compassos. Na versão do trio, no                

entanto, há o acréscimo de um motivo a mais no fim. Trata-se da terça menor dó-lá,                

que apareceu antes entre os dois compassos da ideia geradora e que aqui perde seu               

caráter anacrúsico para tornar-se tética.  

 

7
Apesar de existirem fonogramas de Knife-edge com diferentes durações, adotamos como referência,             

para a aba “minutagem”, o disponibilizado pela distribuidora BMG no Youtube (EMERSON, 2012). 
8

Essa transposição pode ter sido empregada para adequar a peça ao idiomatismo do baixo elétrico.                

Adicionalmente, Lá menor é um centro tonal bem mais frequente do que Mi bemol menor no rock.                 

Para mais discussões sobre idiomatismo e reelaborações, ver Ribeiro (2014). 
9
 Acordes formados por um intervalo de 5ª justa, podendo ou não conter uma 8ª da fundamental. 

10
A fermata em questão possui uma duração aproximada de 11 tempos, que podem ser compreendidos                

como 4 compassos binários e um ternário. 
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Figura 2 - Origem motívica do riff principal de Knife-edge (pauta inferior), executado pelo baixo 

elétrico, a partir da ideia inicial da Sinfonietta (pauta superior), executada por metais. 

 

Salientamos que, por questões práticas, delimitamos os motivos de         

ambas as músicas sempre a partir das barras de cada compasso de 2/4,             

deliberadamente negligenciando as anacruses. A ideia geradora encerra em si uma           
11

possibilidade polimétrica: as duas colcheias iniciais podem ser ouvidas como          

anacruse das duas semínimas, assim como as duas colcheias finais podem ser            

entendidas como anacruse dos acordes das frases seguintes, o que engendraria           

compassos ternários em alternância com binários. É, enfim, um ritmo espelhado não            

retrogradável que encerra uma série de ambiguidades fraseológicas que não tivemos           

aqui a intenção de destrinchar. A delimitação dos motivos por compasso facilitou o             

trabalho analítico e não comprometeu a investigação dos aspectos criativos que           

almejamos.  

Após essas frases introdutórias , as estruturas tonais e fraseológicas de          
12

ambas as músicas se desenrolam quase de modo estritamente paralelo, como revela o             

quadro adiante (Figura 3). No quadro, os períodos estão apenas numerados           
13

sequencialmente; as frases, entretanto, foram indexadas com letras representativas         

de sua construção motívica. As frases indexadas de modo igual em ambas as músicas              

podem conter diferenças, mas optamos por não indicar as variações por meio de             

linhas – exemplo: Frase C, Frase C’, Frase C”, etc. – porque vamos justamente              

discutir essas diferenças no decorrer da análise. 

As tonalidades de KE são uma transposição ao trítono rigorosa das           

tonalidades da Sinfonietta. Além das diferenças entre as introduções, que já foram            

explicitadas, as divergências essenciais aqui residem em dois aspectos: a tripartição           

“Introdução – Estrofe – Blues” de Knife-edge é repetida na íntegra; e há um período a                

mais, o de número 5, na estrutura da Sinfonietta, que é uma reprodução do período               

4. 

11
Trata-se do padrão não retrogradável que engloba os motivos “a” e “b”. O espelhamento rítmico                

composto por duas colcheias, duas semínimas e duas colcheias é característico da música da Morávia,               

região e grupo étnico de Janáček (NOVAK, 2013). 
12

A introdução da Sinfonietta também pode ser encarada como um primeiro momento do              

desenvolvimento motívico contínuo que transcorre ao longo de todo o movimento. 
13

Não fazemos a diferenciação entre período e sentença, como proposta por Schoenberg (1991) e               

Caplin (1998). Empregamos os termos período, frase, semifrase e motivo em acordo com autores como               

Bas (1947) e Scliar (1982), que basicamente alinham os conceitos de motivo e compasso. Julio Bas, a                 

partir disso, estabelece uma hierarquia onde cada nível da forma contém 2 ou 3 unidades do nível                 

anterior: uma semifrase contém 2 ou 3 compassos; uma frase contém 2 ou 3 semifrases (4 a 9                  

compassos); e um período contém 2 ou 3 frases (8 a 27 compassos). A anteriormente mencionada                

“análise motívico-fraseológica” (ADOUR, 2016) foi desenvolvida a partir dessas referências. 
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Figura 3 - Comparação da forma e da fraseologia do início das peças Sinfonietta e Knife-edge. 
  

Internamente, entretanto, as diferenças entre as duas peças são muito          

pronunciadas e talvez tenha sido esse fato o que mais nos chamou atenção quanto à               

incompletude do quadro e posteriores análises de Kawamoto. Os três primeiros           

períodos indicados na Figura 3 se configuram como uma mesma frase tocada duas             

vezes . Entretanto, enquanto a estrutura motívica de todas essas frases em           
14

Knife-edge é sempre a mesma – indicada genericamente como “Frase C” –, cada             
15

novo período de Janáček apresenta uma nova proposta de motivos: “Frase A”, “Frase             

B”, “Frase C”. No quarto período da Sinfonietta, contudo, não há repetição da frase;              

duas frases diversas, “D” e “E”, o constituem.  

Ao compararmos a frase inicial da estrofe da KE (períodos 1 e 5) com o               

período equivalente da Sinfonietta (período 1), verifica-se uma grande riqueza          

criativa nas manipulações efetuadas por ELP. 

Primeiro, chama atenção o fato de a ideia geradora aparecer em duas            

vozes com defasagem rítmica na Sinfonietta, enquanto que em KE ela é executada em              

oitavas paralelas . Em segundo lugar, verifica-se que a melodia de Janáček foi            
16

transposta na íntegra por ELP, antes de se conectar com o material gerador, só que               

foi transformada de tética para anacrúsica. A mesma transformação será realizada           

pelo compositor tcheco na Frase C, como se pode ver na Figura 5 adiante. 

14
 Até o fim do período 5 do primeiro movimento, todas as frases estão contidas entre ritornellos e são, 

portanto, tocadas duas vezes. 
15

Os hífens que aparecem na análise apresentada na Figura 3, principalmente na Sinfonietta,              

representam compassos onde não há apresentação de motivos, somente acompanhamentos. Há           

apenas um hífen na parte referente à Knife-edge, na segunda “Frase C”. Ali onde deveria aparecer o                 

motivo “e”, Greg Lake faz uma ligeira variação com caráter “blues”, muito provavelmente por questões               

prosódicas. 
16

Na pauta da clave de sol da Sinfonietta, o motivo destacado como “a” possui uma pequena diferença                  

em relação aos outros motivos indicados pela mesma letra. Trata-se do salto de quarta justa Lá♭ -                 

Mi♭, que ocorre no mesmo ponto que a terça menor Sol♭ - Mi♭ nos outros casos. A mesma                  

estrutura intervalar foi transposta em KE – como se pode ver pela anacruse do 2º para o 3º compassos                   

da clave de sol da pauta inferior da mesma figura – e acabou por gerar o motivo que indexamos como                    

“d”. 
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Figura 4 - Estrofe de Knife-edge (pauta inferior) comparada com o primeiro período da Sinfonietta  

(pauta superior). 

 

A Sinfonietta se processa por meio de um desenvolvimento contínuo: os           

motivos se acumulam gradativamente e sofrem algumas transformações no processo.          

Numa outra via, Knife-edge está baseada na repetição de um mesmo riff, que sofre              

pequenas variações ao longo da peça, principalmente nos momentos em que este            

conecta seções distintas, como discutiremos mais adiante. A pauta escrita na clave de             

sol da partitura inferior da Figura 4 representa a melodia vocal letrada que se              

estabelece como primeira estrofe, assim conferindo um caráter de canção à música do             

trio inglês. Como é comum nesse tipo de forma musical, a melodia é mais ou menos                

repetida por 4 vezes com textos diferentes.  

Observando a Figura 3, verifica-se essa constância das frases em KE,           

construídas pelos motivos “cde abe” . Os motivos da peça de Janáček, por sua vez,              
17

são apresentados de maneira mais gradual. No terceiro período de Janáček, a            

construção motívica da Frase C – “cde ab” – “alcança” uma estrutura semelhante à da               

melodia vocal das Estrofes. As diferenças principais são o “c”, apresentado ainda em             

forma “embrionária” na KE, e a terça menor dó-lá, motivo “e”, no fim das frases, que                

aparece como um consistente “adendo” na canção de ELP desde o riff inicial. 

O motivo “c” deixa de ser embrionário na parte instrumental posterior           

às 4 frases da Estrofe (ver pauta inferior da Figura 5). Nós a nomeamos seção “Blues”,                

pois acontece a clássica transposição literal de uma ideia a uma quarta acima, comum              

na primeira progressão do tradicional blues de 12 compassos. Além disso, a presença             

da terça menor Do-Lá é enriquecida com um “slide” da nota Dó para Dó♯ nas três                
18

vezes que aparece. Essa “inflexão” é justamente um dos detalhes que confere caráter             

17
Em nosso aparato analítico, as letras que estão juntas são motivos de uma mesma semifrase. Um                 

espaço em branco separa as 2 ou 3 semifrases que constituem uma frase. Na Figura 3, observa-se que                  

as frases das Estrofes da KE estão organizadas em 2 semifrases – “cde abe” –, enquanto que nas seções                   

“Blues”, a mesma estrutura motívica passa a ser separada em 3 semifrases. Isso decorre do marcante                

acompanhamento criado por ELP, que consistentemente alterna dois power chords, A e G, no período               

3. 
18 Slide é um termo muito utilizado por músicos populares, principalmente guitarristas. Mais             

comumente se refere a um rápido glissando para determinada nota alvo. 
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de blue note mesmo a uma nota tocada por um instrumento temperado como o              
19

teclado.  

 

 

 

Figura 5 - Frase C da Sinfonietta; melodia vocal das Estrofes e melodia das seções “Blues” de 

Knife-edge.  
 

Apesar de Janáček não utilizar essa inflexão blues, o mesmo jogo de I –              

IV é utilizado na harmonia, como se pode conferir no quadro da Figura 3. Na               

realidade, todo o esquema de tonalidades é essencialmente uma transposição a um            

trítono de distância.  

Após a segunda seção "Blues", duas seções – uma instrumental e outra            

cantada – caminham para tonalidades mais distantes, mas sempre em paralelo com            

as tonalidades da peça original de Janáček. As diferenças fraseológicas aqui, contudo,            

são ainda mais acentuadas, como demonstra a Figura 6.  

 

 

Figura 6 - Seções modulantes equivalentes da Sinfonietta e de Knife-edge. 
 

O Período 6 de Janáček, que se equivale tonal e motivicamente ao            

período 9 da Knife-edge, contém uma frase inicial a mais. Já as Frases I, que na obra                 

do tcheco estão juntas no mesmo período, na música do trio inglês foram separadas              

em dois períodos. As Frases K, que completam esses períodos, contém, na verdade,             

materiais motívicos diferentes, mas a indexamos de modo igual por se tratarem de             

19
Weisethaunet (2001) questiona a existência de blue notes em seu artigo Is There Such a Thing as the                   

'Blue Note'. Ele afirma que a expressão foi cunhada pelos musicólogos ocidentais e não pelos músicos                

de blues. Se existe um fenômeno que poderia ser assim chamado, ele aponta diversos problemas no                

emprego do conceito. Destacamos três: 1) blue notes não se limitam aos graus 1, 5 e 7, comumente                  

mencionados; 2) blue notes não seriam notas, mas sim bandas de frequência; e, decorrente de ambas                

as considerações, 3) o fenômeno estaria muito mais ligado a uma forma especial de tocar qualquer                

nota do que à notas específicas. No nosso caso, portanto, a nota Dó♯ não é uma blue note, mas a                    

passagem em legato de Dó para Dó♯ que adquire esse caráter. 
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um improviso de teclado, que responsorialmente complementa a expressiva Frase I           

cantada. O Lá♭ maior da Frase J da Sinfonietta não tem um paralelo exato na               

composição de ELP, mas é digno de nota que a frase modulante final do Período 11 –                 

apenas uma sequência de acordes: G, C, D/A, F – conduza ao acorde de Ré, trítono de                 

Lá♭. 

Observando mais detalhadamente ambas as seções, verificamos não        

apenas mais diferenças, mas uma série de decisões composicionais muito próprias na            

versão de ELP. Primeiro apresentamos, nas Figuras 7 e 8 adiante, as frases G e H de                 

ambas as músicas, que, na Knife-edge, constituem a seção que chamamos de “3/4             

Si♭”. Por questões de espaço, incluímos apenas a melodia da Sinfonietta. A grade             
20

contém diversos elementos contrapontísticos importantes, incluindo uma versão        

anacrústica do motivo da Morávia, revelando o ternário da latente polimetria que            

mencionamos anteriormente.  

 

 

Figura 7 - Frases G e H da Sinfonietta. 

 

 

Figura 8 - Frases G e H – seção “¾ Si♭” – de Knife-edge. 
 

Já a terceira pauta dos trompetes – trompetes VII, VIII e XIX – contém              

um motivo que foi manipulado de modo sutil por ELP. As duas células emolduradas              

na Figura 9, que inclui essa terceira pauta, foram usadas do seguinte modo: as três               

notas da partitura de baixo – Sol♯, Dó♯, Si – substituem a pausa e as notas Mi e Si                   

do início do compasso 38 da pauta de cima; e as 3 notas finais da pauta superior do                  

mesmo compasso – Mi, Dó♯, Si – foram transpostas uma oitava para baixo. A              

melodia resultante gerou o perfil da melodia re-composta da KE. Na Figura 10 é              

mostrada a melodia de Janáček transformada, a pauta da versão de ELP com o              

mesmo perfil e a melodia transformada de Janáček transposta para Si♭maior. Essa             

transposição revela que as alturas da melodia da KE são diferentes, exceto pelo Si♭              

emoldurado. O conteúdo pentatônico, entretanto, foi mantido com uma sutil          

diferença: enquanto em Janáček, o material é a pentatônica de Mi maior com             

omissão do 2º grau, em ELP, a pentatônica de Si♭ maior tem o 6º grau omitido.                

20
 A grade completa pode ser encontrada no site imslp.org (JANÁČEK, 1927). 
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Outro aspecto diferencial importante é o início da melodia com o 1º e 5º graus na                

Sinfonietta e o contrário, 5º e 1º graus, na Knife-edge. 

 

  

 

Figura 9 - Melodia dos trompetes (I, II, III e VII, VIII e IX) dos compassos 37 e 38 da Sinfonietta. 
 

 

Figura 10 - Melodia resultante da Sinfonietta e sua reelaboração em Knife-edge. 
 

A Frase I da seção seguinte da Knife-edge, “Will you still know”,            

mantém uma relação menos complexa, porém não menos rica com a frase            

equivalente da música original. A parte de cima da Figura 11 (ver adiante) mostra a               

relação da Frase I da Sinfonietta com a Frase C, revelando a aumentação do motivo               

“c”. Na parte de baixo da figura, aparece a versão cantada de ELP, transposta a um                

trítono, como de costume. Ressaltamos a manutenção dos graus essenciais com           

relação à melodia da Frase I de Janáček, não obstante às marcantes diferenças em              

termos de perfil melódico, ritmo e algumas notas sem paralelo. 

 

5. A nova linha de baixo para a Allemande 

 

Além da Sinfonietta, a outra peça que serve como fonte de materiais            

para KE é a Allemande, 1º movimento da Suíte Francesa no.1, BWV 812, de J. S.                

Bach. Enquanto a maior parte dos segmentos da canção provém da estrutura da             

Sinfonietta, a reelaboração da peça de Bach é breve: apenas aprox. 8,5% (27 de 317)               

dos compassos da peça estão nessa seção, ou, dos 5 minutos e 04 segundos do               

fonograma, apenas 40 segundos constituem esse trecho. 
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Figura 11 - reelaboração da seção “Will you still know”, de Knife-edge, a partir de materiais da 

Sinfonietta. 
 

Contrariando as tendências anteriores, o trecho da KE que reelabora a           

Allemande de Bach é mais “fiel” à partitura, isto é, os materiais sofrem um número               

menor de transformações ao passar de uma peça para a outra, sendo digno de nota o                

fato de Keith Emerson “recortar” apenas a primeira parte desse movimento,           

desprezando tudo o que se segue ao compasso 12 da peça de Bach. A parte tocada por                 

Emerson no órgão elétrico, no entanto, possui tamanha similaridade a de Bach que é              

possível encontrá-lo lendo diretamente a partitura da peça original em registros           

audiovisuais da década de 70 e em 2010, disponíveis no YouTube. O diferencial entre              

as duas peças está, portanto, nas partes de bateria e baixo elétrico. Uma vez que a                

peça de Bach não possui um instrumento percussivo com papel análogo à bateria de              

Carl Palmer, consideramos que toda a parte executada por ele é de sua própria              

autoria. Por uma questão de recorte deste estudo, optamos por deixá-la de lado e              

concentramos nosso foco, portanto, sobre a linha de baixo elétrico tocada por Greg             

Lake. 

A primeira questão que surgiu foi: como Lake adiciona uma linha de            

baixo a uma composição texturalmente complexa que já possui uma voz           

desempenhando esse papel? A alternativa mais simples seria o emprego de           

dobramento de uma das vozes da clave de Fá da partitura de Bach. Uma escuta               

atenta, no entanto, indica que há muito mais movimento nas vozes executadas pelo             

órgão do que na do baixo elétrico. Para entender essa questão, optamos por realizar              

uma transcrição completa da linha de baixo elétrico desse segmento e compará-la            
21

com a partitura original de Bach. 

Para analisar as relações entre nossa transcrição e a partitura de Bach,            

elaboramos um método que compara os dois trechos tempo a tempo. Olhando para o              

primeiro tempo do primeiro compasso da peça de Bach, por exemplo, observamos            

21
Na transcrição desse trecho, optamos pela escrita em compasso quaternário - em contraste com os                

binários e ternários apresentados anteriormente - para facilitar as comparações com a partitura de              

Bach.  
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qual é a nota que está soando, em qual oitava soa e se ela foi atacada naquele ponto                  
22

ou é uma prolongação de um ataque anterior. Após constatar esses dados, fazíamos o              

mesmo para a transcrição do baixo de Knife-edge, observando o ponto métrico            

equivalente. Havendo congruência de altura e ponto de ataque, destacamos a cabeça            

da figura com um retângulo; havendo correspondência de altura, mas não de ponto             

de ataque, utilizamos um losango; caso não haja correspondência entre ponto de            

ataque nem altura naquele tempo, circulamos a cabeça da figura. O numeral 8             

acompanhado de uma seta indica o ponto em que ocorre a mudança de oitava e qual                

foi o sentido da alteração do perfil melódico. 

 

 

Figura 12 - Comparação entre os compassos 1-6 da Allemande (pauta superior) com a transcrição da 

linha de baixo elétrico de Knife-edge (pauta inferior). 

 

A análise final nos levou a constatação de que, das 35 alturas presentes             

na transcrição da linha de baixo, 27 possuíam equivalência de altura e ponto de              

ataque em relação a Bach; 5 eram equivalentes em altura mas não em ponto de               

ataque; e apenas 3 não apresentavam relação de altura ou ponto de ataque. Das              

alturas que são correspondentes entre as peças, 15 apresentavam alguma          

transposição de oitava superior ou inferior, o que indica que o contorno melódico             

teve de ser adequado ao idiomatismo do novo meio instrumental. O levantamento            

desses dados nos permitiu concluir que a linha de baixo executada por Greg Lake é               

uma versão menos ornamentada da voz inferior da textura bachiana, mas com os             

mesmos pontos de apoio, ou seja, que se trata de um processo de descomplexificação              

da melodia original.  

22
Lembramos que o baixo elétrico é um instrumento transpositor que soa uma oitava abaixo da altura                 

escrita por Bach. Se Greg Lake tocasse as alturas reais, seu instrumento soaria num registro pouco                

idiomático. Estamos considerando como desvios de oitava apenas aquelas transposições que           

modificam o perfil melódico original. 
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Figura 13 - Comparação entre os compassos 7-12 da Allemande (pauta superior) com a transcrição da 

linha de baixo elétrico de Knife-edge (pauta inferior). 

 

  

6. Variações do riff original 

 

Outro aspecto criativo da composição de KE são as variações do riff            

original, que aparecem nas conexões entre partes. A primeira delas (Figura 14)            

acontece logo após a seção “Blues” 1 e decorre de uma elisão entre o              

acompanhamento do "Blues" e as notas iniciais do riff de baixo elétrico, de maneira              

que no começo da nova seção o baixo já esteja na nota Lá, originalmente terceira nota                

do riff :  
23

 

Figura 14 - Variação 1 do riff original de Knife-edge. 
 

A seção baseada na Allemande se encerra num acorde de dominante do            

tom de Ré menor. Para realizar a conexão entre esse acorde e o retorno à tonalidade                

23
Essa variação é seguida da execução do riff original, imediatamente antes da segunda Estrofe.               

Variação 1 e riff ocupam, na forma da canção, uma posição análoga a da introdução, e encontram-se na                  

seção que denominamos “Introdução recap.” no Quadro 2, acima. 
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de Lá menor, ELP tomam um caminho pouco usual, realizando um glissando (Figura             

15) no qual as vozes que faziam soar a nota Lá se direcionam até a nota Dó, que ao ser                    

atingida é aproveitada na produção de uma rotação do riff original, iniciado agora a              

partir daquela que era sua quarta nota. Isto provoca modificações estruturais e            

fraseológicas, fazendo com que a frase original de seis compassos receba mais três             

como adendo. 

 

 

Figura 15 - Variação 2 do riff. 

 

Uma possível justificativa para essa rotação e para o glissando de 3ª            

menor é o fato de que a voz inicia a Estrofe 3 apenas com a bateria, sem                 

acompanhamento harmônico – como indicado pelos 3 compassos em pausa da pauta            

inferior da Figura 15 –, ou seja, sem os 3 power chords do riff principal, D C A. De                   

outra maneira, bastaria realizar um glissando de 4ª justa e alcançar o acorde de D.               

Após essa primeira frase do retorno da voz, Greg Lake abandona os motivos             

derivados da Sinfonietta e, nas 4 frases restantes da Estrofe 3, se dá a liberdade de                

fazer um improviso centrado na pentatônica de Lá menor, cheio de inflexões blues,             
24

de certo modo concluindo uma necessidade expressiva que ele já havia sutilmente            

demonstrado na 2ª frase da Estrofe 1 (ver nota nº 15, acima). Toda essa              

expressividade vocal é espelhada pelos instrumentos: as 3 primeiras notas do riff            

principal são feitas em tutti pelo trio com figuras de menor duração (Figura 16),              

numa dinâmica que cresce a cada repetição, atingindo o clímax da canção:  

 

Figura 16 - Variação rítmica do riff principal na 2ª e 3ª frases da “Estrofe 3 da Knife-edge. 

 

Em seguida, vem a seção propriamente blues – “Blues” 3 (ver Quadro 2)             

–, cujo acompanhamento – power chords D e C alternados – ao final é repetido mais                

algumas vezes com acréscimo de um trinado no teclado. Nomeamos, no Quadro 2,             

esse segmento como “Morrendo” porque um novo e radical glissando é aplicado            

sobre essa textura até a peça se desmanchar: uma inusitada Coda; um impulso final              

de criatividade… 

 

 

 

24
Esse improviso se alinha com a noção de “Loose Verse, Tight Chorus” (LVTC), proposta por                

Temperley (2007). Nesse seminal artigo, The melodic-harmonic ‘divorce’ in rock, o autor afirma que              

as melodias das estrofes de uma parte considerável das canções de rock são improvisadas com o uso de                  

pentatônicas e inflexões blues. Os refrões, ao contrário, são mais fechados, compostos.  
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7. Conclusão 

 

Partindo das análises das transformações da Sinfonietta, da nova linha          

de baixo sobre a peça de Bach, e das variações do riff original, pudemos constatar os                

modos pelos quais a produção composicional do trio foge de simples arranjos e/ou             

transcrições “fiéis” de peças eruditas para novos meios. 

O riff principal de Knife-edge e a seção “3/4 Si♭”, por exemplo,            

apresentam o uso evidente de materiais retirados da Sinfonietta, mas os modificam            

de maneiras diferentes. Enquanto o riff é elaborado principalmente a partir de            

reorganizações dos motivos e das estruturas fraseológicas, a seção em Si bemol se             

apropria do perfil melódico de um trecho da Sinfonietta, alterando de modo singular             

e radical as relações intervalares da peça do tcheco. 

A seção de KE que denominamos “Will you still know”, por outro lado,             

modifica o material melódico da peça original de maneira tão drástica, que            

provavelmente a maioria dos ouvintes não seria capaz de perceber, mesmo que            

fossem expostos aos dois segmentos em sequência. A identificação de quais           

elementos foram abandonados, quais foram reelaborados, e de que modo, só foi            

possível após uma análise centrada nas coincidências entre alturas e pontos métricos. 

Tal metodologia analítica, que busca pelos alinhamentos das alturas e          

pontos métricos de dois exemplos musicais aparentados, foi a mesma que           

empregamos na investigação sobre a linha de baixo criada para o trecho da             

Allemande. Ficou evidente que, a despeito das grandes diferenças de instrumentação,           

trata-se de um mesmo discurso musical, articulado de modos diferentes. 

Apesar de o riff principal ter sido originado a partir de ideias presentes             

na Sinfonietta, as variações que estudamos são exclusivas da KE e estão intimamente             

relacionadas às manipulações formais do trio inglês. A primeira inaugura a repetição            

da Introdução, da Estrofe e da seção “Blues”. A segunda inicia a aparição final da               

Estrofe e do “Blues”, após a Allemande. Não há esses retornos na Sinfonietta: a forma               

das duas músicas é completamente diferente. Outro aspecto importante é que os            

materiais que engendraram essas variações – o acompanhamento com power chords           

D e C nas frases finais das seções “Blues” e o glissando após a Allemande – não                 
25

estão presentes na peça de Janáček.  

Constatamos, portanto, que as reelaborações musicais realizadas por        

ELP se configuram como um trabalho muito rico de criação musical, se aproximando             

muito mais do conceito de “composição” do que do conceito de “transcrição” – no              

sentido de transposição de um meio instrumental à outro – ou mesmo do de              

“arranjo”. Acreditamos que a mesma riqueza será encontrada nas outras peças           

listadas como reelaborações de peças eruditas do Quadro 1. A pesquisa ainda possui             

um longo caminho a percorrer, tendo em vista que somente uma dessas 14             

composições enumeradas foi investigada. A relações intertextuais entre a peça The           

Barbarian de ELP e o Allegro Barbaro de Béla Bartók constituirão objeto de nossa              

25
Nas frases iniciais das seções “Blues”, os power chords são A e G (ver nota 17), ou seja, em ambos os                      

períodos dessa seção são usados os graus I e VII do modo mixolídio (tonalidades de Lá e Ré, ver Fig.                    

3). Curiosamente, Janáček também emprega esse tipo de acorde nas Frases C e D – muito embora a                  

conotação do intervalo de quinta justa como power chords seja, obviamente, contemporânea –, mas se               

limita ao primeiro grau das tonalidades de Mi♭ e Lá♭. Há uma ligeira exceção no início das duas                  

frases da parte em Ré, período 4, da KE: Keith Emerson segura a quinta justa Ré-Lá por 2 compassos                   

enquanto a linha de baixo desce cromaticamente e se apoia, na primeira semínima do 2º compasso de                 

cada frase, na nota Sib, oriunda do homônimo, Ré menor. 
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análise, a ser apresentada como comunicação oral na 10ª Semana de Integração            

Acadêmica (SIAc) da UFRJ. 
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Resumo: No presente artigo, é apresentada uma análise restrita à partitura (poiética indutiva,             

NATTIEZ, 1990) do segundo movimento da Sonatina para dois violões de Marcos Alan (1956-1973),              

de estrutura dodecafônica e detentora de um imbricado diálogo entre os instrumentos. A análise              

conduz à conclusão de que a obra reúne procedimentos pouco disseminados no país à época               

(1971-1973) e arrojados para o seu contexto histórico-geográfico, como supressão e posterior            

apresentação de notas (gap-fill, MEYER, 1957) e rotações de estruturas bidimensionais (CWqX,            

MORRIS, 1987). O presente trabalho, então, contribui para a investigação sobre a poética do jovem               

compositor, reforçando a pertinência da divulgação e análise de sua obra. 

 

Palavras-chave: Análise Musical. Dodecafonismo. Marcos Alan. Violão.  

 

O presente trabalho está inscrito em uma pesquisa mais ampla,          

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do           

Rio de Janeiro, relativa ao estudo da poética textural em obras brasileiras. A             

comparação das configurações texturais com outros procedimentos poéticos é uma          

das metodologias empregadas. A partir deste viés, é proposta a investigação da obra             

do compositor e violonista Marcos Alan dos Reis José (1956-1973), sua poética, e a              

reflexão sobre sua contribuição para o repertório do violão brasileiro. Algumas           

obras-chave das diferentes fases criativas de Marcos Alan (JOSÉ, 2015:143-144)          

foram elencadas – as que se mostram mais representativas do conjunto de recursos             

poéticos trabalhados pelo compositor durante sua vida. Entre elas, a Sonatina para            

dois violões, escrita em dois movimentos, que foi composta entre 1971 e 1973. De              

estrutura dodecafônica e detentora de um imbricado diálogo entre os instrumentos, a            

obra possui ainda um terceiro movimento, cujo manuscrito, no entanto, encontra-se           

inacabado. No presente artigo, é apresentada uma análise restrita à partitura           

(poiética indutiva, ver NATTIEZ, 1990) do segundo movimento da obra – que está             

sendo editada e será anexada a este trabalho.  

 

1. Análise  

 

A peça tem estrutura de canção, com forma ABA’B’A”, organizada a           

partir do material harmônico composto por uma série dodecafônica dividida em dois            

hexacordes: <760489|3A5B12>. As seções A apresentam a série sempre em versão           

original (O7). As seções B se organizam a partir de versões retrogradadas e             

retrogradadas-invertidas da série – R7, RI9, RI8 (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Estrutura formal e distribuição das séries da Sonatina para dois violões, II movimento 

(ALAN, 1971-73). 

 

Seção Versões 
A c.1-13 O7 (*3) 

B c.14-28 R7, RI9+RI8 (*2) 

A’ c.29-37 O7 (3) 

B’ c.38-41 R7 

A” c.42-58 O7 (5) 

 

Três principais procedimentos, além dos tradicionais recursos de        

transposição, inversão e retrogradação, caracterizam o uso da série na peça. O            

primeiro é constituído pelo uso de duas versões semelhantes em cânone (imitação),            

nas seções B e A” (Exemplo 1). O segundo consiste na supressão de classes de altura                

de uma entrada da série, combinada com sua segmentação, formando assim áreas            

mais redundantes, construídas em torno de um subconjunto da série. Esta supressão            

é compensada posteriormente pela apresentação das classes de altura subtraídas em           

novas entradas de versões da série. Tal operação de supressão e apresentação            

posterior será relacionada, no presente trabalho, ao conceito de gap-fill, de Leonard            

Meyer (1957, p. 130-131), no sentido de criação de implicações (ou expectativas) e             

posteriores realizações (ou contemplações), principalmente pela maneira como é         

trabalhada na peça. Esse recurso, tal qual o uso de versões semelhantes em cânone,              

também é usado exclusivamente nas seções B e A” (Exemplo 1).  

 

 

Exemplo 1 - Seção B. Cânone da série retrógada e supressão e apresentação das classes de altura 

<67> (ALAN, 1971-73). 

 

O terceiro procedimento é a organização da série em estruturas          

matriciais, com combinação da operação de permutação com a operação de rotação            

matricial. A permutação ocorre dentro dos dois hexacordes da série, que são            
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arranjados em blocos verticais, onde cada voz articula um tricorde específico           

(Exemplo 2).  

 

Exemplo 2 - Permutação entre hexacordes (ALAN, 1971-73).  

 

Ademais, o processo criativo mais marcante na peça é a organização da            

série em estruturas matriciais, que são reorganizadas por meio de operações de            

rotação matricial. Essa operação ocorre quando uma estrutura bidimensional é          

apresentada com rotação horária de 90° (MORRIS, 1987, p. 187-189) . No presente            
1

trabalho, identificamos como ‘rot+’ a rotação positiva em que notas de uma            

determinada estrutura cordal (bicordes, tricordes, etc) são rearranjadas        

horizontalmente em compasso posterior, do grave para o agudo; enquanto na rotação            

negativa, ou ‘rot-’, a permutação da estrutura cordal é realizada das notas agudas             

para as mais graves – o que constitui um procedimento particularmente sofisticado            

dentro do escopo histórico da peça. São encontradas duas rotações na peça,            

classificadas como 07,rot+(1) e 07,rot-(2) (Exemplo 3; Figura 1). Tal recurso é            

utilizado pelo compositor apenas nas seções A’ e A”. As seções A e B’ são, portanto,                

apenas expositivas.  

 

Exemplo 3 - Permutação de hexacordes por rotação horária de 90°, 07,rot+(1) (ALAN, 1971-73). 

1
 Morris identifica esse tipo de rotação como cw90°.   
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Figura 1 – Visão geral da apresentação de versões da série em Sonatina para dois violões de Marcos 

Alan (1971-73).  

 

Os procedimentos de desenvolvimento e transformação citados acima        

são distribuídos nas seções de forma isonômica, não havendo seções com o mesmo             

perfil, sendo que a última seção é a que recapitula todos os procedimentos (Quadro              

2).  

 

Quadro 2 – Distribuição dos procedimentos de transformação e variação da série em Sonatina para 

dois violões, II movimento, de Marcos Alan (1971-73). 

 

Seção Versões Cânon Gap-fill Permutação + rotação matricial 
A O7 (*3)    
B R7, RI9+RI8 (*2) X X  
A’ O7 (3)   X 
B’ R7    
A” O7 (5) X X X 
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2. Considerações finais 

 

A análise conduz à conclusão de que a obra reúne procedimentos pouco            

disseminados no país à época e arrojados para o seu contexto histórico-geográfico,            

apontando para futuros trabalhos de investigação sobre sua constituição na poética           

do jovem autor, assim como para a pertinência na divulgação e análise de sua obra. 
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Anexo - Sonatina para dois violões, segundo movimento, de Marcos Alan (1971-73). 
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de propor uma discussão teórica e terminológica dos conceitos               

condução, marcação e fraseado (BARSALINI, 2014) para criar uma forma de análise rítmica da prática               

dos instrumentos de percussão no samba, permitindo identificar e diferenciar funções rítmicas, levadas             

rítmicas e tipos de variação na performance dos instrumentos supracitados. Essa forma de análise              

resulta em importantes observações sobre o ensino dos padrões de acompanhamento nos instrumentos             

de percussão no samba, além de contribuir em forma de material de pesquisa para compositores e/ou                

intérpretes-arranjadores interessados no tema. 

 

Palavras-chave: Performance musical. Percussão no samba. Funções rítmicas. 

 

1. Introdução 

 

Nos últimos anos, podemos observar algumas pesquisas voltadas para o          

objetivo de analisar padrões rítmicos de acompanhamento da bateria e instrumentos           

de percussão no samba, como Oliveira Pinto (1999, 2000, 2001), Serra (2007),            

Barsalini (2009, 2014), Stanyek e 

Oliveira (2011), Aquino (2014), Cunha (2014), Barros (2015), Castro         

(2016), Cunha e Hashimoto (2017) e Leppaus (2017, 2018). Apesar do crescente            

número de publicações nessa área, percebemos uma lacuna sobre o formato de análise             

utilizado para entender a performance destes instrumentos e alguns problemas          

terminológicos em relação à conceituação teórica desenvolvida para este tipo de           

análise. 

Alguns autores, como Stanyek e Oliveira (2011) e Cunha e Hashimoto           

(2017) afirmaram ser um equívoco analisar a performance dos instrumentos de           

percussão no samba buscando a identificação de funções rítmicas, pois estes podem            

mudar de funções ao longo de uma mesma performance inúmeras vezes. Porém,            

acreditamos que a análise das funções rítmicas é necessária para entender a            

performance destes instrumentos, não destacando apenas uma função para cada          

instrumento, mas observando que determinados instrumentos de percussão podem         

exercer duas ou até três funções simultaneamente de acordo com o contexto de             

atuação (roda de samba, escola de samba ou gravações). Optamos então por analisar             

diferentes performances dos instrumentos de percussão que consideramos típicos no          

samba , com o objetivo de identificar as mudanças de funções que os instrumentos             
1

exercem de acordo com os contextos de atuação supracitados. Com base nesta            

hipótese, propomos uma discussão teórica dos conceitos condução, marcação e          

fraseado (BARSALINI, 2014) para fundamentar um modelo de análise rítmica dos           

instrumentos de percussão no samba, que permite identificar e diferenciar as funções            

rítmicas nos momentos das levadas rítmicas e/ou tipos de variações. Todas as análises 

1 
Consideramos como instrumentos típicos da percussão no samba os diversos instrumentos que foram

 
             

utilizados no contexto de roda de samba, gravações e escola de samba, como: surdo de 16’, 18’, 20’ e 22’                    

polegadas, pandeiro, cuíca, ganzá, reco-reco, tamborim, frigideira, prato e faca, agogô, caixa de guerra,              

caixa de cima, tarol, repinique, repique de anel, repique de mão e tantã. 
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foram realizadas a partir de transcrições de performances dos instrumentos de           

percussão em gravações, ao qual relacionamos com as conceituações existentes do           

autor supracitado para uma discussão terminológica com o objetivo de criar uma            

fundamentação consistente para esse modelo de análise rítmica. 

Sabemos que a relação de aprendizagem no samba se dá, na maioria dos             

casos, via tradição oral. Isto é, os percussionistas aprendem através de ensinamentos            

de tradição oral e aural, a escrita tradicional acontece somente em espaços específicos,             

como estúdios de gravação e algumas rodas de samba. A aprendizagem através da             

tradição oral não pode ser considerada como inferior, simplista ou ainda uma forma             

não sistemática. Por exemplo, em uma bateria de escola de samba as funções e levadas               

rítmicas de cada instrumento são específicas e padronizadas e têm grande relação com             

a tradição de cada escola, portanto, apesar da aprendizagem acontecer apenas através            

dos meios orais e aurais fica nítido que a estrutura de cada escola e suas regras são                 

bastante rígidas em relação à performance. É pouco provável encontrarmos um           

ritmista tocando o surdo de primeira na escola executando padrões rítmicos típicos do             

surdo de terceira ou ainda do tamborim, existe uma conscientização e expectativa de             

todo o grupo da função que cada instrumento exerce neste contexto. 

Emma E. Patterson (2015) destacou em sua pesquisa a relevância da           

aprendizagem via tradição oral e argumenta em favor de uma conscientização dos            

músicos que essa tradição não deve ser entendida como uma dicotomia da escrita             

tradicional. Neste sentido, buscamos utilizar a notação tradicional para demonstrar os           

exemplos musicais, de modo que a maioria dos leitores músicos possam entender a             

proposta de análise e demais exemplos utilizados em cada caso. 

O objetivo de entender as funções rítmicas de cada instrumento de           

percussão nos contextos das escolas e rodas de samba é o de auxiliar nos campos da                

didática e da pedagogia, para mostrar aos diferentes instrumentistas (sejam          

percussionistas ou não) e compositores como estas estruturas podem ser analisadas e            

utilizadas como ferramenta importante para o ensino da performance e material de            

pesquisa para intérpretes-arranjadores. Acreditamos que a aprendizagem através das         

funções rítmicas dos instrumentos de percussão no samba permite ao performer           

ampliar o seu vocabulário sobre levadas rítmicas e variações. 

 

2. Funções rítmicas 

 

Os primeiros termos que vamos discutir estão presentes na pesquisa de           

Barsalini (2014) e foram utilizados pelo autor com o objetivo de identificar diferentes             

padrões de performance do samba na bateria. O autor apresenta três funções rítmicas             

para analisar os modos de execução da bateria no samba, denominadas como            

condução, marcação e fraseado. Estabelece que a função condução é responsável pela            

execução de quatro ataques para cada pulsação no samba, que pode ser executada no              

chimbal ou prato de condução da bateria. A função de marcação é responsável por              

marcar os tempos do compasso binário simples com ataques utilizando os timbres            

mais graves dos instrumentos. Essa função é executada em diversos instrumentos           

típicos da percussão no samba, como os surdos e o tantã. Já a função de fraseado é                 

utilizada para denominar os padrões rítmicos que apresentam acentuações nos          

contratempos com ênfase nas mudanças 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               
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terceira (grave), entre outros. O autor ainda observa, que a bateria pode desempenhar             

diversas funções simultâneas ou mudar de função no decorrer da performance. 

Barsalini (2014) utiliza as funções rítmicas para denominar os padrões          

de performance identificados na sua pesquisa, como o samba fraseado e samba            

conduzido. O seu trabalho não tem o foco direcionado para análise da performance de              

instrumentos típicos da percussão no samba, ele analisa somente a performance do            

baterista como um todo, levando em consideração os timbres predominantes e os            

padrões rítmicos executados pelo instrumentista. Diferentemente de Barsalini,        

propomos algumas mudanças em relação à utilização desses termos para análise           

rítmica do samba. Primeiramente, buscamos denominar o termo “fraseado” que          

Barsalini utiliza para fazer menção aos padrões rítmicos que exploram as acentuações            

e mudanças de timbres nos contratempos, como função de pergunta e resposta. O             

conceito “pergunta e resposta” representa padrões rítmicos com resoluções em quatro           

pulsações (dois compassos binários simples) que utilizam diferentes modulações de          

timbre e acentuações com ênfase nos contratempos, principal característica que          

diferencia esses padrões rítmicos de outros com função de condução ou marcação.            

Outra proposta desta pesquisa é a distinção do conceito condução por meio de dois              

procedimento, como: (1) condução explícita, quando o padrão rítmico de          

semicolcheias constantes é executado por um instrumento utilizando o mesmo timbre           

para todos os toques e (2) condução implícita, quando o padrão rítmico de             

semicolcheias constantes é gerado através da combinação de dois ou mais padrões            

rítmicos com timbres diferentes, ou seja, as semicolcheias são resultantes de diversos            

padrões rítmicos executados de maneira sobrepostas. 

A proposta de analisar os padrões rítmicos de forma isolada também           

diferencia o nosso método de análise da pesquisa de Barsalini. Nesta pesquisa,            

buscamos identificar as funções de cada padrão rítmico dos instrumentos de           

percussão de forma isolada, não destinando uma única função para uma performance            

de um determinado instrumento, mas entendendo que múltiplas funções podem          

existir ao longo da performance. 

Por existir muitas variações relacionadas às funções que um instrumento          

pode exercer, procuramos não criar padrões pré-estabelecidos para relacionar um          

instrumento com uma determinada função específica. O trabalho de Stanyek e           

Oliveira (2011), observa as diversas variações que os instrumentos típicos de           

percussão podem desenvolver em uma roda de pagode. 

Abaixo, destacamos um esquema com as funções rítmicas que         

consideramos para análise dos padrões rítmicos dos instrumentos de percussão          

(Figura 1). 

Para ilustrar como algum instrumento de percussão pode desempenhar         

mais de uma função em uma performance, destacamos a levada de tantã transcrita             

(Exemplo 2) onde analisamos o padrão rítmico executado no fuste como função de             

pergunta e resposta (mão esquerda) enquanto a mão direita executa a marcação na             

pele. 
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Figura 1 – Esquema demonstrando funções rítmicas para análise dos padrões rítmicos. 

 
 

 

 

Exemplo 2 – Levada de tantã com rítmica do tamborim executada no fuste do instrumento. 

 

 
Na transcrição do repique de anel (exemplo 3) podemos perceber a           

função de marcação executada na pele do instrumento (mão direita) enquanto a mão             

esquerda executa no fuste a função de pergunta e resposta. A combinação dos padrões              

rítmicos executados pelas mãos preenchem todas as semicolcheias do compasso, o           

que caracteriza a função de condução implícita. 

 

 

 
 

Exemplo 3 - Levada de Dotô no repique de anel no início de Incompatibilidade de Gênios . 
2

 
Como podemos perceber nos exemplos acima, cada performance de um          

determinado instrumento de percussão pode conter diferentes funções rítmicas         

simultâneas, executadas na performance de maneira intuitiva pelos instrumentistas         

2 
Performance disponível em vídeo (BOSCO, 2018).
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buscando simular a sonoridade dos demais instrumentos de percussão, como no           

exemplo 3. Isso não significa que todos os instrumentos de percussão podem            

desempenhar mais de uma função simultaneamente, o tamborim por exemplo, não           

consegue executar duas funções de maneira sobreposta mas pode migrar de uma            

função para outra ao longo de uma performance, como podemos observar no Exemplo             

4. 

 

 

 

Exemplo 4 – Levadas de tamborim com função de pergunta e resposta e condução.  

3

 
Apresentamos o Quadro 1, com as funções identificadas em cada          

instrumento de percussão nos diferentes contextos da escola de samba e roda de             

samba. 

Quadro 1 – Tabela ilustrativa dos instrumentos de percussão no samba e as respectivas funções que 

eles podem executar na escola ou roda de samba.  
4

 
Instrumento(s) Marcação Pergunta e 

resposta 
Condução 
implícita 

Condução 
explícita 

Surdo de primeira 
e segunda 

X    

Surdo de terceira X’ X’   
Ganzá    X 

Pandeiro X’ X’  X’ 
Reco-Reco  X’  X’ 

Prato e Faca  X’  X’ 
Cuíca X’ X’ X’  

Repinique X’ X’ X’  

Repique de anel X’ X’ X’  
Repique de mão  X’ X’  

Tantã X’ X’ X’  
Caixa de guerra  X’  X’ 
Caixa de Cima  X’ X’ X’ 

Tarol  X’ X’ X’ 
Tamborim  X  X 

Agogô  X’ X’  
Frigideira  X’  X’ 

 

 

 

3 
Os símbolo (x) representa o toque com o dedo sem baqueta na parte inferior da pele do instrumento,

 
                  

já o símbolo (seta para baixo) representa a movimentação de rotação do tamborim típica em escolas de                 

samba.
 

4 
A marcação realizada com o símbolo (X’) indica que aquela função é executada de maneira sobreposta,

 
                

ou seja, ela é executada simultaneamente com outras funções. Já as marcações com o símbolo (X)                

indicam que a função não é executada de forma sobreposta.
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Podemos observar que a grande maioria dos instrumentos de percussão          

no samba podem desempenhar mais de uma função simultânea, enquanto outros           

como o ganzá e o tamborim executam apenas uma função devido às limitações             

técnicas observadas ao longo de uma análise detalhada em pesquisa anterior           

(LEPPAUS, 2018). 

Outro ponto importante para analisar a percussão do samba é a           

distinção das funções de acompanhamento dos instrumentos (destacadas acima), as          

diversas variações/viradas e momentos de solo. Iniciaremos uma discussão         

terminológica sobre alguns termos relevantes para este formato de análise rítmica           

diferenciando os termos padrões rítmicos, levadas rítmicas e as diversas variações. 

O termo padrões rítmicos é utilizado frequentemente para análise         

rítmica e transcrições dos instrumentos de percussão no samba, mas é importante            

destacar que este termo é utilizado de forma minimalista, pois considera somente            

algumas características da performance dos instrumentos de percussão, como duração          

de sons e silêncio e acentuação. Portanto, consideramos o termo levadas rítmicas mais             

adequado para fazer referência à performance dos instrumentos de percussão no           

samba, pois a variação de articulação e timbre são impactantes na performance destes             

instrumentos e podem modificar o efeito produzido. Por exemplo, uma levada de            

surdo em uma roda de samba com o toque aberto

no primeiro tempo ao invés do         

 
      

5

segundo, mostra que a articulação utilizada pode mudar todo o sentido da levada             

rítmica, ainda que mantendo a mesma estrutura de duração de sons e silêncio. 

Em outras palavras, o termo levadas rítmicas é utilizado para fazer           

referência ao conjunto de parâmetros determinantes, como: duração de sons e           

silêncio, acentuação, andamento, timbre e articulação. Já o termo padrões rítmicos é            

utilizado frequentemente para demonstrar diferentes estruturas de sons e silêncios e           

muitas vezes ignora as características relacionadas à acentuação, timbre, articulação e           

andamento. 

Ao analisar a performance de diferentes instrumentos de percussão no          

samba, percebemos três tipos distintos de variações, que denominamos como: (1)           

variação de imitação, momento em que a variação no instrumento de percussão            

acompanha a rítmica executada na melodia da canção; (2) variação de resposta,            

quando a variação no instrumento acontece nos momentos de silêncio da melodia da             

canção, estabelecendo uma espécie de diálogo entre melodia e instrumento de           

acompanhamento e (3) variação heterogênea, quando o instrumentista executa         

variações rítmicas sobrepostas à melodia da canção, porém com padrões rítmicos           

diferentes. Os três casos podem ser observados no exemplo 6. 

Os exemplos no tamborim são apenas ilustrativos de alguns casos que           

podemos observar essas variações, mas essas variações acontecem nos diferentes          

instrumentos de percussão. Abaixo (figura 6), apresentamos um esquema que ilustra           

as possibilidades de variação presente na performance de instrumentos de percussão           

no samba com função de acompanhamento. 
 

5 
O termo toque fechado, representado pelo símbolo “+”, consiste em percutir a membrana e abafar a

 
                

mesma imediatamente após o toque, produzindo uma sonoridade com pouca ressonância. O termo             

toque aberto, representado pelo símbolo “o”, consiste em percutir a membrana e retirar a baqueta               

imediatamente após o toque, produzindo uma sonoridade com grande ressonância (PELLON, 2003). 
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Exemplo 5 – Pequenos trechos de variações de (1) imitação, (2) resposta e (3) heterogênea. 

 
A performance desses instrumentos, quando estão acompanhando uma        

linha melódica, tende a acontecer de acordo com o esquema acima. Uma levada             

rítmica é o centro do processo e existe momentos de variações (de imitação, resposta              

ou heterogênea) que tendem a voltar para a mesma levada rítmica ou para outra              

levada, que se torna o novo centro do processo. Essas variações tendem a acontecer              

em pequenos trechos, cerca de um até quatro compassos binários simples. Alguns            

instrumentos que desempenham a função de pergunta e resposta também costumam           

ser responsáveis por realizarem as variações, como: surdo terceira, repinique, repique           

de anel, repique de mão, tamborim, cuíca, pandeiro e tantã. 

 

 

 

 

Figura 6 – Esquema destacando as variações existentes nos instrumentos de percussão com função de 

acompanhamento no samba. 
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Outros momentos que não se aplicam aos sistemas anteriores, é durante           

o solo nos instrumentos, trechos que podem acontecer antes do início de um desfile de               

escola de samba (as chamadas tradicionais de repinique conhecidas como bossas ) ou          
 

  
6

em rodas de samba durante apresentação de instrumentistas. Consideramos os solos           

como diferentes das variações destacadas na figura 6, pois acontecem em trechos onde             

a melodia da canção não é executada simultaneamente ao solo do instrumentista. Os             

solos podem ser subdivididos em duas categorias: (1) improvisação, momento que o            

instrumentista demonstra virtuosismo no instrumento com solo criado no momento          

da performance a partir de seus conhecimentos prévios e (2) bossas, trechos com solos              

combinados entre os instrumentistas, utilizado frequentemente nas escolas de samba          

com o repinique executando frases e os demais instrumentos da bateria da escola             

respondendo com convenções rítmicas pré-estabelecidas. O esquema abaixo (Figura         

7), ilustra as duas possibilidades. 

O esquema (Figura 7) ilustra as diversas possibilidades em que ocorrem           

os solos, é possível que o instrumentista comece improvisando e depois faça a bossa              

para entrar nas levadas rítmicas ou inicie com a bossa, passe para as levadas rítmicas               

e depois execute a improvisação, entre as demais possibilidades que o esquema            

permite. 

 

Figura 7 – Esquema destacando os solos identificados na performance percussiva. 

 

 
3. Considerações finais 

 

Através dos conceitos supracitados mostramos que é possível identificar         

diferentes funções rítmicas na performance dos instrumentos de percussão no samba,           

tanto nos momentos de acompanhamento, como nas variações e solo. Este tipo de             

análise é fundamental para entender a performance destes instrumentos e criar novas            

propostas para o ensino da percussão ou ainda propostas de adaptações das funções             

rítmicas para outros instrumentos, como o autor realizou na sua dissertação para            

bateria (LEPPAUS, 2018). Além da bateria, podemos pensar em futuras pesquisas           

sobre modos de adaptações geradas através desse procedimento de análise das           

funções rítmicas para outros instrumentos (como violão, piano, baixo elétrico, entre           

outros.) ou um material que possa auxiliar os compositores e intérpretes-arranjadores           

na escrita sobre a percussão no samba e o conhecimento das diferentes funções             

6 
Convenções rítmicas de pergunta e resposta realizadas no início do desfile em escolas de samba,

 
               

determinando o andamento do samba, e também responsável por iniciar as paradinhas da escola de               

samba (CASTRO, 2016, p. 59). 
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exercidas por estes instrumentos. 

Este formato de análise possibilita identificar microestruturas ao longo         

da performance do instrumentista com diferentes funções rítmicas e gera          

questionamentos fundamentais para todo instrumentistas que têm interesse no         

aprendizado do samba, como: Em que momentos o instrumentista utiliza as suas            

variações? Quais as levadas rítmicas predominantes na performance de um          

instrumento específico? Quais funções rítmicas um determinado instrumento tende a          

exercer em uma roda de samba ou escola de samba? Quantas vezes um determinado              

instrumento troca de função em uma roda de samba e em que momentos isso tende a                

acontecer? Quantos instrumentos executam as funções de pergunta e resposta,          

marcação e condução em uma roda de samba ou escola de samba? Em uma batucada               

de roda de samba podemos observar quantas funções de pergunta e resposta            

executadas simultaneamente? 

Todas essas questões são respondidas através deste processo de análise          

das funções rítmicas, que permite um mapeamento na performance do instrumentista           

identificando as diversas mudanças observadas e supracitadas neste artigo. Fazendo          

uma breve analogia, podemos considerar o sistema de análise das funções rítmicas            

para a performance dos instrumentos de percussão no samba com uma análise            

funcional de harmonia, pois ambas buscam analisar cada mudança para estabelecer           

diferentes funções que compõem uma estrutura macro, embora no contexto das           

funções rítmicas não consideramos uma espécie de hierarquia explícita como acontece           

no sistema tonal. Outra observação importante para se considerar tal analogia, é            

entender que este sistema é restrito à performance dos instrumentos de percussão no             

samba e os esquemas estabelecidos neste artigo não se aplicam aos demais estilos             

musicais. 
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Resumo: O presente artigo tem a proposta de traçar um pequeno quadro da pesquisa em relação ao                 

repertório contemporâneo para viola, ensino e aplicabilidade de literatura já existente abordando            

questões relativas a técnicas estendidas

para o instrumento, além das pesquisas a respeito dos aspectos    

 
          

1

históricos do seu desenvolvimento. 
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1. Introdução 

 

A viola é um instrumento muito antigo, com indícios de sua origem a             

partir de instrumentos de cordas friccionadas indianos (ravanastron) e árabes (rebab)           

que chegaram à Europa. No entanto, “com o aparecimento do violino durante o barroco,              

a viola—rainha que fora dos instrumentos de arco—cedeu espaço e ele se transformou             

em super star, deixando-a de calça curta” (MACEDO, 2001, p. 11). A partir do final do                

século XIX, e ao longo de todo o século XX, o repertório para o instrumento assistiu a                 

um verdadeiro florescimento, com diversos compositores obtendo estímulo para novas          

obras devido ao surgimento dos primeiros grandes solistas de viola, como Lionel Tertis             

(1876-1975) e Willian Primrose (1904-1982), além de Paul Hindemith (1895-1963) que           

além de compositor foi solista do instrumento, deixando grandes contribuições para o            

seu repertório. 

Não apenas o interesse de compositores e intérpretes de viola foi suscitado            

como também o de pedagogos e pesquisadores. Isso ensejou um olhar para as             

particularidades físicas, sonoras e de execução do instrumento, além da preocupação em            

criar uma metodologia própria para os violistas, por uma série de razões, dentre as              

quais a diferenças de tamanho entre os instrumentos, que não são padronizados como o              

violino e o violoncelo. “ Isto obriga que a abordagem pedagógica e técnica seja muito               

diferente do violino, apresentando outro tipo de obstáculos ao executante como o            

alargamento da mão esquerda e a busca incessante duma sonoridade que varia muito de              

viola para viola” (PEREIRA, 2014, p.9). No Brasil, pude identificar as primeiras            

pesquisas sobre pedagogia e performance em viola a partir dos anos 1990, consequência             

da criação tardia das classes de viola no país, sendo a primeira na Universidade Federal               

da Bahia (UFBA) nos anos 1960 . 

Nos últimos anos em nosso país, vem sendo realizadas pesquisas          

bibliográficas em relação à métodos originais e história do ensino metodológico do            

instrumento , abordando pedagogos de destaque na história do ensino violístico, como            

Maurice Vieux (1884-1957), “o primeiro violista em essência a escrever obras           

pedagógicas para esse instrumento” (NASCIMENTO, 2017, p.86) e outros         

questionamentos  como o uso para a formação do violista de métodos transcritos em sua 

1
Técnica não usual: maneira de tocar ou cantar que explora as possibilidades instrumentais, gestuais e                

sonoras pouco utilizadas em determinado contexto histórico, estético e cultural (PADOVANI; FERRAZ,            

2011, p.11). 
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maior parte do violino. Podemos observar também recentes pesquisas relacionadas ao           

que se convencionou chamar de técnicas estendidas, já que grande parte do repertório             

para o instrumento foram escritas ao longo do século XX, onde esse tipo de              

procedimento começa a ser largamente utilizado. 

O presente artigo propõe traçar um pequeno panorama destas pesquisas,          

citando cronologicamente os autores e comentando um pouco do tema abordado em            

dissertações, teses e artigos científicos relacionados ao instrumento. 

 
2. Anos 1990 e anos 2000 

 
No final dos anos 1980, é criado o curso de viola da escola de música da                

UFRJ (1988). O primeiro professor da cadeira, Nelson de Macêdo (1931-2018) publica            

em 1993 uma dissertação pela própria universidade intitulada A evolução da viola na             

criação musical do século XX. Este foi o primeiro trabalho acadêmico específico sobre             

viola a ser publicado no Brasil. Macêdo, ele mesmo compositor, realiza um trabalho             

histórico a respeito do instrumento e de cotejamento das obras escritas para viola ao              

longo do século XX, levando em conta, na época, “a total ausência de uma bibliografia               

brasileira específica”(MACEDO,1993,p.6). Um dos fatores para tal pioneirismo é         

reconhecido por Macêdo como consequência do “atraso de mais ou menos 100 anos de              

ensino do instrumento. A criação da cadeira de viola na Escola de música da UFRJ só                

aconteceu em 1988, enquanto, na Europa, já existia desde o final do século             

XIX”(IDEM,1993, p. 6) . Apesar do caráter pioneiro da pesquisa, Macêdo deixa um             

pouco de lado a produção brasileira para o instrumento e para viola solo, trabalho que               

será abordado pelo pesquisador André Nobre Mendes em dissertação de mestrado           

datada de 2002. 

No ano de 2001, Macêdo lança essa dissertação condensada em livro,           

Viola da braccio, minha viola, oferecendo ao público em geral uma leitura da história da               

viola mais despojada, a exemplo do italiano “La viola”, de Aurélio Arcidiacono            

(1915-2000). A respeito das técnicas modernas de composição musical, com o           

desenvolvimento de novos procedimentos interpretativos, Macedo pondera que: 

 

Atualmente, passada a peneira do tempo – separação entre joio e trigo-            

constatamos significativa contribuição ao desenvolvimento da música, oriunda        

do talento de vários compositores desse período. Entretanto, essa contribuição          

está a exigir desmembramentos em forma de métodos didáticos , para que            

possam ser utilizados nas escolas e conservatórios. O músico executante é , em             

última análise, o principal difusor da criação musical, e a de hoje- como a de               

ontem- terá que passar, prioritariamente, pelo intérprete, para depois obter a           

aceitação do público. A cultura de um instrumento é fundamental paraque o            

intérprete possa perceber as múltiplas possibilidades que a criação moderna          

exige. (Macedo, 2001, p.53) 

 

O movimento de produção de métodos que abarcassem essa didática da           

nova música de fato começa a ocorrer ao longo do começo do século XXI, além da                

pesquisa no Brasil caminhar para além de uma metodologia histórica. Ao final do             

trabalho, Macêdo apresenta uma pequena lista com cerca de trinta obras de            

compositores brasileiros; não faz, no entanto, nenhum comentário a respeito,          

simplesmente mostra a lista em um anexo (MENDES, 2002, p. 18). Identificando essa             

lacuna, o violista e pesquisador André Nobre Mendes publica a sua dissertação de             

mestrado Música brasileira para viola solo, de 2002, publicada pela Universidade           

Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Mendes faz não apenas um meticuloso              
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apanhado do repertório brasileiro para viola mas produz uma análise musical e            

interpretativa de cada obra elencada, dentro de um padrão musicológico de análise            

musical. 

No ano de 2004, o violista e pesquisador Ricardo Kubala publica a            

dissertação A escrita para viola nas sonatas com piano opus11 n. 4 e opus 25 n. 4 de Paul                   

Hindemith: aspectos indiomáticos, estilísticos e interpretativos, pela Universidade de         

Campinas (UNICAMP). O autor ressalta a importância do compositor delimitado em           

sua pesquisa como um personagem marcante no processo de valorização da viola e             

realiza uma nova proposta metodológica para além das perspectivas históricas ou           

puramente musicológicas aplicadas até então nas pesquisas anteriores ao afirmar sua           

crença de que : 

 

Na área de práticas interpretativas, seja de maior importância o emprego de            

uma metodologia que associe o tema estudado à atividade prática do           

executante. O paradigma qualitativo de pesquisa, ao tomar o pesquisador como           

principal instrumento de investigação, abriu amplo leque de possibilidades.         

(KUBALA, 2004, p. 18). 

 

Seguindo a mesma linha metodológica, o pesquisador Antônio Carlos de          

Mello Pereira publica, em 2008, pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) ,            

a dissertação de mestrado Concerto para viola de Cláudio Santoro: edição de partitura,             

redução para viola e piano e subsídios para interpretação. No ano de 2009 , Ricardo               

Kubala publica sua tese de doutoramento O concerto para viola e orquestra de Antônio              

Borges- Cunha. A obra e uma interpretação pela mesma universidade (UNICAMP) . Em             

sua tese, Kubala realiza um estudo de caso ao discorrer sobre o concerto de              

Borges-Cunha, que teve sua primeira audição mundial com ele como viola solista, onde             

“desde o início do projeto do concerto, houve amplo diálogo entre compositor e solista              

acerca da natureza da viola e da concepção estética da obra” (KUBALA, 2009, p. 13).               

Para além da análise particular da obra em questão, em sua tese, Kubala ressalta a               

mudança na forma de explorar os timbres da viola que ocorreu entre os compositores              

clássicos/românticos e os compositores do século XX: 

 

A “escura elegância” da viola foi percebida e explorada pelos compositores           

românticos, o que representou sensível progresso para o desenvolvimento de          

uma escrita para viola aceita como rica em expressividade. É interessante notar            

que esse progresso se dá em um contexto estético em cujo bojo valorizava-se a              

construção de atmosferas relacionadas à idéia de profunda subjetividade. Esses          

ambientes, quando impregnados da intenção de expressar sentimentos        

interiorizados como o de ternura, tristeza ou melancolia, passaram a ser           

associados ao timbre da viola, comumente descritos, até hoje, como velado ou            

escuro (…) Foi no século XX, porém, que ocorreu uma notável transformação na             

maneira de lidar com as possibilidades timbrísticas da viola. Em grande parte            

influenciados por Hindemith, compositores passaram gradualmente a valorizar        

o emprego de todo o espectro sonoro da viola . O timbre resultante do uso do                

registro agudo associado a dinâmicas como fortíssimo e “fff” por exemplo,           

tornou-se não somente aceito, mas também apreciado. Nesse caso, a sonoridade           

obtida é usualmente descrita como rascante, que, antes indesejável, passou a ser            

tratado por compositores como material sonoro passível de exploração. Foi um           

salto significativo para a evolução de uma escrita mais rica em elementos            

indiomáticos para o instrumento, tendo sido, de certa forma, a emancipação do            

jugo com a comparação com o violino (KUBALA, 2009, p. 98) 
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3. Anos 2010 

 
Em 2011, foi realizada uma pesquisa com um enfoque metodológico na           

pedagogia do instrumento com a publicação pela Universidade de São Paulo (USP) da             

dissertação de mestrado da pesquisadora Ana Isabel Rebello: Semelhanças e          

disparidades no ensino da viola e do violino. Em seu trabalho, Rebello procura             

esclarecer melhor as diferenças entre os dois instrumentos que sempre são alvo de             

polêmicas entre os músicos e público em geral e reforçar a necessidade de uma              

pedagogia específica para a viola. A autora sustenta que “a viola é um instrumento              

fundamentalmente diferente do violino. Sua acústica singular e suas propriedades          

físicas tem implicações importantes na produção do som e da técnica (REBELLO, 2011,             

p. 108). 

Diversos autores abordados no trabalho da pesquisadora afirmam a         

importância do desenvolvimento técnico no campo da sonoridade como forma de           

extrair da viola todo o seu potencial timbrístico. Para isso, “é importante que o violista               

trabalhe a consciência e a compreensão da sonoridade, particularmente em três áreas:            

caráter, foco e clareza (IDEM, 2011, p. 108). 

No ano de 2012, é publicada a dissertação de mestrado pela Universidade            

Federal de Goiás (UFG) Relações entre viola erudita e canto lírico: aproximações            

interpretativas e históricas aplicadas ao repertório do instrumento, da pesquisadora          

Cindy Folly Faria. Nota- se, curiosamente, a preocupação da autora em acrescentar o             

termo “erudita” ao lado de “viola”, uma provável preocupação com o desconhecimento            

do instrumento por parte do grande público e para marcar a diferença entre a viola em                

questão e seu instrumento homônimo, extremamente popular no interior do Brasil: a            

viola caipira. 

A dissertação divide-se em duas partes, uma dedicada a um recital de            

qualificação, com a respectiva análise das obras apresentadas e outra parte teórica ,             

onde a autora procura “abordar elementos e conjuntos musicais geradores comuns a            

qualquer instrumento e à voz, que relacionem as praticas interpretativas do canto e da              

viola e ainda a determinadas disciplinas de domínio extramusical, sugerindo assim, ao            

intérprete, possibilidades de reflexão mais abrangentes” (FARIA, 2012, p.12). Ainda em           

2012 podemos ainda mencionar a publicação do artigo científico “A viola e seus sons:              

exploração dos aspectos expressivos no concerto para viola e orquestra, de Antônio            

Borges-Cunha , pelos pesquisadores Ricardo Kubala e Emerson Di Biaggi, pela revista            

Opus, de Porto Alegre. 

A pesquisadora Isadora Scheer Casari abordou em 2013 um interessante          

aspecto relacionado `a sociologia da música aplicada aos violistas em sua dissertação de             

mestrado Música , identidade e representações sociais: o caso do violista. Em sua             

pesquisa, publicada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Casari            

reconhece que “de fato, a viola foi percebida, ao longo de sua história, como uma               

variante gauche, defeituosa do violino, e não como um instrumento independente, com            

características próprias.” (CASARI, 2013, p. 2). Esse fato a faz tecer uma série de              

questionamentos sobre “de que maneira vem sendo elaborada a identidade social do            

violista? O esteriótipo de ser considerado um instrumentista menor ecoa em suas            

identidades? De que maneira? O que vem contribuindo para a construção de uma             

identidade grupal do violista? (IDEM, 2013, p. 2). Como proposta metodológica, a            

autora realiza na primeira parte da dissertação uma análise teórica com o embasamento             

de diversos autores e na segunda parte uma pesquisa de campo, com violistas             

profissionais em um modelo de entrevista orientada . 

Em 2014, é realizada mais uma contribuição para a pedagogia e a            
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performance de música pós-tonal para viola com a publicação do artigo dos            

pesquisadores Martinêz Gelimberti Nunes e Carlos Aleixo dos Reis: A performance de            

técnicas estendidas a partir dos estudos Viola Spaces de Garth Knox e sua aplicabilidade              

na Sequenza VI de Luciano Berio, publicado nos anais do II congresso da Associação de               

performance musical Segundo os autores do artigo: 
 

Os estudos Viola Spaces foram escritos em resposta a um grave problema de             

longa data no ensino da Música Contemporânea, especialmente os problemas          

relacionados à interpretação de técnicas estendidas na viola. Como coloca Knox,           

é natural que, quando confrontados com uma obra contemporânea, alguns          

alunos se quedem perplexos com (…) a complexidade da notação, a estranha            

linguagem musical, e o caleidoscópio de efeitos especiais, todos geralmente          

empilhados uns em cima dos outros (…) sem uma abordagem sistemática para            

enfrentar tal complexidade, os alunos facilmente desanimam e podem         

abandonar a peça por considerarem muito difícil (apud NUNES; REIS, 2014, p.            

396). 

 
A pesquisa de Knox ressalta que, embora as técnicas abordadas no método            

não sejam particularmente novas,—“quase nunca fazem parte da formação musical do           

instrumentista, que geralmente aprende a partir de uma breve explicação” (NUNES;           

REIS, 2014 p. 397),—essa tentativa de criar um processo de aprendizagem sistemática            

para a escrita contemporânea é apontado pelos pesquisadores como o grande avanço de             

Viola Spaces, e o seu estudo número 5: Rapid repeat, dedicado aos efeitos de tremolo, é                

aplicado no sentido de criar um condicionamento para a performance da peça para viola              

solo Sequenza VI, de Luciano Berio. 

Em 2014, por iniciativa de violistas brasileiros, é fundada a ABRAV           

(Associação de violistas brasileiros), cujo objetivo é “Promover a integração dos violistas            

brasileiros através do incentivo à performance, pedagogia e produção de literatura           

ligada a viola, mantendo como princípio o respeito à diversidade e à pluralidade de              

ideias e estilos” (SITE DA ABRAV). Um dos objetivos da associação é a publicação de               

uma revista para congregar os artigos científicos dedicados ao instrumento.          

Infelizmente até a publicação deste artigo esse projeto ainda não havia sido            

concretizado. Uma das associadas da ABRAV, a professora e pesquisadora da UFRN            

Camilla Meirelles em seu artigo Aspectos do ensino de viola no Brasil: perspectivas             

teóricas e metodológicas de uma pesquisa com três professores do instrumento procura            

aprofundar mais no campo da educação musical as práticas de três professores            

consagrados no Brasil: Carlos Aleixo (UFMG) Emerson de Biaggi (UNICAMP) e Hella            

Franck (UFRGS) com o objetivo de “verificar concepções, conteúdos e metodologias           

para o ensino de viola na contemporaneidade a partir da perspectiva da atuação de três               

professores do instrumento de destaque no cenário nacional” (MEIRELLES, 2015, p.5).           

Este artigo foi publicado em 2015 nos anais do XXII Congresso da Associação Brasileira              

de educação musical. 

Ainda em 2015, apontamos a publicação da dissertação de mestrado          

Prelúdios característicos e concertantes para violino só, de Flausino Vale: cinco           

transcrições e análise interpretativa para a viola de arco, de Vitor Chagas de Abreu, pela               

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nota-se que o autor no título preferiu             

usar a denominação usada para o instrumento em Portugal: “viola de arco” e que sua               

pesquisa procura enriquecer o repertório para o instrumento, tendo em vista que o uso              

de transcrições do repertório de outros instrumentos de corda é grande. Abreu            

selecionou três critérios para a escolha das obras: “em primeiro lugar, seriam viáveis             

tecnicamente; em segundo lugar, proporcionariam a ressonância dos registros; e, por           
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último, manteriam o caráter original dos prelúdios” (ABREU, 2015, p. 21). 

A mais recente pesquisa concluída é a dissertação de Francisco Darling           

Lopes do Nascimento intitulado Obras didáticas originais para viola e sua utilização no             

ensino de graduação no Brasil: Investigação e panorama histórico de seu           

desenvolvimento, publicada em 2017 pela Universidade Estadual de Campinas         

(UNICAMP). Nascimento apresenta seus resultados de pesquisa realizada em quinze          

universidades federais e estaduais no Brasil. Esse autor expõe um dado a ser refletido              

pelos estudantes, profissionais e pesquisadores brasileiros sobre o ensino da viola no            

Brasil afirmando que “Não se utiliza material didático exclusivo ou esse é pouco             

utilizado no Brasil. Não foi possível confirmar ausência de uso, porém constata-se que             

obras originais são pouco empregadas” (NASCIMENTO, 2017, p. 139). Apesar de propor            

um panorama histórico sobre o ensino de viola no Brasil, a pesquisa de campo se limita                

a uma entrevista direcionada com professores das principais universidades brasileiras a           

respeito das suas práticas metodológicas, construindo uma narrativa histórica na          

primeira parte do trabalho a respeito da história do instrumento e da história das              

classes de viola dos principais conservatórios europeus. 

 

4. Considerações finais 

 
É notório o adensamento das pesquisas usando diferentes metodologias         

com o objetivo de estudar as práticas instrumentais , de ensino e sociais ligadas a viola,                

ao violista e seu repertório contemporâneo no Brasil. Aos poucos, um referencial teórico             

próprio vai sendo construído com o objetivo de dar apoio às futuras pesquisas a ser               

realizadas no futuro principalmente no Brasil e demais países que compõem a            

comunidade lusófona. Em minha dissertação de mestrado, pela escola de música da            

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pretendo refletir sobre a performance            

violística a partir do método de ensino da viola e seu repertório mais recente, além de                

identificar algumas de suas demandas que afetam de muitas maneiras a formação do             

violista, contribuindo assim, com esse conjunto de trabalhos que envolvem diversos           

pesquisadores em quase três décadas de estudo sobre a prática e o ensino deste              

instrumento em nosso país. 
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Resumo: Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa de mestrado e tem por objetivo tratar do                 

conceito de Conhecimento Inconsciente encontrado na Teoria Gerativa da Música (GTTM) (Lerdahl &             

Jackendoff, 1996) aplicado em torno de um problema surgido a partir da reflexão sobre elementos               

presentes na Sonata Breve para piano de Lorenzo Fernandez. O Conhecimento Inconsciente é aquele que               

é obtido através da experiência em um dado idioma musical. Trataremos também das premissas da               

GTTM como um todo, assim como suas fundações - Psicologia Gestalt e Linguística Gerativa -               

compreendendo sua ligação com o nosso tema e o que levou esta pesquisa ao aprofundamento da teoria.                 

Da mesma forma, apontaremos o desfecho desta etapa de pesquisa e os motivos pelos quais a GTTM neste                  

momento não está respondendo às nossas questões. 

 

Palavras-chave: Teoria Gerativa da Música. Conhecimento Inconsciente. Gestalt. Sonata Breve.          

Lorenzo Fernandez. 

 
1. Introdução 

 
Este trabalho é parte integrante de uma pesquisa de mestrado em que a             

definição do tema em si é uma das problemáticas a serem resolvidas tendo em vista que                

carece de vocabulário e conceituação adequada para tal. A pesquisa se concentra em             

trechos selecionados da Sonata Breve para piano de Lorenzo Fernandez que são            

entendidos como enunciadores em potencial do tema e tem como ponto de observação a              

intuição e com isso a interpretação do próprio autor. O tema pode ser             

momentaneamente descrito da seguinte maneira: O ato de tocar e refletir sobre escolhas             

diante de um complexo de informações que não somente são passíveis de interpretação             

como também de percepção. Características culturais que circundam obra e compositor,           

sendo recortes temporais/espaciais, que estão na peça, sendo claramente observadas e           

identificadas por algumas pessoas e ao mesmo tempo completamente ignoradas por           

outras. 

A pesquisa como um todo é uma investigação de propostas e abordagens e             

teve como ponto de partida o anteprojeto que já previa um caminho a ser trilhado. Um                

grande problema entretanto surge durante o processo de pesquisa que põe em dúvida a              

característica daquilo que deveria constituir uma pesquisa em processos criativos, mais           

especificamente em performance musical para o caso deste trabalho. O anteprojeto, no            

caso, previa um caminho mais seguro ao histórico de trabalhos na área , pretendendo             
1

um confronto colaborativo entre os conhecimentos da história da música e da            

estruturação  musical  que  visariam  uma   análise  como  objetivo  em  comum  de  suas 

1 
Uma afirmação generalista porém baseada não somente em conhecimento empírico mas também devido

 
             

à oportunidade de ter trabalho com dissertações de mestrado da UFRJ quando fui bolsista CNPQ da                

Iniciação Científica da UFRJ. De qualquer maneira, a visão a respeito de tal característica nos trabalhos                

acadêmicos sobre performance é compartilhada no ambiente acadêmico da UFRJ e reforçado por seu              

programa que é estruturado visando distinguir a musicologia dos trabalhos em processos criativos.
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contribuições. O verdadeiro problema desta pesquisa se inicia quando o procedimento           

se prova ineficiente para responder ao que estava sendo proposto. Paralelamente à tudo             

isso, esforços do programa da pós graduação em levantar a questão da natureza de uma               

pesquisa deste porte foram libertadoras e corroboraram com o sentimento de que o             

caminho para resolução do tema deveria ser outro. Entretanto, ao mesmo tempo e a              

partir deste ponto a pesquisa perde o seu referencial. É a partir deste momento, na               

verdade, que a pesquisa se inicia de fato. 

Foi preciso otimizar a questão da delimitação e da perspectiva para que o             

objeto de pesquisa pudesse ficar mais claro e pudesse ser trabalhado. Em primeiro             

lugar, a perspectiva foi definida em primeira pessoa. A minha performance e mais             

especificamente, a minha intuição frente aos acontecimentos que estão sendo          

observados. Uma reflexão sobre a própria prática visando elucidar a própria intuição,            

que é fenômeno visto como definidor das escolhas realizadas diante de informações que             

podem ser interpretadas de diversas maneiras. O performer visto também como           

ouvinte, mas um ouvinte experiente (LERDAHL E JACKENDOFF, 1996, p.1),          

privilegiado e com poder de induzir a percepção do outro. Em segundo lugar, dois              

trechos selecionados da Sonata Breve de Lorenzo Fernandez que são vistos como            

potenciais para uma abordagem mais pragmática. 

 

 

Figura 1- Sonata Breve, (FERNANDEZ, 1963) 

 
O exemplo da Figura 1 visa mostrar um ostinato tocado pela mão direita             

que se mantém mesmo após a mudança de compasso que serve aos acontecimentos             

tocados pela mão esquerda. O recorte do exemplo tira o contexto do todo e com isso do                 

significado do momento em que tal trecho se inicia na obra. Trata-se de um momento               

de transição e que vai preparar o retorno à reexposição. Porém, o que se pretende               

destacar aqui são os elementos empíricos evocados pelo exemplo da Figura 1 que me              

fazem entender o ostinato de uma certa maneira que é apenas uma das várias              

possibilidades interpretativas que poderiam ser vistas. Como apontar e conceituar a           

interpretação se tais informações não estão no texto musical? De forma mais prática             

mas ainda exemplificando, o trecho da Figura 1 é visto por mim muito mais como um                

“batuque ritualístico afrodescendente” do que como um “processo de maquinas          

industriais”, por exemplo. Ambas sonoridades são bastante exploradas na música da           

metade do século XX que é de onde data a Sonata Breve. A “sonoridade do batuque” é                 

uma característica marcante da música brasileira mas pode não ser a primeira intuição             

para muitos intérpretes. 
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Figura 2 - Sonata Breve (FERNANDEZ, 1963) 

 
O exemplo da Figura 2 é um outro momento musical com algumas            

semelhanças se comparado ao anterior. Diferentemente de outros eventos         

contrastantes, este não recebe uma indicação de caráter ou andamento, mas apenas            

uma barra dupla de compasso que indica a finalização e início de uma ideia musical. O                

discurso musical porém é bastante claro quanto ao início de um evento que servirá de               

transição para o desenvolvimento que se inicia adiante e além da figura 2 no Agitato do                

compasso 64. O trecho exemplificado na figura 2 é dividido por um baixo profundo e               

pedal que se mantém em Re ao longo de todo o evento, servindo de ambiência para uma                 

sequência de acordes fechados por terças sobrepostas, de sétima, e que dão corpo à              

textura ao mesmo tempo em que entoam uma melodia que pode ser destacada na voz               

superior. 

A grande questão porém está na parte rítmica que trabalha com a            

ambiguidade do 6 e se torna ainda mais complexa com a participação de síncopes,              

hemiólia e polirritmia de 3 contra 2. No compasso compasso 44 temos uma polirritmia              

de 3 contra 2 que acontece no nível métrico da unidade de tempo, a semínima               

pontuada. No compasso 47 temos uma divisão em ternário simples na parte que diz              

respeito à mão direita, configurando uma hemiólia que está contra uma divisão regular             

binária composta da unidade de compasso, a mínima pontuada - o que é tocado pela               

mão esquerda. O trecho como um todo segue alternando e sobrepondo tais            

complexidades rítmicas ao longo do todo e até a conclusão do trecho. Porém, a              

utilização de ligaduras de duração, algumas atravessando barras de compasso, geram           

síncopes diversas e com isso um efeito de obscurecimento do pulso e também             

dificuldade na percepção da regularidade rítmica e sua relação com o grid métrico. 

Há uma composição de fatos que é favorável à interpretação mas que não             

basta para justificar e compreender a minha intuição frente a esse trecho. Eu poderia              

argumentar que a irregularidade rítmica frente aos dados técnicos citados acima           

justificariam uma interpretação com mais enfoque na forma como eu sinto e significo a              

obra, e que tais acontecimentos poderiam explicar minhas escolhas de uso de pedal,             

opondo à interpretações que dão enfoque na precisão rítmica e na utilização de uma              

pedalização mais sutil e com isso menos presente. Porém, o que está no texto é               

insuficiente para explicar mesmo que apenas as minhas intuições, quem dirá querer            

legitimar uma interpretação à outra, que a propósito, nunca será o que almeja este              
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trabalho. 

A significação do interpretado em ambos os trechos vai influenciar uma           

série de decisões interpretativas como a inflexão, a pedalização, a utilização da            

flexibilidade do tempo em maior ou menor liberdade frente ao que está escrito, etc. A               

interpretação visando uma “estética industrial” certamente priorizaria o apoio métrico          

do primeiro tempo dos compassos e uma maior rigidez em relação ao tempo, por              

exemplo. A minha interpretação, por sua vez, intuitivamente possui outra referência:           

Maior uso do pedal, inflexão que dá maior ênfase às síncopes do ostinato e menos à                

marcação do nível métrico do compasso. 

Desta forma, resumo os objetivos do trabalho da dissertação na tarefa de            

encontrar conceitos que possam nortear a reflexão e que possam contribuir com o             

aprofundamento sobre o tema proposto na pesquisa. Não é uma pesquisa em busca de              

terminologia, mas apenas de conceitos que dêem norte para os problemas levantados. A             

todo momento este trabalho se questionará à respeito do seu papel como pesquisa em              

práticas criativas tendo em vista a fragilidade que a área se encontra no momento. Há               

uma grande preocupação em acidentalmente acabar caindo no campo de ideias de uma             

musicologia. Se manter no campo da pesquisa sobre a prática e o ato de tocar é um                 

parâmetro definidor dos caminhos que esta pesquisa vem tomando. Afinal, o que é             

realizar uma pesquisa em práticas interpretativas? Uma pergunta que iremos tentar           

ajudar a responder aqui atuando indiretamente em alguma de suas ramificações, neste            

caso, o tema que está sendo proposto. 

Neste artigo mais especificamente iremos tratar do conceito de         

‘Conhecimento Inconsciente’ encontrado na Teoria Gerativa da Música (GTTM)         

(Lerdahl & Jackendoff, 1996). O Conhecimento Inconsciente é aquele que é obtido            

através da experiência em um dado idioma musical. Trataremos também das premissas            

da GTTM como um todo, assim como suas fundações - ‘Psicologia Gestalt’ e ‘Linguística              

Gerativa’ - compreendendo sua ligação com o nosso tema e o que levou esta pesquisa ao                

aprofundamento da teoria. Da mesma forma, apontaremos o desfecho desta etapa de            

pesquisa e os motivos pelos quais a GTTM neste momento não está respondendo às              

nossas questões. 

 
2. Conhecimento inconsciente, premissas e fundações da GTTM 

 
O ‘Conhecimento Inconsciente’ supriu uma carência de abordagens e         

terminologias daquilo que estava se propondo neste trabalho e com isso tornou-se o             

primeiro termo encontrado na literatura que de alguma forma tratasse do tema de             

alguma maneira. Pela primeira vez em alguns meses dedicados às leituras eu pude dar              

nome ao que estava sendo pesquisado, mesmo entendendo o termo como provisório. A             

terminologia não é definitiva neste momento mas o grande papel de relevância para             

justificar o investimento na GTTM é aquilo que é apontado em suas premissas. Trata-se              

de um trabalho referência, porém bastante criticado, com muito material potencial e            

com isso podendo servir como teoria referencial para as discussões. Nesta etapa da             

pesquisa era exatamente aquilo que estava sendo buscado. Encontrar um trabalho que            

pudesse se centralizar como referência bibliográfica era um ponto estratégico de suma            

importância para a delimitação da pesquisa. Mas para utilizar a GTTM desta forma era              

preciso entender de fato o que estava nas fundações destas premissas e até que ponto a                

sua teoria analista, que é o resultado prático de suas premissas, poderia servir aos              

objetivos deste trabalho. 

O Conhecimento Inconsciente é algo construído mentalmente e que vai          
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além do domínio da estrutura musical do ponto de vista técnico, pois “(...)uma audição              

aculturada nunca estudou música.(…)” (LERDAHL E JACKENDOFF, 1996, p.3). Desta          

forma, o ouvinte é capaz de identificar elementos presentes e até mesmo uma peça              

desconhecida como um exemplo do idioma. O ouvinte seria capaz de “(...)identificar um             

erro de performance como uma possível produção de uma configuração “não           

gramatical”(...) (idem) 

A não obrigatoriedade em estudar música para compreensão de elementos          

do idioma e as questões ‘não gramaticais’ presentes na performance são dois pontos de              

partida: O conhecimento não requerer estudo formal é uma maneira à Chomsky de se              

pensar sobre linguística e se justifica por estar na Linguística Gerativa uma das             

fundações da GTTM. A relação entre acertos ou erros gramaticais de um dado idioma se               

dão além do âmbito da norma culta: 

“(...)O conceito de frase bem formulada é outro importante elemento          

teórico que deve ser explicado. Frequentemente, linguistas realizam testes de          

gramaticalidade com falantes nativos, solicitando-lhes que avaliem se uma sentença          

está ou não bem formulada. As sentenças avaliadas como bem formuladas, ou bem             

construídas, são chamadas de gramaticais. Quando ocorre o contrário, as sentenças são            

classificadas de agramaticais. Os nativos de uma língua possuem um conhecimento não            

consciente sobre o que é uma frase aceita, ou bem construída, em sua língua. Isso não                

equivale ao que se entende hoje em dia como gramática da norma culta de um idioma. A                 

gramaticalidade de uma enunciação se origina de um julgamento intuitivo, partilhado           

pelos falantes nativos de um idioma, de que uma enunciação está bem formulada. Esse              

julgamento independe do grau de instrução dos falantes, os quais percebem, com            

absoluta clareza, se uma determinada frase é aceitável em sua língua ou não.(...)”             

(SALERNO, 2014, p.5 ) 

Logo, uma frase agramatical seria a representante daquilo que não          

pertence ao idioma de uma dada música, mesmo estando de acordo com as regras              

“gramaticais” musicais. A identificação ou não destes elementos se dá num processo de             

aquisição de linguagem que não está relacionada a ter ou não conhecimento técnico             

sobre a estrutura que funda aquela música em questão. 

“(...)Um ouvinte sem exposição suficiente a um idioma não será capaz de            

organizar de forma rica os sons que ele percebe. Entretanto, desde que ele se torne               

familiar com o idioma, o tipo de organização que ele atribui a uma dada peça não será                 

arbitrária mas será altamente formada em maneiras específicas.(...)” (LERDAHL E          

JACKENDOFF, 1996, p.3) 

Já o ‘idioma musical’ neste caso é tudo aquilo que se compreende como             

pertencente a um grupo de eventos musicais que constituem um todo que é reconhecido              

em comunidade e vivenciado empiricamente ao longo de algum recorte temporal e            

espacial. Lerdahl e Jackendoff entendem que certas organizações e escolhas serão           

preferenciais por membros que compartilhem o idioma, especialmente os chamados          

‘ouvintes experientes’. 

A GTTM toma como objetivo a criação de um sistema em torno das             

intuições formais de um ouvinte que é experiente em dado idioma musical (LERDAHL             

E JACKENDOFF, 1996, p.1) Para Lerdahl e Jackendoff, o sistema analítico envolvido            

reflete os valores de uma dada cultura musical. Ou seja, os autores entendem que o               

sistema analítico envolvido reflete a maneira como uma música é pensada. Afirmam: é             

disso que se trata a teoria da música! 

A possibilidade de trabalhar com um sistema analitico que tem como base            

refletir os valores de uma dada cultura musical é algo que está inteiramente dentro dos               

objetivos deste trabalho. Refletir sobre tudo o que a GTTM contribuiu para a teoria da               
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música e realizar análise inspirada nas discussões oriundas da centralização deste           

trabalho como referencial teórico é um caminho que parece garantia de que será bem              

sucedido. Uma análise musical que reflete como uma música é pensada culturalmente            

parece um caminho acertado para se pensar performance do ponto de vista de alguém              

que entende informações culturalmente e as deseja compartilhar conceitualmente. 

Para os autores da GTTM, a teoria de um idioma musical deveria            

caracterizar uma organização em termos de uma gramática formal explícita que modela            

a conexão do ouvinte entre a superfície musical apresentada e a estrutura que ele atribui               

à peça. O conceito de ouvinte experiente em um dado idioma musical é, segundo os               

autores, mais do que uma delimitação, mas uma referência de status mediano. A GTTM              

se concentra no estado final de entendimento desse ouvinte. 

 

“(...)Os autores parecem não definir “superfície musical”, mas a distinguem de           

“estrutura musical escutada” (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.338). Em         

relação à gramática gerativa transformacional, distinguem “estrutura       

profunda”, subjacente às frases e que não foram submetidas a “transformações”,           

e “estrutura de superfície”, constituinte de expressões linguísticas efetivas         

(LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.287)(...)” (MENEGUETTE, 2011, p. 80) 

 

A primeira versão da gramática transformacional de Chomsky fazia         

distinção entre ‘Estrutura Profunda’ e ‘Estrutura Superficial’, sendo a superfície o           

símbolo daquilo que produzimos ou ouvimos. Isso reforça a crença de que a ‘superfície              

musical’ na GTTM é aquilo que o ouvinte experiente em um dado idioma consegue ouvir               

e identificar. Lembrando que o ouvinte experiente não é necessariamente dominador da            

tecnologia que subjaz o mesmo idioma. 

Muito importante reforçar que apesar de a GTTM utilizar o ouvinte como            

perspectiva, neste trabalho é utilizado a perspectiva do performer em primeiro plano. O             

performer como ouvinte da própria performance e com poder de induzir a percepção do              

outro. Ou seja, ao utilizar uma ‘teoria de um idioma musical’ como base para realização               

da análise dos trechos citados da Sonata Breve, a intenção é conceituar a minha própria               

intuição com base em um sistema analítico que explique ou tente explicar de forma              

adequada o que me faz realizar certas escolhas interpretativas. De forma adiantada mas             
2

já colocando no ar a hipótese de que estas escolhas seriam potencialmente escolhas             

parecidas com as realizadas por outros intérpretes que compartilhem o mesmo idioma            

musical mesmo que não inteiramente. De qualquer maneira, a percepção ou intuição do             

ouvinte em si é um campo que não se pretende entrar com este trabalho. 

Voltando à GTTM, uma outra investigação como é chamado pelos próprios           

autores trata da aquisição de todo esse ‘conhecimento inconsciente’. Como se dá esse             

processo de aquisição que envolve o entendimento, a sofisticação e a transferência - pois              

os autores entendem que tal sofisticação não pode ser transmitida por instrução direta.             

“(...)Até que ponto isso é aprendido, e até que ponto isso se dá devido à capacidade inata                 

musical ou à capacidade cognitiva geral?(...)” (LERDAHL E JACKENDOFF, 1996, p.4).           

Segundo os autores, uma teoria formal dos idiomas musicais levantará possíveis           

hipóteses substantivas sobre esses aspectos do entendimento musical que são inatos. Os            

aspectos inatos irão se revelar como “princípios universais da gramática musical". Uma            

clara citação à gramática universal - que é uma teoria da linguística da escola              

transformacional gerativa - que tem como objetivo descrever e classificar todos os fatos             

2 
Conceituar adequadamente para não repetir jargões e vícios da tradição oral e da literatura. Termos que

 
                

reduzem a complexidade das características da música brasileira, neste caso, à estereótipos. 
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que ocorrem universalmente em todas as línguas, os universais linguísticos,          

propriedades comuns das línguas humanas. 

A parte da cognição e aquisição do conhecimento e do idioma no que diz              

respeito à origem e explicação de sua existência é um outro campo que não vai ser                

desbravado por este trabalho por fugir ao seu escopo. O objetivo deste trabalho não é               

explicar por que a minha intuição opera desta forma, mas apenas discutir o que vem               

depois de um fenômeno que será assumido como verdadeiro. Mas entender a relevância             

disto para a GTTM é algo importante pois está diretamente ligada às suas fundações. Os               

autores afirmam que a GTTM é uma teoria com conexões a teorias existentes na              

linguística e psicologia. Em busca de alcançar seus objetivos adotam uma postura            

análoga ao estudo da linguagem pela escola da gramática transformacional gerativa,           

entretanto, entendem a GTTM como uma teoria Gestalt. A relação entre a linguística de              

Chomsky e a Gestalt é algo que os autores se preocupam em elucidar minimamente. Os               

autores citam Neisser (1967) que aponta similaridade de espírito entre a linguística            

gerativa e a psicologia gestalt dos anos 20/40. A ciência norte-americana vivia um             

pensamento behaviorista anti-mentalista e somente após as publicações de Chomsky, a           

partir da década de 50, é que a Gestalt e a ciência cognitiva voltam a ser respeitadas.                 

Desta forma, os autores consideram a GTTM uma teoria Gestalt com seus objetivos             

centrados nos mesmos da linguística gerativa. Os objetivos iguais aos da linguística            

gerativa são: a) entender um aspecto da consciência humana (conhecimento humano           

inconsciente); b) explicação de caráter de uma certa classe de intuição; c) dividir este              

conhecimento entre partes inatas e aprendidas. (LERDAHL E JACKENDOFF, 1996,          

p.302) 

A GTTM busca justificar o ponto de vista de que uma peça musical é              

construída mentalmente, e que a tarefa central da teoria musical deveria ser explicar             

esta organização mentalmente produzida. “(...)Vista desta forma, a teoria musical toma           

o seu lugar ao lado de áreas tradicionais da psicologia cognitiva tais como as teorias da                

visão e da linguagem(...)” (LERDAHL E JACKENDOFF, 1996, p.2) 

É compromisso da linguística gerativa o entendimento do conhecimento         

humano inconsciente que se dá naturalmente na convivência do mesmo com seu meio.             

Esse conhecimento está diretamente relacionado com a noção de localidade e cultura,            

pois se dá especificamente em um ambiente rico em variações porém generalizado no             

termo e conceito de ‘língua materna’. A aquisição deste conhecimento é outro            

compromisso do estudo da linguística. É comum a teoria gerativa se reportar à noção de               

gramática universal, “(...)Porém, é importante salientar que a faculdade da linguagem           

não pode ser confundida com a Gramática Universal. A GU é o estado inicial dessa               

faculdade(...)” (SALERNO, 2014, p.3). Logo, é algo entendido como inato e           

biologicamente pertencente à condição humana. 

Neste caso, a linguística gerativa é a teoria que serve a uma linguagem             

específica. É mentalista e depende de uma exposição em condições favoráveis. O            

mentalismo, por sua vez, é visto na ciência cognitiva como uma ciência dos eventos              

internos. 

“(...)Afinal, «inteligência», «processamento de informação» e «representações»       

são termos mentalistas, pois ser mentalista não implica necessariamente         

defender a existência de uma mente imaterial, mas sim produzir explicações           

baseadas em agentes ou processos causais internos.(...)” (ZILIO E CARRARA,          

2008, p.12) 

 
Ou seja, a linguística gerativa é mentalista por ser uma ciência de eventos             

internos, algo que parece ser inerente à ciência cognitiva. O importante é saber separar              
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do princípio básico da gramática universal - que é inato, daquilo que é processado              

internamente mediante condições diversas. A GTTM não esclarece muito bem esse           

ponto. É nitidamente gerativa, até mesmo pelo nome, e busca compreender o            

conhecimento após o processo de aquisição já ter ocorrido - a figura de perspectiva do               

ouvinte experiente. Porém, quando menciona seus objetivos, também mostra interesse          

na discussão a respeito do conhecimento inato, e com isso faz alusão às noções da               

gramática universal. 

 

"(...)A teoria gerativa da linguagem é uma tentativa de caracterizar o que um ser              

humano entende quando ele sabe como falar um idioma.(...) Esse conhecimento           

não está num todo disponível para introspecção consciente e, portanto, não           

pode ser adquirido por instrução direta.(...)" (LERDAHL E JACKENDOFF,         

1996, p.5) 

 
É bem claro a intenção dos autores em abordar o conhecimento que foi             

adquirido por vivência, ou o conhecimento aprendido. Por ora nos resta anotar a             

questão da gramática universal como desdobramento, e seguir em frente. A           

compreensão das intenções dos autores não é suficiente para entender toda essa            

questão. A gramática universal trabalha com o estado inicial, inato, anterior a qualquer             

geração e transformação, e talvez esteja neste quesito em específico ligado à            

participação da Gestalt na GTTM. Pois a Gestalt trabalha com compreensão do todo, em              

primeiro lugar. 

Na questão da aquisição, voltando às teorias linguísticas, a participação da           

gramática universal é importante. Salerno (2014) aponta que a existência da gramática            

universal possibilita a aquisição da língua nativa. A aquisição se dá por abstrações             

formais não conscientes. Tudo isso mostra a complexidade daquilo que dá base à             

GTTM. Para compreender devidamente e na qualidade que um trabalho como esse            

exige, em primeiro lugar seria preciso reconhecer a GTTM como referencial teórico.            

Porém, antes de tal aceitação é preciso compreender a própria GTTM mais a fundo.               

Portanto, seguimos adiante e deixemos todas estas pontas soltas levantadas para um            

possível futuro. 

Apesar de ter uma ligação direta com o campo da percepção visual, a             

Gestalt é uma teoria que tem como objetivo estudar a percepção como um todo. Carl               

Stumpf (1848-1936) explicava muitas de suas idéias através da música. A figura de             

Christian von Ehrenfels (1859-1932) e sua reconhecida publicação de 1890 “On the            

Gestalt Qualities” também possui ligação com a música. A transposição de melodias é             

um dos fenômenos musicais discutidos nestes trabalhos (SMITH, 1996, p.246) e           

que de alguma forma contribuiu para o desenvolvimento dos pensamentos da teoria            

Gestalt como um todo. A escola de Berlim é representada por nomes como Max              

Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967) e Karl Lashley (1890-1958), que          

segundo Lerdahl e Jackendoff, argumentavam em favor do paralelo entre o           

agrupamento visual (espaço) e auditivo (tempo). 

Segundo os autores da GTTM, de Wertheimer (1923), três características          

são usadas na formulação das ‘regras preferenciais’ da GTTM (LERDAHL E           

JACKENDOFF, 1996, p.303): 1) proximidade e similaridade; 2) julgamentos são menos           

acertados quando princípios entram em conflito; 3) em certas condições um princípio            

pode sobrepor o outro. Koffka (1975) é uma referência em outros princípios da Gestalt              

que também são utilizadas na GTTM: 1) figura e fundo; 2) continuidade; 3) fechamento.              

Para Lerdahl e Jackendoff, os trabalhos de Wertheimer e Koffka mencionam           

reivindicações fundamentais da psicologia Gestalt: “(...)a percepção, assim como         
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qualquer outra atividade mental, é um processo dinâmico de organização, no qual todos             

os elementos do campo perceptivo devem implicar na organização de uma parte em             

particular.(...)” (LERDAHL E JACKENDOFF, 1996, p.303). Há dois pontos cruciais          

nestas reivindicações: 1) a percepção não é um simples produto do que está no              

ambiente: o “viewer” possui papel ativo, mesmo que inconsciente, naquilo que ele            
3

percebe; 2) a totalidade do campo como percebido não pode ser construído de forma              

fragmentada como mera acumulação da percepção de suas partes isoladamente. Por           

último, a ‘Lei de Pregnância’ é mais um princípio geral subjacente e que forma a base da                 

percepção na Gestalt. A percepção é vista como uma organização psicológica e sempre             

será “boa” tanto quanto as condições permitirem. 

Uma grande questão da Gestalt é a percepção da forma. A “boa forma” na              

Gestalt se opõe ao relativismo na percepção estética. Os princípios envolvidos na boa             

forma estão relacionados ao ‘todo’, ou seja, a integração das partes que formam o todo               

se sobrepondo à soma das partes. A psicologia clássica (atomista ou associacionista)            

entendia a percepção da forma como a soma de sensações isoladas, sendo a forma, dada               

pela soma de sensações parceladas. A teoria procura encontrar suas justificativas na            

anatomia cerebral, mas é incapaz de lidar com a ilusão de ótica. 

 

 
 

 Figura 3 - Ilusão de Ótica (GREGORY e HEARD, 1979) 

 
 

Mesmo após entendermos a ilusão nós continuamos sendo enganados. Na          

imagem acima temos linhas horizontais igualmente espaçadas de forma paralela. A           

ilusão se dá pois parece que as mesmas estão inclinadas. É grande desafio para a               

psicologia tradicional explicar este fenômeno. 

Os Gestaltistas defendem que a percepção da forma é o resultado da soma             

de sensações isoladas. O que percebemos em primeira instância são as relações. A             

primeira sensação de percepção, que é o todo, já é de forma. A boa forma está neste caso                  

relacionada à clareza do todo. A clareza é vista quando os elementos percebidos             

apresentam equilíbrio, simetria, estabilidade, simplicidade e regularidade (Maria, 2004,         

p.50-57). Um exemplo de “forma ruim” é a ambiguidade da ‘figura-fundo’ (Figura 4) 

 

3 
Palavra em inglês de difícil tradução para o contexto deste trabalho. Viewer seria neste caso, aquele que

 
                 

vê. Equivalente a ‘ouvinte’ na música. Ou seja, o receptor da emissão.
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Figura 4 - Figura-Fundo (RUBIN, 1921) 

 

 
A percepção do todo é a ambiguidade de tendências. O campo de força             

psicológico não resolve o problema nem mesmo depois de compreender          

intelectualmente o problema. 

A Gestalt lida com a percepção através de ‘forças internas de organização’,            

chamadas de padrões, princípios básicos, fatores, ou leis de organização da forma            

(FRACCAROLI, 1952, p.7). As forças iniciais mais simples são as de unificação e             

segregação. 

 

“(...)nós descobrimos que um número diferente de fatores que ocorrem na           

música afetam os agrupamentos percebidos, e que estes fatores podem tanto           

reforçar um ao outro quanto conflitar. Quando eles reforçam uns aos outros,            

resultam num forte agrupamento intuído; quando eles conflitam, o ouvinte tem           

intuições vagas ou ambíguas.(...)” (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.39) 

 
Quando os autores mencionam elementos que contribuem uns com os          

outros e com isso reforçam a compreensão, estão falando da boa forma, ou alta              

pregnância. Quando elementos conflitam e com isso geram ambiguidades e prejudicam           

a percepção, estão falando da baixa pregnância. É exatamente esse ponto que gera a              

necessidade das ‘regras preferenciais’ na GTTM. 

 

 

 
Figura 5 - Proximidade. (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.40) 

 
A Figura 5 mostra como a GTTM aplica a Proximidade, um dos conceitos             

da Gestalt, em que elementos iguais são agrupados exclusivamente devido à distância            

de um em relação ao outro. Na figura 6 temos o conceito de Similaridade em que                

elementos diferentes são agrupados exclusivamente devido à sua diferença. Importante          

notar que a noção de distância é uma questão de temporalidade e não de altura. Ou seja,                 

a noção de distância intervalar neste caso é vista como uma questão de similaridade e               

não de proximidade. A proximidade é um fenômeno que se dá na linha do              
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espaço/tempo. 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Similaridade (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.41) 

 
 

Na Figura 7 os exemplos em figuras geométricas são análogos musicais aos            

exemplos em partitura. Em (a) temos a mais alta pregnância devido à diferenciação             

clara em similaridade e proximidade. Em (b) há um conflito que gera ambiguidade. Ora              

o ‘quadrado’ pode ser posto no mesmo grupo dos ‘círculos’ devido à sua proximidade,              

mesmo com o elemento círculo sendo o oposto em similaridade. Em (c) há conflito, mas               

não ambiguidade. A força da proximidade se sobrepõe à força da similaridade,            

colocando o primeiro ‘quadrado’ no grupo dos ‘círculos’. Esta é a forma perceptiva mais              

estável, portanto é considerada a preferencial geral. 

 

 

 
 

 

 

Figura 7 - Reforço e Conflito (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.42) 

 

Os autores consideram a GTTM uma teoria Gestalt (LERDAHL &          

JACKENDOFF, 1996, p.304). Entendem a GTTM como uma teoria mentalista, que se dá             

por eventos internos. Além disto, especificamente Gestalt, pois apesar de três das            

‘regras preferenciais’ possuírem preocupações locais - mesmo podendo invocar         

influências mútuas em regiões espaçadas - todas as outras possuem preocupações           

globais. 

As regras preferenciais são a aplicação da 'Lei de Pregnância' na percepção            

musical. Sua função é selecionar uma estrutura o mais estável possível e com isso              

definir quais atribuições da estrutura da superfície musical são perceptivelmente “boas”.           

Uma grande diferença se comparada à teoria da linguística gerativa pois nela não             

existem ‘regras preferenciais’ (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.302). Os autores          

inclusive expõem problemas da linguística gerativa que poderiam ser solucionados por           

regras preferenciais (LERDAHL & JACKENDOFF, 1996, p.310).  

Com tudo isso a GTTM pode ser descrita como uma teoria da capacidade             

cognitiva da música tonal ocidental, sendo passível de testes - verificação ou falsificação             
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- segundo os padrões usuais científicos. Como os próprios autores colocam, seus            

critérios empíricos para o sucesso são: “(...) o quão adequadamente descreve a intuição             

musical, o que nos permite dizer de interessante sobre peças particulares de música, o              

que nos permite dizer sobre a natureza da música tonal e da música em geral, e o quão                  

bem se encaixa com questões mais amplas da teoria cognitiva.(...)” (LERDAHL E            

JACKENDOFF, 1996, p.4)A exposição das premissas e fundações da GTTM visa           

aprofundamento nas características da teoria que poderiam servir a este trabalho. Mas            

aquilo que a GTTM pretende e tem como objetivo é apenas o fator motivador do               

trabalho em si. Suas fundações são a sua fundamentação teórica, porém, não traduzem             

ou resumem o que é a GTTM em si. A GTTM é um sistema analítico, uma teoria que                  

trabalha com a superfície musical como input e devolve uma descrição estrutural como             

output”. “(...)Esta construção é realizada por um conjunto de regras, ou “gramática            

musical”, que possui a intenção de modelar as dimensões hierárquicas da intuição            

musical(...)” (LERDAHL, JACKENDOFF, SLAWSON, 1985, p.145). É um sistema         

dividido em 4 componentes hierárquicos que visam no final obter uma análise musical             

de uma obra tonal em forma de ‘árvore genealógica’ de forças de tendências seguindo              

um caminho que é preferência auditiva perceptiva de um ouvinte experiente neste dado             

idioma. 

 
 

 

Figura 8 -  (LERDAHL, JACKENDOFF, SLAWSON, 1985, p.147) 

 

 
Dada a superfície musical, a primeira etapa consiste em avaliar a estrutura            

de agrupamentos e estrutura métrica. O próximo objetivo é obter uma síntese de             

altura-ritmo da redução temporal (time-span reduction) para que sirva de input à            

redução prolongacional. A última etapa é a redução prolongacional em si. 

Um dos conceitos utilizados na GTTM é o de dominação e subordinação            

(Lerdahl & Jackendoff, 1996, p.13). Importante notar que não deve ser confundido com             

o conceito de dominante da teoria da harmonia tonal. Um acorde dominante de uma              

tonalidade pode ser um evento subordinado a um evento dominante segundo a GTTM.             

Inclusive, a tônica de uma tonalidade tem talvez o maior potencial de dominação             

seguindo os valores adotados pela GTTM. Pois a força psicológica que atrai as             

resoluções a uma tonalidade a torna elemento central na direção do discurso de uma              

obra tonal. 

A GTTM utiliza o conceito de hierarquia em níveis em todos os seus             

componentes (Estruturas de Agrupamento, Estruturas Métricas, Redução Temporal,        

Redução Prolongacional). A hierarquia em níveis subjaz à linha de relação temporal            

vertical entre elementos que possuem influência uns nos outros. Esta linha temporal            

vertical hierarquizada é dividida em camadas, sendo as camadas mais baixas as de             

relações temporais mais próximas, ou mais velozes. As camadas mais altas por sua vez              

são o oposto: distância temporal aumentada e consequentemente maior distância          
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também entre as relações. Curiosamente, a representação gráfica da hierarquia é oposta            

a esta descrição, pois os níveis mais rápidos ficam posicionados acima. Outra            

curiosidade é que a observação anterior não vale para a representação gráfica dos             

‘branches’ , representação gráfica da ‘Redução Prolongacional’. Neste caso, os níveis          
4

mais altos, portanto maiores e mais lentos, se posicionam acima na representação            

gráfica. 

 

 
Figura 9 - Representação de níveis hierárquicos (LERDAHL, JACKENDOFF, 1996, p.259) 

 

O exemplo da Figura 9 é uma representação dos níveis hierárquicos e dos             

branches que formam a análise musical nos moldes da GTTM. Em (a) temos a superfície               

musical. (b) é a representação da hierarquia métrica. Em (c) temos a representação dos              

agrupamentos. Tanto a hierarquia métrica quando os agrupamentos são hierarquizados          

de cima para baixo, sendo que os elementos acima são níveis menores, ou mais rápidos.               

4 
A palavra ‘branch’ ou ‘branches’ no plural como é mais usada, significa galhos. Neste caso, de uma árvore
 

                  

genealógica. O termo em inglês foi mantido por ser mais usual na literatura.
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O mesmo ocorre com a redução temporal em (d). Quanto mais para baixo está              

posicionada a representação, maior é o nível hierárquico que ela representa. Sendo que             

(d1), posicionado no extremo inferior da imagem, representa o maior dos níveis            

hierárquicos, ou o todo do trecho musical. Em (e) temos a representação gráfica dos              

branches. Neste caso o oposto acontece: quanto mais alto, maior o branch e também              

maior é o nível que ele representa. 

 
3. Conclusão 

 
Em resumo, a GTTM é um sistema analítico que possui 4 etapas e muitas              

regras e orientações para ser usada como ferramenta de análise. É uma teoria que se               

utiliza de sistemas já conhecidos como o de agrupamentos e o sistema de redução que               

possui ligação direta com o trabalho de Heinrich Schenker (1968-1935). A GTTM em si              

visa relacionar o todo de uma obra musical em torno de uma “tônica” que é dominante                

de todas as suas relações subordinadas, que se relacionam em si da mesma forma              

hierarquicamente. Em uma análise, é possível observar apenas um fragmento musical e            

o que está em torno de suas relações mais próximas. Por exemplo, é possível aplicar               

todas as etapas do método de análise da GTTM apenas em uma exposição de sonata, ou                

até mesmo trechos menores. Este trecho, no caso, terá o seu ponto de observação,              

mesmo sendo subordinado à sonata ou obra como um todo. 

Desta forma, o sistema analítico da GTTM seria aplicável ao estudo dos            

trechos selecionados na Sonata Breve de Lorenzo Fernandez. A GTTM seria o            

referencial teórico e dialogaria com trabalhos nesta área que foram escritos ao longo dos              

anos em que tivemos atividades no meio acadêmico. A delimitação inicial da GTTM está              

na música tonal mas isso não seria um problema. Outros trabalhos já foram feitos com               

aplicação da teoria como pode ser visto em Smey (2008), que aplica o conceito de               

subordinação e dominância em estudos hierárquicos em torno de uma única nota, em             

Clarke (2017), que trabalha com similaridades entre a música clássica do norte da Índia,              

e em Meneguette (2011), que aponta a utilização da GTTM em trabalhos na área de               

computação que se utilizam de diversos objetivos entre eles a criação de música             

procedural, entre outros. Na verdade, os problemas em torno de seguir utilizando a             

GTTM como referência para um caminho em que se busca conceitos e respostas ao tema               

proposto se deu quando os desdobramentos foram pensados. 

Em resumo e indo direto ao ponto, o sistema analítico da GTTM não é              

promissor em oferecer respostas às perguntas deste trabalho. As suas premissas em si se              

encaixam perfeitamente nas demandas do tema e o conceito de ‘Conhecimento           

Inconsciente’ é algo que poderia resumir, dar nome ou ao menos ajudar a elucidar o               

problema do tema em si e aquilo que eu pretendo estudar com esta pesquisa - assim                

como os conceitos de ‘Ouvinte Experiente em um dado idioma musical’, entre outros.             

Porém, o sistema de agrupamentos e redução temporal são insuficientes para responder            

questões inerentes à elementos que estão fora daquilo que pode ser visto na notação              

musical. O que fazer então está longe da simples resposta que seria desistir e abandonar               

esta linha. Um caminho acertado para esta pesquisa seria o aprofundamento nas            

questões de cognição musical e no campo da etnomusicologia musical. Ambos           

ajudariam a elucidar caminhos propostos pela GTTM mas que seriam respondidos de            

outra maneira. Ajudariam também a entender as fundações da GTTM, que motivam as             

suas premissas, incluindo as pontas soltas e confusas a respeito das questões que             

envolvem inatismo, aquisição, gramática universal e gerativa, entre outros. 
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“(...)Estudos relacionados a este campo podem até citar princípios         

condizentes com o paradigma principal do "cognitivo" musical visto até aqui,           

como a adequação à psicologia da Gestalt (WEGNER 1993) ou a modelos de             

cognição musical baseados em teorias musicais, como o de Lerdahl &           

Jackendoff - principalmente nos resultados de análises específicas de gêneros          

musicais étnicos (BECKER, BECKER 1979; KRUMHANSL, TOIVANEN,       

EEROLA,TOIVIAINEN, JARVINEN, LOUHIVUORI 2000). Mas "o      

conhecimento musical não poderia ser limitado à cognição musical" ("musical          

knowledge cannot be equated with music cognition"- KlPPEN 1992); tal          

conhecimento estaria baseado não só em possibilidades estruturais e corticais          

(dedutíveis das abordagens cognitivistas), mas principalmente em todo um         

universo cultural implícito próprio, uma "construção social da realidade"(''[aj         

social construction of reality"- DAVIDSON, TORFF 1992), ligada a uma tradição           

social e histórica própria da cultura onde está inserida.(...)” (MELLO, 2003,           

p.243) 

 
Um problema diretamente ligado aos objetivos deste trabalho se revela:          

seguir este caminho de pesquisa afastaria a investigação do campo de processos            

criativos e práticas interpretativas e se aproximaria de um estudo de musicologia. Além             

da inviabilidade em se fazer algo desta magnitude no mestrado, também é algo que vai               

contra os interesses e objetivos deste trabalho. Trata-se de uma escolha entre            

abandonar a pesquisa em práticas em prol de seguir desbravando os novos problemas             

surgidos no decorrer da pesquisa. Seria um excelente anteprojeto de doutorado e se             

fosse mantido para este projeto de mestrado, me obrigaria entretanto a abrir mão de um               

dos objetivos centrais desta pesquisa. Desta forma, o caminho rumo à etnomusicologia            

cognitiva ficou como desdobramento para um possível futuro. Tal caminho é visto como             

o mais acertado para o caso desta pesquisa seguir a sua proposta de procurar resoluções               

na linha de pensamento teórico em que se baseiam as premissas da GTTM. 
Tal decisão devolve o trabalho a um sentimento de retorno ao começo, mas             

não em vão ou sem algum resultado prático a ser utilizado. A terminologia inaugurada              

pelas discussões da GTTM serão utilizadas como definitivas até que algo mais eficiente             

quanto à essa questão apareça. Indo além, uma das aplicações da GTTM que é o campo                

de áudio procedural revelou um outro caminho promissor que está envolvido com o             

conceito de áudio dinâmico - utilizado na produção de música para mídias que             

permitem interação do ouvinte, como jogos eletrônicos - que abre caminho a outros             

conceitos tais como o de campo narrativo e paisagem sonora Schafer (1933 - ), entre               

outros. Conceituar tal desdobramento não cabe neste trabalho, mas deve ser           

mencionado por estar ligado à GTTM e ao projeto de pesquisa maior que é aquele que                

gerou a lógica argumentativa deste artigo. 
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Resumo: O caráter orquestral das composições de Moacir Santos parecia incompatível com as             

possibilidades técnicas do violão. Contudo, no ano de 2015, a leitura das partituras do Cancioneiro               

Moacir Santos revelou que suas composições se encaixavam perfeitamente no violão de 7 cordas,             

no tom original, como se compostas para esse instrumento. O objetivo deste artigo é descrever alguns              

aspectos do processo de transcrição e arranjo da obra de Moacir Santos para violão de 7 cordas. O                  

estudo justifica-se pelo ineditismo e desafio técnico que representa e pelo fato de essa transcrição da                

obra de Moacir Santos inseri-lo na tradição da música escrita para violão no Brasil.  

 

Palavras-chave: Processo de transcrição. Violão de 7 cordas. Clarinete. Moacir Santos.  

1. Introdução 

O presente artigo trata do processo de transcrição da obra de Moacir            

Santos para violão de 7 cordas que resultou no álbum Outra Coisa (2016), gravado              

em parceria com a clarinetista Anat Cohen. Esse álbum conta com arranjos musicais             

de minha autoria para doze composições desse autor. 

Clarinete e violão são instrumentos presentes na história de Moacir, que          

tocava ambos. O clarinete foi seu primeiro instrumento, mas foi o violonista Baden             

Powell quem gravou, pela primeira vez, sua obra. Baden foi, inclusive, aluno de           

Moacir no início da década de 60 do século XX, e se referia a Moacir Santos como                 

professor de “música superior”; não por acaso, foi o primeiro artista a gravar            

as músicas do mestre: Coisa nº 1 e Coisa nº 2, no álbum Baden Powell swings with                

Jimmy Pratt (1962). Segundo Baden:  

Todos os músicos profissionais, naquela época, iam estudar música com ele.          

Era um professor sensacional, meio metafísico, explicava a harmonia, os         

intervalos entre as notas, as dissonâncias, usando como exemplo as estrelas.          

Fui estudar com ele essas “sabedorias”. (BADEN POWELL, apud O GLOBO,           

2000)  

Salienta-se, ainda, que a série dos Afro-Sambas, de Baden Powell e           

Vinicius de Moraes, surgiu a partir dos exercícios de composição das aulas com           

Moacir:  

Moacir me passava exercícios de composição em cima dos sete modos gregos,            

os modos litúrgicos dos cantos gregorianos. Foram esses exercícios que         

viriam a se tornar mais tarde os afro-sambas como ‘Consolação’, que é um            

canto gregoriano legítimo, ‘Berimbau’, ‘Canto de Ossanha’, entre outros.         

(BADEN POWELL, apud O GLOBO, 2000)  

Apesar dessa ligação inicial, nem Baden nem nenhum outro violonista          

havia transcrito o repertório de Moacir para violão solo, considerando que, nas            

gravações de Baden, o violão atua no acompanhamento dos instrumentos de sopro e             

da voz. Sempre me pareceu, no entanto, que havia uma relação, entre Moacir e o               

violão, a ser explorada. No ano de 2015, lendo as partituras do Cancioneiro Moacir              

Santos (2005),  tive  a  surpresa  de  ver  como  elas  se  encaixavam  perfeitamente no 
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violão de 7 cordas, no tom original, como se compostas para o instrumento. Mesmo            

músicas compostas em tons pouco usuais no violão, como Mãe Iracema – escrita             

originalmente na tonalidade de Si♭Maior –, muito apropriada para instrumentos de            

sopro, curiosamente teve melhor resultado no tom original do que em uma            

tonalidade mais comumente utilizada no violão, como Lá Maior, por exemplo.  

Neste artigo comento três aspectos que se revelaram determinantes         

para o resultado dos arranjos: 1- a utilização da partitura, e não da gravação, como               

ponto de partida; 2- a incorporação de levadas baseadas em claves rítmicas; 3- o              

raciocínio das subdivisões do tempo sempre presentes. 

Algumas obras serviram como suporte teórico para este estudo, tais          

como: o livro Feitiço decente, de Carlos Sandroni (2001) e os livros Cancioneiro             

Moacir Santos: Choros & Alegria, Coisas e Ouro Negro (2005a; 2005b; 2005c),            

editados por Mario Adnet e José Nogueira.  

2. Partitura como ponto de partida 

A metodologia utilizada para a confecção de arranjos e transcrições, ao           

longo de minha carreira artística, foi a de selecionar um fonograma da peça a ser               

trabalhada e transcrevê-la, de ouvido, a partir dessa gravação. O motivo do ponto de              

partida ser uma gravação, e não uma partitura, deve-se ao fato de que a transcrição               

de ouvido permite a compreensão, não só das notas musicais e figuras rítmicas, mas              

também da intenção, do sotaque de cada estilo. Além disso, segundo minha            

experiência, é comum encontrar muitos erros em partituras publicadas.  

Em relação a Moacir Santos, a audição de suas gravações, embora me            

aproximasse de sua obra enquanto ouvinte, não solucionava a questão de como            

transportá-la para o violão. Percebi, ao ler as partituras de sua obra, publicadas no              

álbum Cancioneiro Moacir Santos (2005), que tais composições eram perfeitamente          

executáveis no violão de 7 cordas. E assim, pela primeira vez, utilizei a partitura como               

ponto de partida para uma transcrição ou arranjo. 

Partir da gravação para a apreensão de uma música tem como ponto            

positivo uma melhor compreensão das intenções estilísticas, mas traz, também, a           

desvantagem da necessidade de abstrair as características do arranjo musical da           

gravação, considerando a intenção de se criar um novo arranjo para a peça.  

A leitura da partitura possibilita que o entendimento da peça não fique            

sugestionado por uma interpretação específica, já gravada, embora crie a          

possibilidade de haver influência da maneira como a partitura foi escrita.  

No caso da obra de Moacir, a relação com a partitura é bastante             

particular, pois o autor tem por característica uma escrita muito mais detalhista do             

que pode ser observado em outros autores ligados à música popular no Brasil. As              

partituras constantes no Cancioneiro Moacir Santos seguem esse padrão de escrita           

com mais elementos do que o formato melodia e cifra, observado na maioria das              

publicações do repertório de música popular.  

Como metodologia para as transcrições da obra de Santos para violão de            

7 cordas, objeto deste artigo, foi adotada a seguinte ordem: 1- leitura da partitura; 2-               

confecção do arranjo; 3- audição de diferentes gravações da peça em questão, após             

definido o arranjo, para eventual correção de erros das partituras e incorporação de             

ideias constantes nas gravações. Chamo a atenção para o fato de que, ainda que em               

outra ordem, a gravação seguiu fazendo parte de meu processo de trabalho. 

As primeiras peças trabalhadas foram Coisa nº 6 e Coisa nº 10. Foi a              
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leitura das partituras dessas peças que me fez perceber que não só era possível              

tocá-las no violão de 7 cordas como, também, que elas pareciam ter sido compostas              

para o instrumento.  

Coisa nº 6 na tonalidade de Lá menor, com a sétima corda afinada na              

nota lá, e Coisa nº 10, na tonalidade de Dó Maior, com a sétima corda afinada na nota                  

dó, puderam ser executadas no tom original, sem nenhuma mudança de oitava,            

mantendo, assim, as ideias iniciais do compositor. 

Um exemplo da influência da partitura no resultado do arranjo está em            

Coisa nº 10. A linha de baixo escrita na partitura constante no Cancioneiro Moacir              

Santos, sugere uma levada em que se omite o baixo no primeiro tempo do compasso,               

fazendo um desenho de duas colcheias no segundo tempo (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Coisa nº 10, versão Cancioneiro Moacir Santos (ADNET; NOGUEIRA, 2005). 

O violonista Raphael Rabello utilizou essa ideia em diversos arranjos.          

Um exemplo é a gravação da música Tarde de Chuva, de Paulo Moura, como              

representado na Figura 2.  

 

 

Figura 2 – Tarde de Chuva, arranjo de Raphael Rabello (GONÇALVES, 2019). 

Para a concepção de meu arranjo para Coisa nº 10, criei uma levada             

básica utilizando esse padrão no baixo, como demonstrado na Figura 3.  

Um detalhe importante em relação à escrita dessa peça é que muitas            

levadas construídas com esse padrão de duas colcheias no segundo tempo do            

compasso, na voz do baixo, induzem a antecipação do baixo do acorde seguinte,             

quando há mudança de harmonia. Meu primeiro impulso, ao tocar essa peça, foi             

realizar essa antecipação no baixo. Tive a oportunidade de tocar Coisa nº 10 em um               

show com o violonista de 7 cordas Rogério Caetano, que tocou a peça executando essa               
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antecipação. Outro exemplo é a gravação dessa peça realizada pelo pianista Hélio            

Alves, também tocada dessa forma. O fato de a partitura estar escrita de outra forma,               

me inspirou a experimentar tal abordagem, que acabou prevalecendo no formato           

final de meu arranjo.  

 

 

Figura 3 – Coisa nº 10, levada básica para arranjo para violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

Ao terminar a concepção do arranjo, retornei à gravação original dessa           

peça, do álbum Coisas (1965), e constatei que o baixo não segue o padrão de duas                

colcheias no segundo tempo do compasso. Não se trata, conforme supus, de uma             

ideia original de Moacir Santos, mas sim da gravação constante no álbum Ouro             

Negro (2001), reproduzida na partitura do Cancioneiro. A utilização desse padrão de            

levada em meu arranjo foi sugestão direta da forma como estava escrita a partitura              

tomada como base. 

Outro exemplo da influência da partitura no processo de elaboração do           

arranjo é o da peça Coisa nº 6. A leitura da partitura, sem estar sugestionado pela                

intenção da gravação, levou-me a um resultado em andamento lento, com caráter            

delicado e uma sonoridade explorando o legato.  

Depois de concebido o arranjo, ao consultar as gravações, percebi que o            

caráter original era mais contundente, percussivo, e com andamento mais rápido.           

Enquanto as gravações dos álbuns Coisas e Ouro Negro apresentam andamento em            

torno de 106 BPM, meu arranjo foi concebido em torno de 76 BPM. Esse resultado               

mais delicado, e em andamento mais lento que o sugerido pela gravação, seria             

possivelmente mais difícil de acontecer caso o ponto de partida fosse um dos             

fonogramas, e não a partitura.  

A partitura do Cancioneiro Moacir Santos, em realidade, sugere a          

intenção observada na gravação, ao grafar staccatos e pausas, conforme demonstrado           

na Figura 4. 

Tais staccatos e pausas sugeridas pela partitura foram ignorados em          

minha leitura inicial. Em meu arranjo, ao contrário, foi explorado o resultado das             

notas da melodia, harmonia e baixo soando o máximo possível, conforme           

demonstrado na Figura 5. 

Nos compassos 33 e 34, as notas melódicas soando mais que a duração             

original, sobrepondo-se umas às outras, utilizando a técnica da campanella. Tal           

efeito produz uma sonoridade de acordes, ainda que sejam originalmente notas           

melódicas (Figura 6). Esse é um efeito que pode ser observado na obra violonística de               

Guinga.  

A sequência desse raciocínio mais legato e delicado desencadeou a          

mudança de ritmo da nota final da melodia. Enquanto a ideia original continha a              

intenção percussiva, staccato, mais agressiva, com repetição de duas notas Lá (Figura            

7), em meu arranjo omiti a repetição de notas e incorporei um harmônico, em vez da                

nota real, tornando a sensação de legato ainda mais clara (Figura 8).  
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Figura 4 – Coisa nº 6, versão Cancioneiro Moacir Santos (ADNET; NOGUEIRA, 2005). 

As peças comentadas até aqui, Coisa nº 6 e Coisa nº 10, além de darem               

início ao processo de transcrição da obra de Moacir, simbolizaram uma aproximação            

não só com o universo do violão, mas, particularmente, com o universo do violão de 7                

cordas. Executadas na tonalidade original, essas peças se adaptam ao violão de 7             

cordas e, possivelmente, teriam um resultado bastante diverso se tocadas no violão de             

6 cordas.  

Em minha tese de doutorado, intitulada Literatura para o violão de 7            

cordas brasileiro solista (2019), entrevistei o violonista Yamandu Costa, que iniciou           

sua trajetória como instrumentista no violão de 6 cordas, migrando, posteriormente,           

para o de 7 cordas. Nessa entrevista, Yamandu revela que a primeira vez que tocou               

um violão de 7 cordas foi em 1998 quando, em uma roda de choro, o violonista Mario                 

Eugenio ofereceu seu violão de 7 cordas para Yamandu experimentar:  

colocou no colo o instrumento, e não saiu mais. [...] Claro, eu toco violão de               

6, tudo bem, mas aí eu comecei a desenvolver composições para esse            

instrumento. Não tem nem sentido mais tocar o violão de 6. Agora que eu me               

dou conta que realmente eu comecei a fazer um repertório para este            
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instrumento. (YAMANDU COSTA apud GONÇALVES, 2019)  

As peças Coisa nº 6 e Coisa nº 10, executadas na tonalidade original, a              

meu ver, exemplificam esse aspecto de não haver mais sentido em tocar violão de 6               

cordas, dada a perfeição com que se adaptam ao violão de 7 cordas.  

 

Figura 5 – Coisa nº 6, arranjo para violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

 

 

Figura 6 – Coisa nº 6, arranjo para violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 
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Figura 7 – Coisa nº 6, versão Cancioneiro Moacir Santos (ADNET; NOGUEIRA, 2005). 

 

 

Figura 8 – Coisa nº 6, arranjo para violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

3. Incorporação de levadas baseadas em claves rítmicas 

A sequência do raciocínio de utilização das partituras como ponto de           

partida, particularmente favorecida pela forma detalhista com que Moacir constrói          

seus arranjos, é a escrita das levadas de acompanhamento. Conforme observado por            

Gabriel Improta França (2007), a escrita de Moacir inova ao contemplar tais levadas:  

contrariamente ao que se pode chamar de uma tradição anônima oral no uso             

de levadas preconcebidas (como samba, baião, etc) em composições e          

arranjos do assim chamado campo popular, Santos optou pela inovação,          

chamando para si, o autor, a responsabilidade pela invenção destas levadas,           

como um compositor erudito faz, integralmente, em suas obras. [...] Santos           

vai além de um simples estabelecimento de uma levada de fundo sobre a qual              

se desenvolvem harmonias e melodias circunstanciais. A levada permeia e se           

deixa permear por motivos musicais (incisos ou, até mesmo unidades          

maiores) presentes em todos os níveis da composição. (FRANÇA, 2007, p.           

132)  

Moacir Santos demonstra, em seu trabalho, a busca por uma levada, ou            

batida, que sintetize os gêneros musicais, a partir da identificação de seus elementos             

mais característicos. Uma das representações da pesquisa de Moacir é a clave            

denominada Mojo, presente em várias de suas composições. As partituras do           

Cancioneiro Moacir Santos (2005) foram escritas tendo em vista esse raciocínio, ao            

substituírem o formato melodia-cifra, utilizado normalmente em songbooks de         

música popular, por um formato que poderia seria melhor caracterizado como           

melodia-cifra-clave (Figura 9). 

Se esse é o raciocínio utilizado por Moacir em sua obra, é também o              

raciocínio utilizado na cultura do violão brasileiro, na qual a cifra da partitura é              

traduzida em batidas, ou levadas de acompanhamento, baseadas nas claves          

características de cada gênero. Carlos Sandroni (2001) identifica essa característica          

do violão, se referindo à batida do samba: 
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o mesmo samba pode ser interpretado, na época do carnaval, por 300            

ritmistas e outros tantos cantores; e em qualquer época do ano, numa versão             

de câmara, por um cantor que se acompanha ao violão. Isto leva a pensar que               

este instrumento se reveste, na cultura em questão, de extraordinário poder           

de síntese. (SANDRONI, 2001, p. 13-14)  

As transcrições, objeto deste artigo, buscaram incorporar essa        

característica ao contexto do violão de 7 cordas solista. Um dos procedimentos            

utilizados no processo de transcrição para o violão de 7 cordas foi o de incorporar a                

clave de acompanhamento, acrescentando posteriormente a melodia. Tal        

procedimento foi utilizado na peça intitulada Mãe Iracema, como pode ser observado            

no transporte da partitura original (Figura 10) para a versão para violão de 7 cordas               

(Figura 11).   

 

Figura 9 – Outra Coisa, versão Cancioneiro Moacir Santos (ADNET; NOGUEIRA, 2005). 

 

 

Figura 10 – Mãe Iracema, versão Cancioneiro Moacir Santos (ADNET; NOGUEIRA, 2005). 
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Figura 11 – Mãe Iracema, arranjo violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

Em Coisa nº 1, a levada é construída utilizando ora a clave original,             

compassos 1, 2, 5 e 6, ora trazendo para a levada as partes dos sopros, compassos 3, 4                  

e 7. O baixo ora executa a melodia, compassos 1, 2, 5 e 6, ora executa a linha de baixo                    

escrita por Santos na versão original, compassos 3, 4 e 7 (Figura 12).  

 

Figura 12 – Coisa nº 1, arranjo violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

 4. Subdivisões sempre presentes 

A sequência da utilização das claves é a incorporação constante das           

subdivisões do tempo, o que, segundo minha observação, se revela de grande            

utilidade para o entendimento rítmico da música brasileira. Um instrumento que           

exemplifica bem esse pensamento é o pandeiro. Em uma levada básica de pandeiro,             

independentemente das notas acentuadas em uma condução, as quatro semicolcheias          

estão sempre presentes, como pode ser visto na notação utilizada por Oscar Bolão no              

livro Batuque é um Privilégio (2003) (Figura 13 e 14):  

 

 

Figura 13 – Notação do pandeiro (OSCAR BOLÃO, 2003).  
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Figura 14 – Levada básica de pandeiro (OSCAR BOLÃO, 2003).  

Um arranjo da série focalizada por este artigo que utiliza esse raciocínio            

é o da música Amphibious. A melodia original é escrita conforme ilustra a Figura 15: 

 

 

Figura 15 – Amphibious, melodia original (GONÇALVES, 2019). 

Não me baseei na clave ou na levada da gravação original da música             

para compor meu arranjo. O raciocínio utilizado foi o de preencher as demais             

semicolcheias dos intervalos da melodia (Figura 16).  

 

 

Figura 16 – Amphibious, raciocínio das quatro semicolcheias sempre presentes (GONÇALVES, 

2019). 

Para deixar mais clara a aplicação desse raciocínio no arranjo,          

acrescentei um compasso antes e um depois da melodia do trecho selecionado            

(Figura 17):  

 

Figura 17 – Amphibious, raciocínio das quatro semicolcheias sempre presentes (GONÇALVES, 

2019). 

Transpondo o raciocínio de uma levada de pandeiro, em que existe um            

fio condutor da intenção rítmica, representado pela constância de quatro          

semicolcheias sempre tocadas, independentemente de quais notas serão acentuadas         

de acordo com cada levada, estabeleci a alternância dos dedos indicador e médio da              

mão direita tocando a nota sol, ora na quarta corda, ora na terceira corda, como fio                

condutor (Figura 18).  
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Figura 18 – Amphibious, arranjo violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

A partir desse fio condutor, parafraseando Newton Mendonça e Tom          

Jobim, outras notas vão entrar, mas a base é uma só . Nota-se nesse trecho que as                
1

notas da melodia aparecem e as demais semicolcheias são preenchidas pelas notas da             

harmonia que estiverem mais ao alcance da mão, não importando que sejam notas             

reais, notas fantasmas, baixos no tempo ou fora do tempo. O que importa, nesse              

raciocínio, é manter o fio condutor da intenção rítmica. A levada propriamente dita             

só aparecerá no compasso 6, preenchendo um intervalo maior da melodia, mas a             

ideia é que a condução representada pelas quatro semicolcheias sempre presentes           

faça o papel de condução normalmente realizado por uma levada de           

acompanhamento (Figura 19).  

 

 

Figura 19 – Amphibious, arranjo violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

No exemplo do arranjo para a música Amphibious, esse raciocínio é           

executado no violão, mas o fato de ser uma nota a cada vez, e não notas de acorde                  

superpostas, possibilita que esse raciocínio seja utilizado em um instrumento de           

sopro, por exemplo, que, não tendo condições de tocar uma levada com mais de uma               

nota ao mesmo tempo, como o violão ou o piano, pode indicar intenção semelhante à               

da levada utilizando o raciocínio das quatro semicolcheias sempre presentes. A           

clarinetista Anat Cohen utiliza esse raciocínio no trecho final da interpretação da            

música Mãe Iracema, registrada no álbum Outra Coisa (2016). 

5. Considerações finais 

Se o extraordinário poder de síntese do violão identificado por Sandroni           

(2001), no contexto do samba, tem paralelo com o caráter sintético dos padrões             

1 Trecho da música Samba de uma nota só, de autoria de Tom Jobim e Newton Mendonça.  
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rítmicos de acompanhamento utilizados por Moacir Santos em suas composições,          

também o sentido orquestral observado nos arranjos das gravações originais de           

Moacir pode encontrar paralelo na visão orquestral observada no contexto do violão            

clássico. 

As transcrições, objeto deste estudo, buscaram incorporar tanto a visão          

orquestral do violão clássico quanto a síntese de padrões rítmicos do violão popular             

brasileiro de acompanhamento, partindo da constatação de que não só Moacir Santos            

desenvolveu raciocínio similar em seu trabalho, como suas ideias são perfeitamente           

exequíveis no violão de 7 cordas.  

Ao descrever, neste estudo, aspectos do processo de transcrição e          

arranjo da obra de Moacir Santos, para o violão de 7 cordas, espero contribuir, a               

partir dos exemplos citados, com uma maior aproximação entre as linguagens do            

violão clássico, do violão popular brasileiro e do violão de 7 cordas brasileiro, pois é o                

que busco promover tanto em meu trabalho artístico quanto em minha atividade            

como docente. 
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Resumo: A transcrição é uma prática expressiva na produção composicional de Ernani Aguiar, visto              

que até hoje são contabilizadas 40 transcrições de obras suas. O presente trabalho busca compreender               

melhor esta prática através de um panorama geral, ligando suas características e funcionalidades com              

as especificidades encontradas nas transcrições das obras de Aguiar. Por fim o artigo sugere uma               

reflexão sobre as ligações desta prática com o conceito de interpretação, embasada pelos pensamentos              

fundamentais propostos por Paul Thom, e também propõe, com base nos dados levantados para esta               

pesquisa, um catálogo das transcrições realizadas a partir das obras de Ernani Aguiar. 

 

Palavras-chave: Ernani Aguiar. Catálogo de obras. Transcrição. Interpretação. 

A produção composicional de Ernani Aguiar tem sido bastante fértil          

desde seu início, no último ano da década de 1960. Nessas cinco décadas (1969-2019)              

Aguiar apresentou composições para diversos instrumentos e formações, o que nos           

dá atualmente um repertório de obras amplo e variado. Em seu catálogo de obras,              

lançado em meio impresso (2005) e digital (2013) pela Academia Brasileira de            

Música, por exemplo, é possível observar obras para voz, solo ou com            

acompanhamentos diversos, coro misto e infantil, a cappella e também com           

acompanhamento, instrumentos solo ou organizados em trios, quartetos, quintetos         

ou conjuntos, obras para banda, orquestra de cordas, câmara e sinfônica e também             

uma ópera.  

Dentre toda esta diversidade a transcrição de obras se torna um aspecto            

importante a ser observado, visto que, ao analisar os catálogos impresso e digital,             

bem como o catálogo pessoal atualizado e fornecido pelo próprio compositor, foram            

verificadas dezoito obras transcritas, que serão abordadas mais profundamente neste          

artigo. Outro aspecto a ser discutido é a autoria das transcrições, uma vez que nem               

sempre são realizadas por Aguiar, contando também com a colaboração de outros            

intérpretes. 

1. Panorama geral sobre transcrições  

A transcrição musical é uma técnica amplamente utilizada e observada          

ao longo da história da música e consiste, basicamente, em transferir uma obra             

musical de um meio para o outro (ADLER, 2002). No período barroco, não havia              

uma rigidez tão grande quanto à instrumentação de uma obra. Em alguns exemplos             

de manuscritos da época, por exemplo, não se encontra indicação direta de            

instrumentos, como é possível observar na primeira página da partitura autógrafa da            

obra Die Kunst der Fugue (A Arte da Fuga), BWV 1080, de J. S. Bach. 

É válido também ressaltar que, ainda tomando o período barroco como           

exemplo, era realmente corrente que os compositores transcrevessem suas próprias          

peças e também adaptassem as obras de outros autores, sejam eles contemporâneos e             

predecessores. Peças vocais, por exemplo, eram  comumente  transcritas  para alaúde, 
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violas ou teclados. Na verdade, como afirma Samuel Adler, era uma prática comum             

nesse período reorquestrar uma peça para qualquer instrumento que estivesse          

disponível (ADLER, 2002), trazendo um caráter mais funcional à transcrição. Bach,           

por exemplo, transcreveu alguns concertos para violino de Vivaldi, bem como o fez             

com suas próprias obras, adaptando-as para novos meios. Handel transcreveu o           

segundo movimento de sua própria sonata de violino, em Ré maior, reescrevendo-a            

como peça para coro e orquestra em seu oratório Salomão. 

A prática da transcrição foi se desenvolvendo e alcançando novos          

patamares como é possível observar nos séculos XVIII e, principalmente, XIX. As            

obras para órgão de Bach agora são originais para as transcrições para piano feitas              

por Carl Tausig, Ferrucio Busoni, entre outros. O compositor e pianista húngaro            

Franz Liszt é certamente uma das personalidades mais emblemáticas do século XIX            

quando se fala sobre transcrição. Liszt transcreveu obras suas e também de outros             

compositores que admirava. Virtuoso em seu instrumento, não somente difundiu a           

sua própria música em seus concertos, mas também demonstrou amplo          

conhecimento da obra de outros compositores através das suas transcrições          

(ECKHARDT, MUELLER e WALKER, 2001). Sua preocupação em manter as          

características originais das obras originais conjugada com sua grande capacidade          

técnica também possibilitou o desenvolvimento de novas soluções pianísticas, ao          

confrontar-se com problemas encontrados ao transcrever obras de um meio para           

outro (ECKHARDT, MUELLER e WALKER, 2001). Um importante exemplo são as           

transcrições feitas pelo compositor húngaro das nove sinfonias de Beethoven. Foi um            

trabalho que ocupou Liszt por quase trinta anos, e o compositor teve também como              

impulso o convite dos editores da Breitkopf & Härtel para publicar todo o conjunto              

das nove transcrições (WALKER, 2001). A primeira edição do seu trabalho foi            

lançada pela editora em 1865.  

No século XX a transcrição continua sendo uma ferramenta muito          

utilizada por importantes nomes da composição. É bastante difundida a que foi feita             

para orquestra por Maurice Ravel dos Quadros de uma exposição de M. Musorgsky,             

do original de piano para orquestra. A Suíte Pulcinella (1922) de Igor Stravinsky,             

baseada no balé Pulcinella composto entre 1919 e 1920, dá origem a Suíte Italiana que               

possui, por exemplo, transcrições para Violoncelo e Piano (1932/33), com apoio do            

violoncelista ucraniano naturalizado americano  Gregor Piatigorsky, e Violino de         

Piano (1933), com apoio do violinista polonês naturalizado americano Samuel          

Dushkin (WHITE, 1979). Arnold Schoenberg em 1943 compôs a peça Tema com            

Variações, primeiro em instrumentação original para banda sinfônica (Op. 43a),          

sendo que no mesmo ano a transcreveu para orquestra sinfônica (Op. 43b).  
1

Na música brasileira também são encontrados exemplos da prática da          

transcrição. Podemos citar duas das nove Bachianas Brasileiras compostas por Heitor           

Villa-Lobos na primeira metade do século XX. De acordo com as informações que             

constam no catálogo de obras organizado pelo Museu Villa-Lobos (VILLA-LOBOS,          

2009) a Bachianas Brasileiras nº4 foi composta originalmente para piano, sendo           

posteriormente transcrita para orquestra. Já a Bachianas Brasileiras nº5, escrita          

originalmente para soprano solista e orquestra de violoncelos, tem transcrições para           

soprano e piano dos movimentos “Ária” e “Dança”, e para canto e violão apenas da               

“Ária”. César Guerra-Peixe, já na segunda metade do século XX, também transcreveu            

algumas de suas obras, como é o caso das peças Em Memória de Fernando Pessoa, O                

1
De acordo com informações contidas no site Arnold Schoenberg Center (2018). 
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Gato Malhado e a Suíte, que são originais para piano e foram transcritas             

posteriormente para orquestra.  
2

Muitos trabalhos de transcrição foram realizados do meio original para          

piano, e segundo Blatter “a escolha do instrumento de teclado tem sido guiada pela              

facilidade de performance” (BLATTER, 1997, p.389) . Isso porque, por ser um           
3

instrumento harmônico e de ampla extensão, dá ao transcritor diversas          

possibilidades de reorganizar o material original no novo meio. Porém Bota também            

ressalta, em sua dissertação de mestrado, o papel socioeconômico que a transcrição            

toma fortemente no século XIX. Num momento que antecede o início dos registros             

fonográficos a sociedade burguesa gerava uma importante demanda aos         

compositores e editores. Estes então “buscavam abastecer o mercado com obras           

musicais que pudessem ser tocadas em casa por tal clientela, que era frequentadora             

assídua de casas de ópera e salas de concerto” (BOTA, 2008, p.14), e naturalmente o               

repertório já ouvido e que causava admiração era requisitado. É válido ressaltar            

também que a transcrição para piano, assim como para instrumentações menores,           

facilita até hoje a prática de estudo. O repertório sinfônico e operístico dos séculos              

XVIII e XIX em suas versões reduzidas, por exemplo, as sinfonias e concertos para              

instrumento solo, facilitam o acesso do estudante de música à prática de um             

repertório que muitas vezes é standard para a sua formação. 

Uma outra vertente importante da transcrição é a possibilidade que esta           

traz de ampliação de repertório para determinados conjuntos. No verbete “arranjo e            

transcrição” da enciclopédia Britannica, Donald Erb cita como exemplo o caso do            

repertório para banda sinfônica. Já no século XX, mesmo contando com grande            

popularidade na Grã-Bretanha e na América do Norte, a formação se deparava            

sempre com a dificuldade e escassez de repertório específico. Sendo assim, uma            

rápida resposta foi transcrever peças orquestrais para banda, bem como incentivar os            

compositores a criar novas obras para esta formação. Bota também ressalta este            

aspecto particular do repertório para banda sinfônica, acrescentando ainda as          

transcrições de obras para piano ou outro instrumento solista, assim como de efetivos             

instrumentais mais antigos e consolidados no meio musical europeu (BOTA, 2008).           

Porém é válido observar que a prática da transcrição como criação de repertório e              

possibilidade de execução de uma determinada obra em um novo meio também é             

encontrada nas mais diversas formações camerísticas, sejam estas vocais,         

instrumentais ou mistos.  

Ao se confrontar a prática da transcrição com o arranjo observa-se que            

suas características, por serem próximas, ora se misturam ou se confundem, porém, é             

possível delimitar alguns aspectos que as diferem entre si. O arranjo, de acordo com              

Adler, envolve muito mais do processo composicional visto que pode partir de uma             

melodia ou até mesmo uma parte dela. Sendo assim o arranjador “fornecerá a             

harmonia, o contraponto e, às vezes, uma configuração rítmica única antes mesmo de             

pensar na orquestração” (ADLER, 2002, p.667) . Blatter apresenta uma ideia          
4

2 As informações a respeito das transcrições citas encontram-se no catálogo manuscrito organizado             

pelo próprio compositor César Guerra-Peixe. Neste catálogo constam as mais diversas atividades            

composicionais de Guerra-Peixe a partir de 1944. Acesso a fotocópia que consta na biblioteca              

particular do compositor Ernani Aguiar. 

3
 “the choice of key has been guided by ease of performance” (Tradução livre da autora) 

4 “will supply the harmony, counterpoint, and sometimes a unique rhythmic setting before even              

thinking about the orchestration” (tradução livre da autora) 
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concordante com Adler que o arranjador, ao partir de uma melodia, “fornece tudo o              

que está faltando através de uma variedade de meios criativos” (BLATTER, 1997, p.             

388) e isso inclui, por exemplo, a composição de introduções, transições, finais e             
5

ornamentos à melodia.  

Por outro lado, a transcrição, como dito anteriormente, tem como          

fundamento básico transferir uma determinada obra de um meio para outro. Neste            

processo o transcritor analisa “todos os aspectos do original para averiguar aqueles            

elementos inerentes à concepção musical e aqueles que são puramente idiomáticos           

para o meio em que foi estabelecido” (BLATTER, 1997, p. 388) . Flávia Vieira Pereira,              
6

em sua tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo, também aponta             

esta relação de maior ou menor grau de “fidelidade” ou “liberdade” em relação ao              

original como um critério já adotado por músicos e alguns autores. Pereira seleciona             

aspectos musicais que considera relevante e os organiza em dois grupos: aspectos            

estruturais (estrutura melódica, harmônica, rítmica e formal) e aspectos ferramentais          

(meio instrumental, altura, timbre, textura, sonoridade, articulação, acento e         

dinâmica). Segundo a autora os aspectos estruturais “respondem pelo maior ou           

menor grau de fidelidade nas reelaborações, pois quanto mais estes aspectos vêm            

modificados, mais a reelaboração se distancia do original” (PEREIRA, 2011, p. 45). Já             

os aspectos ferramentais mesmo que sofram modificações não afastam diretamente          

as obras reelaboradas do original. “Por mais que se manipule um aspecto ferramental             

a obra ainda poderá guardar fidelidade em relação ao original se os aspectos             

estruturais estiverem preservados” (PEREIRA, 2011, p.46). Com isso a autora conclui           

que reelaborações com maior fidelidade são as que mantém aspectos estruturais mais            

preservados como, por exemplo, a transcrição, e as com menor fidelidade são as que              

tem estes aspectos mais manipulados como, por exemplo, o arranjo. 

Blatter nos aponta duas abordagens distintas para uma transcrição, não          

com o intuito de estabelecer o que seria supostamente certo ou errado, mas sim              

levando em conta o objetivo tímbrico e sonoro ao qual se deseja alcançar com a               

transcrição (BLATTER, 1997). A primeira abordagem diz respeito a tentar se manter            

o mais fiel à sonoridade do original, buscando formas de reproduzi-la no novo meio.              

Para isso o autor aconselha que o transcritor esteja o mais familiarizado possível com              

o original e que busque as qualidades tímbricas que são pertinentes aos dois meios,              

tentado ao menos ficar o mais próximo possível do original quando não tiver um              

equivalente sonoro. A segunda abordagem trata da transcrição que visa reescrever o            

original primando pelas características tímbrica do novo meio, ou seja, como expor a             

obra a ser transcrita da forma mais idiomática. Sendo assim, segundo o autor, o              

transcritor deve analisar a obra original para definir quais as características são            

inerentes a composição musical para que então possa enfatizá-las no novo meio.  

Tanto Adler (2002) quanto Blatter (1997) concordam que para se fazer           

uma transcrição é necessário ter conhecimento dos instrumentos, entendendo suas          

características, capacidades e especificidades e ter ciência da estrutura da obra a ser             

transcrita. Ambos os autores também ressaltam a importância de se estar           

conscientemente próximo ao original, respeitando-o e tendo bom senso ao manipular           

o material musical. Adler afirma que “devemos respeitar a obra, o compositor e o              

período em que a peça foi concebida, mas devemos usar nosso melhor julgamento ao              

5 “to supply all that is missing through a variety of creative means” (tradução livre da autora) 
6

“all aspects of the original to ascertain those elements inherent to the musical conception and those                 

that are purely idiomatic to the medium in which it was set” (tradução livre da autora) 
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tomarmos todas as decisões relativas à música a ser transcrita” (ADLER, 2002, p.             

667) . É válido, porém, refletir sobre a ressalva que Blatter faz quanto à proximidade              
7

entre transcrição e arranjo quando afirma que, “na prática, a mistura de aspectos de              

ambos é comum” (BLATTER, 1997, p. 388) . O que é possível extrair desta afirmação              
8

é o fato de que as duas técnicas, por serem próximas, não apresentam fronteiras              

rígidas entre si e pode ser possível encontrar características que são pertinentes à             

transcrição numa arranjo e vice-versa. É importante então levar em consideração o            

objetivo de quem fez o trabalho e as características globais da partitura gerada.  

A técnica da transcrição, em visão geral, é basicamente associada às           

atividades criativas da composição, porém no livro The Musician as Interpreter (O            

músico como intérprete), Paul Thom (2007) expande este conceito para uma prática            

também interpretativa. Inicialmente, no primeiro capítulo que é totalmente voltado          

para a prática da transcrição, Thom afirma que as transcrições não possuem o mesmo              

valor criativo da composição propriamente dita porque parte de um original já            

preexistente, enquanto a composição é totalmente fruto da criação do compositor. O            

autor, de acordo com a bibliografia aqui abordada, também concorda que o objetivo             

básico da transcrição é representar o conteúdo de uma obra em um novo meio. Thom               

ainda categoriza três tratamentos importantes que a transcrição pode dar a obra            

original, que é iluminar determinados aspectos que o transcritor julga importante,           

transformar os significados da obra ou também parodiar. Este último aspecto é visto             

com certa cautela pelo autor já que pode minar os significados preexistentes no             

original e até mesmo deturpá-los (THOM, 2007) . O autor afirma que sempre vai             
9

existir mais de uma maneira de realizar uma obra, sendo que não se deve abandonar               

o compromisso de trazer o sentido musical, respeitando e observando o que nos faz              

compreender a obra em si. 

Para Paul Thom (2007) o conceito de interpretação parte do princípio           

de que todo intérprete tem um objeto a ser representado e abordado com             

criatividade, e não apenas ser reproduzido, mostrando assim os seus significados.           

Com isso é possível afirmar que a interpretação busca um equilíbrio entre fidelidade e              

criatividade. O excesso de fidelidade se torna uma mera repetição, assim como o             

excesso de criatividade pode descaracterizar o objeto e, portanto, não pode ser            

entendido como interpretação. Logo o autor transpõe este conceito para a realidade            

do transcritor e conclui, expandindo a ideia básica de que somente o performer é um               

intérprete, que minimamente toda transcrição é uma interpretação porque mostra o           

objeto transcrito como tendo significado musical, mesmo que seja apenas uma           

reprodução em um novo meio. Ou seja, o transcritor é um intérprete, mesmo que de               

uma maneira indireta, e o objeto de interpretação é a obra a ser transcrita, que               

precisa ser compreendida e interpretada. 

Pereira abre espaço para um outro olhar que também converge a           

reelaboração musical como uma prática de interpretação. Apoiada na ideia do           

musicólogo francês Peter Szendy de que o arranjador é um músico que escreve as              

suas experiências de escuta crítica, a autora estende este conceito sugerindo uma            

reflexão ao substituir a palavra escuta por interpretação: “ou seja, o arranjo ou a              

transcrição sendo como um registro escrito de uma interpretação específica, ou de            

7 “We must respect the work, the composer, and the period in which the piece was conceived, but we                   

must use our best judgment as we make every decision concerning the music to be transcribed”                

(tradução livre da autora) 
8
 “In practice the blending of aspects of both is common” (tradução livre da autora) 

9
 THOM, Paul. The Musician As Interpreter. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2007. 
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uma escuta que não se contenta em ser passiva” (PEREIRA, 2011, p. 5). Barbeitas              

afirma que a prática da transcrição coloca o intérprete em um contato diferente e              

profundo com a obra original, num processo de grande reflexão. Para o autor “a              

transcrição é a escritura de uma dada interpretação da obra, ela coloca em especial              

relevo a figura do intérprete, inclusive como sujeito de criação” (BARBEITAS, 2000,            

p. 95). Mais do que uma prática puramente técnica de alterar os meios, a transcrição               

exige uma compreensão aprofundada da obra original para que seja mantida uma            

proximidade com suas características estruturais básicas, e também abre espaço para           

o olhar interpretativo que o transcritor tem sobre o material reelaborado através de             

um processo que também demanda criatividade. 

2. A prática da transcrição nas obras de Ernani Aguiar  

Ernani Aguiar, nascido em 1950, é atualmente um dos músicos de           

maior atuação no Brasil. É compositor, regente, professor e pesquisador, com sólida            

formação em violino e viola. Estudou com grandes nomes da história da música como              

César Guerra-Peixe, Carlos Alberto Pinto Fonseca, Paulina d’Ambrosio e Santino          

Parpinelli. Estudou no Conservatório Cherubini de Florença com Roberto Michelucci,          

Annibale Gianuario e Franco Rossi, e aperfeiçoou-se em cursos com Adone Zecchi,            

Franco Ferrara, Giuseppe Montanari, Bruno Zagni e Sergiu Celibidache. É membro           

da Academia Brasileira de Música, onde ocupa a cadeira número quatro, desde 1993.             

Atualmente é professor de regência orquestral na Universidade Federal do Rio de            

Janeiro. É um compositor versátil e sua produção composicional conta com um            

grande elenco de obras para diversas formações, com destaque para sua produção            

coral, orquestral e coro-orquestral. Em suas composições, de acordo com Mariz,           

“procura sempre elementos da música brasileira, embora sem compromissos         

nacionalistas” (MARIZ, 2005, p.469). 

Ao observar o amplo catálogo de obras de Aguiar é fato que a             

quantidade de transcrições chama a atenção. Para o presente artigo foram           

confrontadas três versões do catálogo, a versão impressa e a versão digital, lançadas             

em 2005 e 2013 pela Academia Brasileira de Música, e o catálogo pessoal, fornecida e               

atualizada pelo próprio compositor. Nesta análise foram consideradas 19 obras          

originais que funcionaram como objeto de transcrição e estes originais geraram, no            

total, 40 transcrições. Em ambos os catálogos essas informações estão distribuídas           

conforme as entradas de cada obra original, basicamente, que são ordenadas de            

acordo com sua instrumentação. Para facilitar a compreensão dos dados abordados           

no presente trabalho organizamos um catálogo apenas de transcrições. Este novo           

catálogo está disposto em ordem cronológica das obras que foram objeto para as             

transcrições. Cada entrada contém as seguintes informações: título e ano da           

composição, instrumentação original e as transcrições feitas, a maioria com ano em            

que foram realizadas. O autor da transcrição também é indicado, exceto quando foi             

feita pelo próprio compositor Ernani Aguiar. 
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3. Catálogo de obras de Ernani Aguiar: Originais e Transcrições 

● Três Peças (1971) 

Original: Trompete e Piano 

Transcrições: 

- Trompete e Orquestra de Cordas (1985) 

● Miniaturas (1973) 

Original: Clarinete e Piano 

Transcrições: 

- Clarinete e Orquestra de Cordas (1985) 

- Violino, a partir da parte de Clarinete, de César Guerra-Peixe (1974) 

● Psalmus CL (1975) 

Original: Coro a cappella (SATB) 

Transcrições: 

- Três vozes iguais (SSC), de Alberto Grau e Donald Patriquin (1996) 

- Quatro vozes masculinas (TTBrB), de Alberto Grau (2002) 

- Conjunto de Violoncelos, de Hugo Pilger (2017)  

- Quarteto de Clarinetes, de Danielly Souza (2017) 

● Música Para Quatro Violoncelos (1977)  

Original: Quatro Violoncelos  

Transcrições: 

- Orquestra de Cordas, originando a obra “Música Para Cordas” (2003) 

● Quatro Momentos Nº3 (1979) 

Original: Orquestra de Cordas 

Transcrições: 

- Banda, de Adhemar Campos Filho (1988)  

- Quinteto de Acordeons, de Adriano Persch 

- Quarteto de Violões, de Carlos Fecher (2015)  

- Quatro Violoncelos, de Hugo Pilger (2016) 
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- Quinteto de Metais, de Renato da Costa Pinto (2017)  

● Música a Três (1982) 

Original: Três Violinos 

Transcrições: 

- Orquestra de Cordas, originando a obra “Instantes I” (1986) 

- Pequena Orquestra, originando a obra “Instantes I” (1986) 

- Violino, Marimba e Percussão, originando a obra “Três Movimentos Para Violino,            

Marimba e Percussão” (1988) 

- Trio de cordas (violino, viola e violoncelo)  

- 2 flautas e violoncelo (1993)  

- 2 clarinetes e fagote (1997)  

- 3 violoncelos, de Hugo Pilger (2015)  

- 3 violas, de Ivan Zandonade (2017) 

● Duos de Prados (1986) 

Original: Violino e Viola 

Transcrições: 

- Orquestra de Cordas, originando a obra “Instantes II” (1987) 

- Violino e Violoncelo 

- Transcrição de quatro dos seis movimentos para Violino e Violoncelo (2000) 

● Instantes II (1987) 

Original: Orquestra de Cordas 

Transcrições: 

- Transcrição do terceiro movimento Cantilena para Coro a cappella (SCTB), com            

texto de Gerson Valle, originando a obra de nome homônimo ao título do movimento              

(1989) 

- Voz e Cordas, originando mais uma versão da obra “Cantilena”, com texto de Gerson               

Valle (1997) 

● Meloritmias Nº5 (1987) 

Original: Viola solo 
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Transcrições: 

- Transcrição do primeiro movimento Ponteando, originando a obra de nome           

homônimo ao título do movimento para Violoncelo Solo (1989) 

- Transcrição do primeiro movimento Ponteando, originando a obra de nome           

homônimo ao título do movimento para Violino Solo (1989) 

● Instantes III “Cambalacho” (1988) 

Original: Orquestra  

- A obra, de acordo com o compositor, se origina de transcrições de vários pequenos               

duos. 

● Cantilena (1989) 

Original: Coro a cappella 

Transcrições:  

- Voz e Violão, de Nestor de Holanda Cavalcanti (1989) 

- Voz e Piano, de Antonio Guerreiro (1992) 

● Violoncelada (1993) 

Original: Conjunto de Violoncelos (mínimo de oito) 

Transcrições: 

- Quatro Violoncelos, de Hugo Pilger (2015)  

● Aleluia (1995) 

Original: Para duas vozes Iguais 

Transcrições: 

- Coro e Orquestra, oitavo movimento da “Cantata Para Festejar A Ressureição De             

Nosso Senhor Jesus Cristo” (2002) 

● Três Batuques de Cataguazes (1997) 

Original: Orquestra de Cordas  

- A obra, de acordo com o compositor, se origina de transcrições de músicas              

folclóricas brasileiras. 

● Dois Cantos Quintanares (1999) 

Original: Coro feminino a três vozes 

Transcrições: 
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- Transcrição do primeiro movimento Essa Lembrança para Coro a cappella (SCTB),            

originando a obra de nome homônimo ao título do movimento (1999) 

● VIII movimento “Aleluia” da “Cantata Para Festejar A Ressureição         

De Nosso Senhor Jesus Cristo” (2002)  

Original: Coro e Orquestra 

Transcrições: 

- Coro a cappella (SATB) (2003) 

- Coro e quarteto de clarinetes, de Danielly Souza (2017) 

● Sonatina Nº4 (2003) 

Original: Piano 

Transcrições: 

- Orquestra de Cordas, originando a obra “Instantes IV” (2006) 

● Meloritmias Nº9 (2008) 

Original: Violoncelo Solo 

Transcrições: 

- Orquestra de Cordas, originando a obra “Instantes V” (2008) 

● Natal (2011) 

Original: Para três vozes infantis 

Transcrições: 

- Coro a cappella (SATB) (2011) 

Analisando os dados do catálogo de transcrições é possível constatar          

que esta é uma prática recorrente ao longo de toda a produção de Aguiar. Obras               

compostas desde o início da sua carreira composicional, na década de 1970, até 2011              

são abordadas como objeto de transcrições, que começam a ser desenvolvidas a partir             

da década de 1980. É interessante observar que não só o compositor é o autor das                

transcrições. No novo catálogo podemos verificar obras transcritas por outros          

compositores como Guerra-Peixe, Alberto Grau, Nestor de Holanda e Antonio          

Guerreiro, e também por intérpretes como o maestro Adhemar Campos Filho e o             

violoncelista Hugo Pilger. 

As instrumentações para o qual as transcrições se destinam são          

bastante diversas. Em alguns casos ficam próximas aos meios usados no original            

como é o caso, por exemplo, da obra “Miniaturas” composta para clarinete e piano em               

1973 que ganha uma transcrição para clarinete e orquestra de cordas em 1985. Neste              

exemplo pode-se observar que somente muda o meio com o qual o acompanhamento             

será feito. Existem casos onde a instrumentação muda completamente, como se nota            
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no exemplo da obra “Música a Três”. Esta é fatalmente a obra que mais obteve               

transcrições, totalizando oito. O original, para três violinos, foi, por exemplo, objeto            

de versões para violino, marimba e percussão, duas flautas e violoncelo e também             

para dois clarinetes e fagote. Algumas obras passam a terem versões em formações             

orquestrais diversas, como é o caso da “Música para Quatro Violoncelos”, transcrita            

para orquestra de cordas, “Quatro Momentos Nº 3”, original para orquestra de            

cordas, que ganha uma versão para banda e a “Sonatina Nº 4” para piano, transcrita               

para orquestra de cordas, entre outras. 

Algumas peças constam no catálogo de obras com títulos diferentes,          

mas são na verdade transcrições de outras obras ou de determinados movimentos.            

Esta característica não é exclusividade da produção de Aguiar, bem como se pode             

observar ao longo da história da música, mas não deixa de ser um aspecto              

interessante a ser destacado. Um exemplo bastante simbólico começa com os “Duos            

de Prados” (1986), original para violino e viola que é transcrito para orquestra de              

cordas, gerando a obra “Instantes II” (1987). Em 1989 o terceiro movimento da peça              

“Instantes II”, denominado “Cantilena”, é transcrito para coro a cappella e recebe            

título homônimo ao do movimento, com texto de Gerson Valle. Por fim a obra              

“Cantilena”, para coro, ganha duas transcrições: voz e violão, também de 1989, feita             

por Nestor de Holanda, e voz e piano, de 1992, feita por Antonio Guerreiro.  

Alguns casos levam a reflexão sobre a questão das diferenças entre           

transcrição e arranjo, já abordadas neste artigo, principalmente quando a transcrição           

parte de instrumentos melódicos ou formações pequenas para instrumentos         

harmônicos, conjuntos ou orquestra. Um caso que pode ser brevemente analisado é o             

da peça para duas vozes iguais de 1995, “Aleluia”. A obra tem uma transcrição do               

próprio compositor para coro e orquestra, de 2002, feita para ser o último             

movimento da “Cantata Para Festejar A Ressureição De Nosso Senhor Jesus Cristo”.            

Foi entendido que o exemplo pode ser classificado como uma transcrição porque,            

mesmo que transcrito de duas vozes para coro e orquestra, os elementos básicos da              

obra são mantidos. É possível observar, em linhas gerais, fidelidade ao texto e             

melodia vocal original, à sua rítmica e harmonia. Obviamente as diferenças são mais             

sensíveis quando se analisa a nova instrumentação e a orquestração, bem como aos             

novos contrapontos adicionados, mas, como afirma Blatter, a mistura de aspectos das            

duas práticas, transcrição e arranjo, é muito comum (1997). Porém ao confrontar a             

partitura coro orquestral com a partitura para duas vozes é possível encontrar mais             

evidências que tendem à transcrição, uma mudança de meio, do que de arranjo             

devido a fidelidade mantida com o objeto original. 

4. Considerações finais  

 

Ao encontrar tanta variedade de transcrições nos catálogos de obras de           

Ernani Aguiar, para tão diferentes meios, questiona-se quais as intensões ou           

estímulos possíveis que o compositor pode ter tido para se dedicar tanto a esta              

prática. Aguiar, em entrevista realizada para este artigo, aponta dois motivos           

principais que são a vontade própria e encomendas de intérpretes. Em suas palavras: 

  

Na maioria das vezes transcrevi porque achei que as peças também           

funcionariam com outras sonoridades. Algumas, no caso da "Musica a Três",           

as versões para dois clarinetes e fagote, duas flautas e violoncelo, e “Três             

Movimentos Para Violino, Marimba e Percussão” (que nada mais é do que            

outra transcrição de "Música a três") foram feitas por solicitação de           
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intérpretes, no caso da última pelo eminente violinista Paulo Bosisio. Porém,           

a maioria foi por minha vontade. (AGUIAR, 2018) 

 

Com este relato é possível concluir que as transcrições de obras de            

Ernani Aguiar, além de atender ao gosto estético do compositor, tem muitas vezes o              

papel de contribuir para a ampliação do repertório para determinados conjuntos, o            

que é uma característica da prática da transcrição, como foi possível averiguar neste             

trabalho. 

Um retrato desta contribuição encontra-se no Compact Disc lançado         

recentemente por Hugo Pilger, um trabalho dedicado às obras para violoncelo de            

Ernani Aguiar em diversas formações. Neste trabalho estão presentes quatro          

transcrições: “Ponteando”, “Quatro Momentos Nº 3”, “Música a Três” e          

“Violoncelada”. Destas quatro apenas uma, “Ponteando”, foi realizada pelo         

compositor, as demais são transcrições do próprio violoncelista. Pilger ressalta, na           

introdução que consta no encarte de seu CD, que as novas obras apresentadas (no              

caso não só as transcrições, mas também as novas composições) contribuem muito            

para o repertório do instrumento. Além do mais o violoncelista deixa claro a sua              

admiração pelo trabalho do compositor, fator que certamente foi motivante para a            

concretização do trabalho apresentado (PILGER, 2016) tanto como performer quanto          

como transcritor.  

Outra questão que pode ser levantada na conclusão desta pesquisa é           

como fica a relação do compositor com o intérprete quando este decide transcrever             

uma determinada obra. Aguiar categoricamente afirma que, “para um compositor, a           

transcrição de suas obras por outros musicistas, é sempre uma satisfação. Até hoje             

nenhuma delas me causou aborrecimento. Todas foram muito bem feitas.” (AGUIAR,           

2018). Esta satisfação manifestada pelo compositor pode estar ligada não só ao            

contentamento por sua obra despertar o interesse do intérprete, mas também ao fato             

de considerar as transcrições como bem sucedidas. É certo que, como foi visto no              

caso de Pilger, o intérprete domina as características do seu instrumento e terá             

alguma facilidade idiomática ao fazer a transcrição. Como discutido anteriormente,          

de acordo com Blatter e Adler em seus tratados de instrumentação e orquestração,             

este conhecimento é fundamental para a prática da transcrição. 

Dentre as capacidades destacadas para uma transcrição bem sucedida, e          

não menos importante do que o domínio das características, capacidades e           

especificidades dos instrumentos, está a análise musical. O fato de o transcritor dever             

realizar esta análise da obra para estruturar a sua transcrição é o elo, descrito por               

Paul Thom, desta prática com a interpretação, mesmo que de forma indireta. No             

verbete Interpretation (interpretação) do Dicionário Grove de Música, em sua versão           

online, este nível de ligação da transcrição com a interpretação também é abordado.             

Os autores, assim como Thom, entendem que interpretação é um conceito ampliado,            

que envolve camadas mais complexas (DAVIES e SADIE, 2001) que vão além do             

performer. A transcrição então parte de uma interpretação da obra original, seja ela             

feita pelo performer ou pelo compositor. Aguiar em sua entrevista também mostra            

alguma concordância com este pensamento. O compositor expõe que “às vezes,           

transcrevendo, me sinto intérprete de mim mesmo, trabalhando sobre as ideias que            

apresentei” (AGUIAR, 2018). 

As reflexões sobre diversas nuances da prática da transcrição, bem          

como analisar as partes envolvidas neste processo, nos leva a entender e corroborar             

com a necessidade de expansão do termo interpretação. Dentre os autores que tem se              
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debruçado sobre esta reflexão, como é possível observar na literatura mais atualizada,            

está Paul Thom. O autor, em seu livro The Musician As Interpreter (O Músico Como               

Intérprete), discute amplamente o conceito de interpretação e a sua necessidade de            

ampliação e através de algumas das ideias defendidas por ele foi possível traçar um              

paralelo geral com a prática da transcrição nas obras de Ernani Aguiar. Esta pesquisa              

também apresentou como objeto final um catálogo de transcrições do compositor,           

organizado através dos dados e informações levantados para o presente estudo. Este            

novo catálogo pode ser de grande valia para todos que desejam conhecer mais             

profundamente a obra de Aguiar ou então para aqueles que buscam obras para             

formações instrumentais menos usuais. 
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Resumo: A presente pesquisa visa compreender melhor a atuação do regente durante o ensaio de um                

coro amador adulto a cappella. Procuramos solucionar inicialmente algumas questões inerentes à            

terminologia adotada como escopo da investigação, e, para tanto, reiteramos algumas definições de             

Idalberto Chiavenato. Num segundo momento, analisamos as estruturas genéricas da prática de ensaio             

de coros amadores. Encaramos esta como uma via comunicativa de mão-dupla entre o regente e os                

coristas; portanto, nos é caro debruçar sobre a retórica dos diferentes discursos expressivos que              

compõem essa tradição. Buscamos inspiração nos principais tratadistas antigos, como: Aristóteles,           

Cícero e Quintiliano; e modernos, como Chaïm Perelman. Ao longo do processo, também pincelamos a               

importância da motivação para a atividade coral amadora, sob a ótica da teoria da autodeterminação. 

 

Palavras-chave: Regência coral. Técnica de ensaio. Coro amador a cappella. Retórica. Motivação. 

 

1. Introdução 

 
O presente trabalho pretende investigar a prática coral amadora de          

modo estrutural. Procuramos entender essa tradição como um todo, quando          

analisamos tanto a preparação do regente, como as condições e as possibilidades de             

um ensaio padrão com um coro amador adulto a cappella, de modo a objetivar uma               

performance musical de excelência. Almejamos, com isso, auxiliar a atuação          

profissional do regente coral; ofertar ao professor e ao aluno de regência coral um              

protótipo de material de cunho didático, acerca da dinâmica de ensaio para coros             

amadores; e instigar o empreendimento de novas pesquisas na área.  

Temos por objetivo principal: repensar a prática comum dos ensaios          

corais, de modo a torná-los mais eficientes, dinâmicos e atrativos para todos (regente             

e coristas). E, de modo específico, visamos: 1) definir a terminologia do jargão             

profissional do ensaio coral, distinguindo especificamente cada termo adotado; e 2)           

propor e analisar esquemas estruturais do campo de estudo do ensaio coral.  

Como metodologias de pesquisa, optamos por uma diretriz        

estruturalista para definir os conceitos e princípios que tangem a área de estudo deste              

trabalho. Faremos uma revisão bibliográfica a partir de métodos e trabalhos           

acadêmicos sobre regência e prática coral. Além disso, estudaremos importantes          

tratadistas dos campos da ciência do comportamento organizacional, como Idalberto          

Chiavenato (2009); da retórica dos discursos, como Aristóteles, Cícero, Quintiliano e           

Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca (1970), entre outros; e da ciência da psicologia            

da motivação, com foco na teoria da autodeterminação e sua aplicação na atividade             

coral (KOHLRAUSCH, 2015). 

O estudo da estrutura da retórica aplicada ao ensaio coral amador se fez             

necessário nesta pesquisa, uma vez que o desenvolvimento do trabalho do regente de             

coros amadores carece particularmente da persuasão dos coralistas, para que se           

voluntariem a participar dos ensaios e permaneçam motivados para as apresentações. 
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Por fim, devemos manter em mente que o ensaio coletivo de um            

determinado repertório não está à parte da performance. A prática da criação musical             

nos coros amadores se dá ao longo de todo um processo, segundo uma visão mais               

holística do fenômeno. Sendo assim, assumimos a seguinte premissa: entender o           

ensaio é saber como otimizar a performance musical. Partir dessa justificativa           

fenomenológica implica dizer que aquele – o ensaio – adquire o status de extensão              

coabitante desta – a performance musical –, ou seja, não configura apenas um             

preâmbulo simplório, que por tanto tempo foi ignorado ou pouco explorado.  Por            

isso, mais do que um estudo de pura didática, eis um trabalho que participa, como               

um todo, de uma performance metodológica de coros amadores a cappella.  

2. Terminologia 

Num primeiro momento, precisamos solucionar a confusão       

historicamente gerada, a partir do momento em que lidamos com determinados           

termos comuns do jargão profissional do regente coral. Confusão esta, fruto do            

intercâmbio indiscriminado entre vocábulos de semelhantes significados, os quais, no          

entanto, diferem consideravelmente. Dentre eles: técnica, didática, método,        

metodologia, pedagogia, procedimento, abordagem, prática, eficiência, eficácia,       

estratégia, processo, sistema e dinâmica (de ensaio).  

O uso do termo “técnica de ensaio” parece ser o mais adequado até o              

momento, uma vez que este prescreve: 1) um conjunto de métodos e/ ou             

procedimentos e pormenores práticos específicos em prol da realização de um           

objetivo, sendo essencial à execução de uma arte ou profissão; e 2) conhecimento             

prático, habilidade, arte ou o saber daquele que cria, com perícia, destreza e             

proficiência (MICHAELIS, 2015). Sua raiz etimológica é originária do grego techné,           

que significa, por sua vez, habilidade, ofício ou arte (BEEKES, 2010). 

Técnica pode ser entendida, também, como um sinônimo para prática          

ou método, de acordo com o dicionário Michaelis (2015). No entanto, evitaremos a             

utilização desses termos enquanto sinônimos, visto que: 1) o termo método induz a             

uma inevitável ordenação dos procedimentos, muitas vezes ratificada por uma forma           

de publicação ou registro oficial, e que depende de um planejamento prévio; e 2) a               

prática é a aplicação de regras e princípios de uma arte ou ciência, logo, de qualquer                

teoria, projeto ou ideia, com o acréscimo de que ela induz a um hábito, costume ou                

rotina, um exercício sistemático (MICHAELIS, 2015; DICIONÁRIO PORTO, 2003).         

Logo, o saber prático advém da experiência, e sua finalidade – não sua natureza –               

pode ser a destreza ou proficiência. 

Podemos compreender isso mais facilmente ao visualizarmos cada        

palavra e sua gama de significados como o espaço amostral de um determinado             

conjunto. Veja a Figura 1. 

De acordo com a Figura 1, os termos método, técnica, e prática são             

conjuntos específicos, sendo que a prática contém a técnica, que, por sua vez, contém              

o método. Assim, podemos conferir que toda técnica é uma prática, ou um conjunto              

de práticas, mas nem toda prática é uma técnica, pois, para aquela, é facultativa a               

qualidade de proficiência, enquanto, para esta, já é obrigatória. O mesmo também            

ocorre entre prática e método, já que o último se configura obrigatoriamente numa             
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ordenação de práticas . No entanto, nem toda prática é um método, pois a ordenação              
1

lhe é um anexo dispensável.  

 

 

 

Figura 1 - Espaços amostrais dos termos "Prática", "Técnica" e "Método". 

Já entre método e técnica, observamos o seguinte: nem toda técnica é            

um método, mas todo método é uma técnica . Isto ocorre porque esta pode ser              
2

empregada de modo espontâneo de acordo com a destreza adquirida pelo           

conhecimento ou pela experiência prática. Já um método necessita um planejamento           

que delimite uma ordenação dos processos, o que lhe confere certo controle sobre os              

procedimentos, numa busca pela maior eficiência. Esta característica encerra um          

caráter de proficiência , portanto o método também pode ser entendido como um            
3

tipo de técnica.  

A partir daí, diferenciar os demais termos se torna mais fácil, pois            

podemos aplicar sucessivamente os dois passos já demonstrados: 1) criar um           

conjunto que represente as diferentes definições e aplicações para cada termo em            

questão; e 2) identificar as palavras-chave que delimitam seu espaço amostral           

correspondente.  

Assim, por exemplo, os termos didática e técnica não se confundem           

mais, pois a didática é uma técnica, porém específica, cujo único propósito é o de               

ensinar, de acordo com os dicionários Aurélio (2004) e Michaelis (2015). Logo,            

optamos por não considerar as didáticas de ensaio como o assunto do nosso estudo, e               

sim as técnicas de ensaio, pois enxergamos outras finalidades para as práticas do             

regente durante o seu ensaio com o coro que não se limitam somente ao ensino e à                 

aprendizagem . Seguindo o raciocínio, nosso trabalho pode ser considerado em si           
4

uma metodologia , uma vez que se utiliza da análise de diferentes métodos corais e de               
5

seus respectivos processos internos. Mas o mesmo não pode configurar uma           

“pedagogia” musical, já que esta tange somente ao estudo das didáticas e dos métodos              

1
Neste caso, a palavra “práticas” pode ser entendida como sinônimo de “processos”, em virtude de sua                 

correspondente e indispensável ordenação interna em causas e efeitos. 
2

O termo “método” também não exclui a possibilidade de representação de um conjunto de técnicas,                

desde que previamente ordenadas. 
3
 Entenda “proficiência”, agora, como uma prática eficiente, que atingiu seu estado de excelência. 

4
 Vamos aprofundar melhor essa questão no próximo item do artigo. 

5
 Ou até “tecnologia”, se levarmos ao pé-da-letra. 
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específicos para a área do ensino e da aprendizagem da música (DICIONÁRIO            

PORTO, 2003).  

O corpo deste trabalho será anexado à dissertação de mestrado do           

mesmo autor – uma pesquisa em andamento –, que visa avaliar duas técnicas de              

ensaio por meio de um experimento futuro com um coro amador adulto a cappella.              

Portanto, é propício que adotemos o termo “técnica” de ensaio para definição do             

escopo de nossa investigação, pois agora é possível desconsiderar, para fins de            

avaliação, a variável referente ao grau de qualidade da aplicação da técnica por parte              

do regente. Basta estabelecer que essa condição é sempre ideal, pois a aplicação de              

uma “técnica” já presume a expertise de quem a aplica, o que facilita as medições para                

um experimento futuro. Os demais termos – procedimento, abordagem, tática,          

estratégia, processo, sistema e dinâmica de ensaio – serão verificados ao longo da             

pesquisa do mestrado. 

Outro embate com o qual nos deparamos é a dicotomia entre           

“eficiência” e “eficácia”. É necessário estabelecer uma linha divisória, mesmo que           

tênue, para definirmos com exatidão aquilo que pretendemos testar e avaliar. Quando            

aplicamos uma técnica de ensaio, nós avaliamos a sua eficiência ou a sua eficácia?              

Pois bem, de acordo com o postulado por Idalberto Chiavenato (2009), se essa             

técnica provocou um resultado que atingiu 100% do resultado esperado, ela terá sido             

eficaz. Em outras palavras, quando a performance musical do coro alcança totalmente            

a virtude técnico-expressiva esperada, podemos afirmar que a técnica de ensaio           

empregada para capacitação dos cantores foi eficaz. “Eficácia”, logo, é a obtenção do             

resultado esperado, e ineficácia, o não cumprimento do mesmo. Quanto à utilização            

deste termo para a avaliação de uma técnica, o problema é que, se predeterminarmos              

seus objetivos musicais (o todo potencial) mediante um alto teor de expectativa, e a              

mesma não gerar resultados musicais satisfatórios, ela terá sido ineficaz; porém, ao            

diminuirmos o nível de exigência, a mesma pode passar a ser eficaz. Não existe,              

portanto, diferentes graus de eficácia para Idalberto Chiavenato (2009): é tudo ou            

nada. Logo, é preferível que avaliemos cada técnica de ensaio quanto ao seu grau de               

“eficiência”. Assim, não precisamos abaixar nosso nível de exigência, o que nos            

permite almejar um nível interpretativo e técnico-musical ideal. O grau de eficiência,            

por sua vez, se traduz numa porcentagem que pode ser mensurada a partir da razão               

entre “o que é alcançado como resultado” e “o que pode ser alcançado” (potencial),              

segundo um método pré-estabelecido e os meios correspondentes necessários para          

colocá-lo em prática. 

 

 

Figura 2 -  fórmula para o cálculo da eficiência. 
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3. Estruturas 

 

Figura 3 - Campo Funcional do Ensaio Coral. 

Vamos nos debruçar agora sobre cada um dos principais atributos do           

campo funcional do ensaio coral – tal como mostra a Figura 3 –, partindo do               

pressuposto que o “campo funcional” compreende os aspectos que antecedem,          

interferem e estruturam, direta ou indiretamente, a realização do trabalho de           

preparação musical com coros amadores. 

Primeiramente, a etapa de preparação dos ensaios corais envolve duas          

grandes áreas, a saber: as habilidades gerais e os procedimentos preparatórios           

específicos. Kurt Thomas (1998), renomado regente e tratadista coral do século XX,            

dividiu as habilidades gerais em duas categorias: inatas (ou naturais), que não podem             

ser aprendidas, mas podem ser melhoradas; e adquiridas, que necessitam de estudo            

intensivo para sua proficiência.  

Já a preparação específica para os ensaios de um determinado          

repertório abrange, principalmente: a pesquisa e escolha de repertório; o arranjo           

musical para coro (se necessário); o estudo prévio da partitura pelo regente, por meio              

de análises, leituras – por solfejo e ao instrumento –, pesquisas de cunho             

musicológico e treino da técnica gestual; o planejamento de cada ensaio, por meio da              

ordenação dos trechos musicais a serem ensaiados, bem como das sucessivas técnicas            

a serem empregadas, ao longo do tempo disponível. Outros preparativos necessários           

podem ser: aquisição ou gravação e envio de kits de ensaio para os coristas;              

impressão das partituras; alocação dos materiais necessários, como cadeiras, pastas,          

estantes de partitura e instrumento; posicionamento e organização espacial do coro;           

correção de eventuais erros de edição na partitura; entre outros.  

Para conhecermos as condições que definem o planejamento e a          

qualidade de um ensaio coral, devemos, primeiramente, analisar as características do           

coro a ser ensaiado, entre elas: o estilo musical que costuma executar; o nível              

técnico-musical de seus integrantes; o tipo de vocação do grupo – profissional ou             

amador –; o número de cantores em cada naipe e no todo; quais os naipes que o                 

constituem; a faixa etária dos envolvidos; características socioculturais e étnicas; a           

função social do coro; a qual instituição ele pertence; o número de ensaios por              

semana; o tempo de ensaio; a disponibilidade de outros profissionais, como um            

auxiliador de preparação vocal; o grau de pontualidade de todos; a autoridade do             

diretor coral em questão; o nível de disciplina durante o ensaio; e fatores conjunturais              

e ocasionais, como questões psicológicas, entre outros.  
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Devemos considerar, também, as condições infra estruturais para o         

ensaio, que devem ser providas pela instituição, tais como: a disponibilidade de luz e              

água; a qualidade do instrumento para acompanhamento do coro – caso esteja            

disponível na sala –, sendo seu uso facultativo; a condição acústica do local, como              

tipo de reverberação e isolamento sonoro; o tamanho do espaço; a acessibilidade do             

local de ensaio; a facilidade para a impressão de partituras ou cópias; a oferta de               

lanches, caso o ensaio possua intervalo; a verba disponível; os gastos correspondentes            

etc.  

 

Figura 4 - A estrutura do ensaio coral segundo suas seções constituintes e 

os diálogos entre discursos expressivos distintos. 

A Figura 4 esquematiza o que observamos a partir da análise de vídeos             

de ensaios corais em plataformas como Youtube, Vimeo e DailyMotion. Percebemos           

que, num nível macroestrutural, os ensaios corais se organizam em dois eixos            

seccionais principais: o aquecimento vocal e a aula de repertório. Cada qual se             

subdivide de modo semelhante: os discursos verbais do regente (1ª fase) se alternam             

ciclicamente com os momentos musicais ou técnico-vocais (2ª fase). O fechamento de            

um ciclo, com o feedback do regente para os coristas (3ª fase), encerra o que               

denominamos ciclo de ensaio, sendo que um ensaio se constitui de vários ciclos             

(DUREN, 2012).  

Encarar todos esses momentos do ensaio como discurso e diálogo nos           

permite uma análise em nível microestrutural, tendo por referência a ciência da            

retórica, uma vez que esta é a arte da persuasão através dos distintos discursos, por               

meio dos quais o ser humano é capaz de se expressar, o que inclui não apenas                

elementos verbais, como também visuais, musicais , sinestésicos, entre outros         
6

(MATEUS, 2018). Da mesma forma, enxergamos em toda técnica de ensaio coral um             

componente retórico, visto que este possibilita a captura do “encanto”, tal como            

descreve Castro (2013), o que constitui o engendro da motivação pessoal dos coristas             

e do próprio regente. 

3.1 Da Retórica Clássica até sua Aplicação na Contemporaneidade 

Conforme Mateus (2018), temos por definição moderna de retórica: a          

disciplina eminentemente comunicativa que estuda o modo como persuadimos os          

demais. “Persuasão”, nesse sentido, seria o processo no qual procuramos convencer           

outras pessoas – fazê-los crer e compreender –, influenciando e moldando seu            

comportamento em relação a um assunto ou problema através da transmissão de            

6
 Uma prova disso são os tratados e estudos acadêmicos vigentes sobre retórica musical.  
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uma mensagem num ambiente livre. Paralelamente, a retórica também traduz uma           

“técnica e uma prática que nos ensina a tornar aquilo que dizemos mais decisivo e               

categórico” (MATEUS, 2018, p.15), abrangendo os meios pelos quais as ideias são            

geradas e expressas.  

Quintiliano (1920-22) entendia a Retórica como a ciência do “bem          

dizer” . Por meio dela, deveríamos demonstrar loquacidade e expressividade diante          
7

de um auditório. Sua ênfase residiria na oralidade e no caráter argumentativo, a             

partir do momento em que a adesão se baseasse na apresentação discursiva e racional              

de teses devidamente justificadas perante uma situação de indefinição (MATEUS,          

2018). Já para Santo Agostinho, a persuasão, a eloquência, a clareza e a             

ornamentação – quando necessária – seriam ferramentas a serviço da retórica e da             

oratória para a busca e expressão dos conhecimentos e das verdades que o             

pensamento cuidadosamente desvelou (BOOTH, 2004, p. 6). E Cícero, por sua vez,            

no seu De Oratore, definiu que:  

 

a eloquência é inseparável da profunda erudição e dos grandes feitos. O            

grande orador seria aquele capaz de adquirir o vasto conhecimento dos           

assuntos humanos, já que sem dominar as questões sobre as quais discursa o             

orador culmina numa pueril e estéril expressão (CÍCERO apud MATEUS,          

2018, p.19). 

Uma ideia central para a retórica é a razão, desde que não seja igualada              

unicamente à lógica (FERNÁNDEZ, 2003), uma vez que: 

 

A retórica não é o mesmo que a lógica, mas são campos de investigação afins.               

A lógica estuda a maneira pela qual uma cadeia de raciocínios leva das             

premissas a conclusões indiscutíveis. A retórica também estuda como os          

oradores e a audiência raciocinam das premissas até a conclusão, mas           

encontra-se localizada no âmbito da incerteza e da verdade provável, no qual            

as conclusões são discutíveis mais do que incontroversas. (COVINO &          

JOLLIFFE, 1995, p. 8, apud FERNÁNDEZ, 2003, p.121). 

A palavra retórica advém etimologicamente do substantivo grego        

“orador” ou “anunciador”, significando, portanto, a arte do bem dizer, própria do            

discurso do artista (BEEKES, 2010). Aristóteles (2004), por seu turno, chegou a            

definir a retórica clássica como “a faculdade de observar em qualquer situação dada             

os meios de persuasão disponíveis”. No entanto, para nós, não é qualquer classe de              

persuasão que deve cair sob o foco da retórica, principalmente aquela orientada a             

enganar ou iludir de forma intencional os demais. Esta está fora do nosso campo de               

interesse.  

Quintiliano (1920-22) também defendia que a persuasão não é uma          

meta nobre em si mesma. Para ele, a retórica deveria se referir essencialmente à              

prática da virtude através do discurso, estando a serviço da elevação moral do ser              

humano. Sendo assim, passa a ser premissa que o orador seja uma pessoa boa.              

Mateus (2018) resume bem essa visão ao registrar que devemos “persuadir falando            

bem e não tanto falar bem para persuadir”. Tanto que hoje, de acordo com Castro               

(2013), a boa comunicação é aquela que consegue manter um equilíbrio entre as duas              

tradições retóricas, a científica e a pitagórica.  

A retórica, portanto, está a serviço dos homens, na medida em que nos             

persuadimos para nos aproximarmos. A partir daí, podemos traçar uma ponte até            

7
 Institutio Oratoria (QUINTILIANUS, II, 14): “bene dicenti scientia”.  
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Meyer (1998, p. 27), que considerava a retórica como a negociação da distância entre              

os homens a propósito de uma questão ou problema, que tem o poder de uni-los ou                

de opô-los. Ela detém em si um potencial de réplica: cada argumento convida             

potencialmente a um contra-argumento .  
8

A retórica, nesse sentido, se aproxima da dialética – em sincronia com a             

visão de Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca (1970) – por fazer as vezes de uma              

mediação comunicativa dentre as possíveis alternativas. Ela traduziria aquilo que          

motiva a indecisão a apelar para o sensível, despertando as diferentes partes para que              

tornem a desenvolver um determinado curso de ação.  

Podemos estruturar a retórica clássica greco-romana conforme a Figura         

5, a seguir, baseando-nos no sumário realizado por Mateus (2018):  

 

 

Figura 5 - estrutura da Retórica 

 

Ao descrevermos melhor os diferentes apelos persuasivos da retórica,         

podemos dizer que o Ethos faz referência ao “eu”, o emissor do discurso, e é o que                 

demonstra a credibilidade e a autoridade necessária para podermos proferir sobre           

determinado assunto. O Pathos se relaciona ao apelo emocional destinado à segunda            

pessoa – o receptor da mensagem –, independentemente de ser um único indivíduo             

ou uma plateia numerosa, e é o responsável por provocar diferentes reações nos             

demais de modo inconsciente, como a compaixão ou o repúdio. O Logos, por sua vez,               

traduz o encadeamento lógico e racional inerente ao argumento para se convencer            

alguém (MATEUS, 2018). 

Os gêneros retóricos foram descritos por Aristóteles (2004), e         

estipularam os moldes onde essa arte poderia se encaixar; em outras palavras,            

descreveram os ambientes nos quais a retórica se fazia útil naquela sociedade. Assim,             

segundo Souza (2001), o gênero jurídico era o utilizado nos tribunais da época, e seu               

argumento principal era o “Entimema”, espécie de raciocínio dedutivo com enfoque           

8
 Esse princípio pode ser observado através do fenômeno do ciclo de ensaio descrito por Duren (2012).  
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no passado. O gênero epidíctico se ocupava da louvação dos deuses, dos heróis, dos              

defuntos e da coragem para a batalha, tangia ao critério do belo e tinha por principal                

linha de argumentação a “Amplificação”, sendo voltada para a significação da           

importância do tempo presente. Já o gênero deliberativo se relaciona ao futuro, e, no              

período clássico, era comumente empregado para orientar as decisões das          

assembleias públicas, onde a “Analogia” e o “Exemplo” eram os argumentos mais            

frequentes. 

Os Cânones do discurso foram sistematizados pelo orador romano         

Cícero, em seu tratado De Inventione, e descrevem os processos de construção do             

conteúdo para elocução. Constituem um método em que cada etapa tem sua            

importância, e, portanto, não pode ser ignorada, sob pena do discurso se tornar             

pobre, confuso ou irrelevante (MATEUS, 2018, p.115). A única exceção, nesse caso,            

seria o meio de expressão que carece naturalmente de algum dos cânones do             

discurso, como, por exemplo, a redação publicitária, pois a memorização e o            

pronunciamento não são habilidades que competem profissionalmente a um redator.          

Mateus (2018) e Furlan (2002), por sua vez, nos diz que cada meio de discurso tende                

a manifestar-se preferencialmente através de um ou outro grupo canônico, em           

detrimento de outros. O mesmo fenômeno pode ser observado ao se estudar a             

história da retórica ao longo das distintas eras. Na Antiguidade e na Idade Média, a               

“invenção” e a “disposição” eram os cânones mais importantes, porém, a partir do             

renascimento e no barroco, a “elocução” ganha os holofotes nos tratados retóricos. 

A Figura 6, exposta abaixo, demonstra melhor como esses cânones se           

configuram, numa tentativa de alinhavar as acepções de Garavelli (1991, p. 4), Mateus             

(2018) e Furlan (2002). 

 

 

Figura 6 - Estrutura canônica do discurso 

 

Esclarecendo alguns termos mencionados acima, a “ação” considera não         

só o pronunciamento, mas também toda a linguagem corporal, tom de voz, aparência             

e demais quesitos que compõem a performance do orador. A Stasis é uma técnica              
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proposta por Cícero para se encontrar a proposta e o fio condutor da declamação              

através de indagações acerca dos fatos, dos sentidos, das qualidades, e dos locais e/ou              

procedimentos (MATEUS, 2018, p.115). “Tópicos” são os lugares comuns por meio           

dos quais categorizamos o nosso inventário ou coleta de provas ou dados. O “exórdio”              

é a etapa em que se prepara o auditório para o discurso, acalmando a todos e fazendo                 

com que fiquem atentos e benevolentes. Na “argumentação”, são apresentadas as           

provas favoráveis e refuta-se as desfavoráveis, e a “peroração” significa uma espécie            

de epílogo e conclusão da mensagem. A “construção” rege a linguagem dentro do             

campo da gramática, já a “composição” tece o estilo da oratória. Latinitas se refere à               

correção idiomática por excelência, enquanto o Aptum traduz a necessária harmonia           

entre as partes, e a Vitia corresponde às práticas que devem ser evitadas. A              

“variedade”, por fim, seria a responsável por evitar a satieta (tédio ou desgosto)             

causada pela monotonia ou pela saturação de ornamentação, e pode assumir           

diferentes cores como dignitas (brio), gravitas (austeridade) e suavitas (doçura)          

(CARRUTHERS, 2009). 
Agora que chegamos num consenso, citamos Mateus (2018): 

 

Tradicionalmente, a Retórica foi estudada a partir de uma razão logocêntrica           

que reduz a manifestação discursiva a realizações linguísticas. Porém,         

podemos entender a noção de Discurso como a construção discursiva da           

realidade na esteira do pensamento de Foucault (1999). Na medida em que            

os discursos contêm visões de mundo que sustentam os sistemas de           

pensamento dos grupos sociais em relação à sociedade (defendendo,         

reforçando e legitimando as suas ideologias e interesses), os discursos          

possuem um enorme potencial retórico. Dito por outras palavras, o exercício           

retórico de persuasão decorre por intermédio dos mais variados discursos e           

as suas formas simbólicas. Há uma imbricação congénita (MATEUS, 2018, p.           

20). 

Ou seja, potencialmente, qualquer atividade discursiva e meio de auto          

expressão humana pode assumir um caráter persuasivo e retórico, como poemas,           

comédias, filmes, anúncios de televisão, artes plásticas e música, entre outras tantas            

formas de expressão. Assim, optamos por analisar a retórica dos diferentes discursos            

expressivos da prática de ensaio coral amadora, visto que esta integra o processo que,              

por excelência, pretende apreender o “encanto”, desvelando, para isso, os meios de            

persuasão contidos num qualquer tópico. Ao nos aprofundarmos no assunto,          

podemos melhorar grandemente as nossas relações sociais, tornando-nos oradores         

capazes de ir ao encontro das pretensões dos demais, o que é uma máxima para a                

manutenção e perpetuação de uma atividade coral amadora. 

3.2 A Retórica no Ensaio Coral Amador 

De volta aos diferentes discursos presentes na prática coral, podemos          

associá-los à estrutura retórica exposta anteriormente. Podemos encontrar os três          

tipos de apelos persuasivos durante um ensaio, porém os gêneros de discurso mais             

característicos são o deliberativo, de uso mais frequente, e, em menor grau, o             

demonstrativo. Destacamos, assim, três tipos principais de discursos verbais de que o            

regente costuma lançar mão para o desenvolvimento de seu trabalho. São eles: o             

explicativo, o motivacional e o lúdico.  

O discurso explicativo vê no Logos e no gênero deliberativo seus           

principais expoentes, ao passo que o motivacional é a própria concretização do            
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Pathos e do gênero demonstrativo no ensaio coral. O discurso lúdico já seria um              

recurso estilístico da Varietas para evitar a fadiga mental e perda do interesse, tal              

como descreve Carruthers (2009); está, pois, a contribuir para a maior eficiência dos             

outros dois discursos mencionados.  

Vamos nos prontificar agora a melhor analisar como o Logos se           

manifesta através do discurso explicativo do regente durante seu ensaio coral. 

 

 

Figura  7 - Estrutura retórica do discurso explicativo no ensaio coral 

 

Na estrutura acima (Figura 7), vemos clara manifestação do gênero          

deliberativo, uma vez que o exemplo e a analogia (espécie de imagem verbal, tal qual               

uma metáfora estendida) são recursos amplamente utilizados para se alcançar os           

objetivos imediatos do ensaio. Embora o discurso verbal aqui não seja direcionado a             

uma assembleia pública, podemos assumir que o coro faz as vezes de uma plateia que               

está a todo momento julgando as atitudes do orador, que, no caso, é o próprio               

regente.  

Porém, encontramos outros recursos que também são expressos por         

meio do discurso explicativo, tais como: (1) instruções diretas, que são ordens ou             

pedidos claros e sucintos acerca de alguma correção musical ou disciplinar; (2)            

indução sinestésica, própria da pedagogia tradicional do canto, que busca estimular a            

memória sinestésica dos coristas por meio de palavras que suscitem sensações           

corporais internas e subjetivas, mesmo que estas não correspondam a uma           

manifestação real e física. A exemplificação, por seu turno, passou a ser nomeada             

como “modelagem” por pesquisadores como Bilodeau (2015) e Ozgul e Yigit (2017),            

entre outros, e pode envolver tanto exemplos corpóreos (como uma postura mais            

adequada para o canto, por exemplo), quanto exemplos expressos através de gestos            

da técnica da regência (para se explicar a precisão de algum ataque sonoro em              

sincronia com a regência do diretor musical, por exemplo) e exemplos musicais            
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através do canto por parte do regente (quando se pretende melhorar a afinação do              

conjunto, ou a impostação da voz, por exemplo).  

Ainda, cada técnica de ensaio pode ser fundamentada em conceitos          

advindos da própria música, como a pedagogia do canto ou a musicologia, por             

exemplo, e em ciências diversas, como a acústica, a psicofísica, a neurociência, a             

psicocognição, o comportamento organizacional, entre tantas outras. O importante é          

ter fundamento e ser sólido quanto às opções interpretativas. Já dentre as aplicações             

possíveis do discurso verbal do regente, temos as metodologias, os sistemas, os            

métodos, as técnicas, as práticas e os procedimentos, da ordem mais genérica para a              

mais específica, sucessivamente. E, com relação às finalidades do mesmo, quatro são            

as mais básicas e significativas para o ensaio coral, as quais iremos descrever melhor              

a seguir: retórica, musical, diretiva e psicopedagógica.  

(1) Retórica: é o regente como orador; traduz uma finalidade inerente a            

toda técnica de ensaio coral, visto que a captação da atenção e do encanto do corista e                 

sua consequente aceitação das instruções do regente representam uma condição          

prévia para a execução e manutenção do trabalho de ensaio do regente coral, o que               

está diretamente relacionado ao grau de motivação dos agentes envolvidos.  

(2) Musical: é o regente como artista; finalidade expressa mediante à           

necessidade de se preparar tecnicamente e artisticamente um repertório coral, de           

modo a alcançar um refinamento estético e uma alta performance do conjunto; um             

serviço à grande arte, que busca “um plano cognitivo, capaz de estabelecer uma             

intenção de comunicação de um discurso musical coerente estabelecido na          

interpretação”, tal como defende Galvão (2006, p. 169-170).  

(3) Psicopedagógica: é o regente como educador; ao tomar por          

empréstimo os discursos de Bilodeau (2015) e Ozgul e Yigit (2017), exprime a             

necessidade de estimularmos a maior autonomia dos coristas, e tal conquista só se             

torna possível por meio da educação musical através da prática coral.  

(4) Diretiva: é o regente como líder; parafraseando Bilodeau (2015),          

essa meta encerra de modo categórico a responsabilidade do regente como gestor dos             

recursos humanos, devendo, portanto, assumir o dever de mediar as distintas           

aspirações e expectativas pessoais em prol de uma produção coletiva. 

As quatro finalidades do ensaio coral, descritas acima, costumam estar          

presentes em cada técnica de ensaio aplicada. Não raras vezes, esses conceitos se             

mesclam e se interrelacionam; outras vezes também é possível detectar somente uma,            

duas ou três dessas finalidades num procedimento técnico de ensaio, num conjunto            

de procedimentos ou até numa seção inteira de ensaio.  

4. Motivação: Força Motriz da Atividade Coral Amadora 

As principais demandas profissionais que o regente precisa atender em          

seu trabalho com um coro amador, o que, por conseguinte, configura os objetivos             

imediatos que suas técnicas de ensaio urgem atender, são as seguintes: 1) captar a              

atenção e manter a motivação dos coristas, que, por livre e espontânea vontade,             

participam do coro, isentos de pró-labore; 2) atender e estar em consonância com a              

função social da instituição à qual o coro pertence , uma vez que esta arca com os                
9

custos da prática coral e confere o salário do regente; 3) ser congruente com as suas                

motivações pessoais, assumindo ao mesmo tempo um compromisso para com o grau            

9
A carência desta prática foi diagnosticada por Prueter (2010) como uma das principais causas de um                 

trabalho coral problemático. 
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de excelência artístico-musical do repertório que se propõe a preparar com o coro. A              

instituição (conselho diretivo) e os cantores do coro também detêm uma           

autodeterminação que lhes confere o impulso motriz para a iniciação das práticas            

corais e a contratação do regente, numa relação de oferta e demanda de modo              

recíproco.  

 

Figura 8 - Estrutura dos agentes motivacionais na instituição coral. 

4.1 Teoria da Autodeterminação 

O princípio fundamental que rege e perpetua uma atividade coral          

amadora é a motivação entre seus agentes participantes, o que fenomenologicamente           

poderíamos relacionar ao “encanto”, tal como o estudo da retórica do ensaio nos             

aponta. Fortuitamente, tal fundamento pode ser estruturado a partir da teoria da            

autodeterminação, e sua relação com o ambiente coral foi pormenorizada por           

Kohlrausch (2015). Segundo a autora, essa macroteoria toma por empréstimo seis           

outras teses complementares constituintes, a saber: Integração Organísmica,        

Avaliação Cognitiva, Orientações de Causalidade, Necessidades Psicológicas Básicas,        

e Conteúdo de Metas e de Relacionamento. 

A Teoria da Autodeterminação (TAD) emoldura-se em termos de fatores          

ambientais e sociais que facilitam ou prejudicam a motivação intrínseca dos           

indivíduos. Ela parte do pressuposto que a motivação intrínseca é catalisada a partir             

do momento que um indivíduo se encontra em condições que o conduzam para essa              

expressão (KOHLRAUSCH, 2015). E, da mesma forma, comportamentos        

extrinsecamente motivados podem tornar-se verdadeiramente autodeterminados na       

medida que o ambiente social influencia esses processos.  

Kohlrausch (2015), ao citar Ryan e Deci (2000), propõe que os           

comportamentos extrinsecamente motivados estão dispostos ao longo de um         

continuum, de acordo com o grau no qual ele é percebido como autônomo ou              

autodeterminado. Esta é a origem de uma segunda subteoria da TAD, conhecida            

como Teoria da Integração Organísmica. Segundo essa teoria, as pessoas são           

inerentemente ativas, e é a partir de suas respectivas necessidades psicológicas           

inerentes que elas se comprometem com o ambiente que, por seu turno, pode apoiar              

ou frustrar esses recursos internos dos indivíduos.  

Já segundo a orientação de causalidade, os indivíduos diferem em como           

eles normalmente percebem a fonte de sua iniciação comportamental. Uns dependem           

de orientações internas, como necessidades, metas e interesses, e, logo, desenvolvem           

um senso total de volição e um lócus interno de causalidade, regulando o próprio              

comportamento de modo autônomo, e buscam atividades interessantes e         

desafiadoras. Já outros são mais inclinados às orientações externas (indicações          

sociais, remuneração, status etc.), e encaram os eventos externos como pressão,           

tornando-se dependentes de recompensas e sintonizando-se melhor com o que os           
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outros querem, ao invés dos próprios interesses. Portanto, os primeiros tendem a            

possuir uma “orientação de causalidade de autonomia”, enquanto os segundos detêm           

mais uma “orientação de causalidade de controle” (VANSTEENKISTE; NIEMIC;         

SOENENS, 2010, apud KOHLRAUSCH, 2015).  

As necessidades psicológicas básicas são assumidas como inatas e         

universais, e devem ser satisfeitas para que as pessoas se desenvolvam e funcionem             

de maneira saudável (DECI; RYAN, 2000, apud KOHLRAUSCH, 2015). São elas:           

competência, autonomia e pertencimento. A privação de qualquer uma dessas          

necessidades tem impacto visível no crescimento e bem-estar de um indivíduo ou de             

um grupo de pessoas. Kohlrausch (2015) também nos diz que as pessoas têm uma              

tendência natural para mover-se em direção a metas intrínsecas e afastar-se de metas             

extrínsecas, embora tais mudanças não aconteçam automaticamente, necessitando        

eventualmente de apoios contextuais para satisfação das necessidades. Este é o cerne            

da teoria do conteúdo de metas, que também prevê que essa estrutura será             

semelhante em diferentes tipos de culturas. Ainda, ela afirma que ambas as metas             

intrínsecas e extrínsecas podem ser perseguidas por razões tanto autônomas quanto           

controladas.  

4.2 A Motivação no Ensaio Coral 

A partir de agora, iremos procurar entender melhor o papel da           

motivação para a iniciativa e manutenção da atividade coral amadora. Ozgul e Yigit             

(2017) afirmam que a competência pessoal mais importante para ser um líder eficaz é              

o desejo profundo de se tornar regente de música coral. Se o indivíduo ama a música                

coral e a ideia de compartilhar esse entusiasmo com os integrantes do coro, ele dispõe               

da motivação certa para desenvolver as habilidades pessoais necessárias para reger e            

ensinar. Parafraseando esses autores: qualquer compromisso exige um trabalho         

árduo, mas o desejo de fazer o que se ama faz com que seja um trabalho de amor,                  

portanto, zelo, compromisso e autoeducação constante. 

O estudo de Cox (1989) também indica que o entusiasmo pela música é             

uma das mais importantes características dentre todos os diretores pesquisados por           

eles, independentemente do modelo de dinâmica de ensaio utilizado por cada um.            

Isso está em consonância com Zander (2003, p. 30), que assevera que: 

 

O regente deve, com sua técnica e conhecimento da literatura, saber           

entusiasmar e despertar cada vez mais o interesse do seu grupo, para que os              

ensaios, em suas muitas vezes intermináveis repetições, não se tornem          

monótonos, mas sejam fonte de renovação – apesar da repetição – e com isso              

levem a um gradativo aperfeiçoamento e maturidade. 

 

Para Ozgul e Yigit (2017), esse entusiasmo deve reluzir na alegria e na             

dedicação com que o regente estuda e ensina o repertório, na felicidade de se estar               

junto aos coristas, e na própria motivação para atuar nessa frente de trabalho. Do              

mesmo modo, tal entusiasmo é prontamente percebido por todos os participantes do            

grupo musical (COX, 1989). Em suma, esta pesquisa nos mostra a importância de             

uma abordagem entusiástica em relação ao ensaio coral.  

As investigações de Frazier (1985); Mergendoller e Pack (1985); Ray          

(1992) e Stamer (1995), citados por Ozgul e Yigit (2017), indicam que a motivação dos               

aprendizes também é reforçada quando o professor é visto como entusiasta,           

carinhoso, e interessado no progresso real dos indivíduos. Há três pontos           
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importantes que irão pavimentar o caminho para a motivação dos alunos,           

parafraseando Ozgul e Yigit (2017): (1) tornar o ambiente de ensaio apelativo para os              

cantores, (2) concentrar a atenção sobre as metas de aprendizagem individual e            

coletiva, e (3) dedicar-se ao ensino das coisas valiosas e que realmente importam para              

os coristas. 

Logo, segundo Ozgul e Yigit (2017), a motivação é algo que nos fornece             

insistência, concentração e gestão para um dado comportamento. Estes últimos          

autores ainda sugerem que a escala de motivação do coro se estabelece de acordo com               

quatro características: Liderança, atenção do aprendiz e do instrutor, realização e           

ansiedade. Um conteúdo interessante e desafiador geralmente estimula a motivação          

intrínseca dos coristas para o aprendizado e para a adaptação dos mesmos aos seus              

respectivos deveres. Além disso, os cantores necessitam de encorajamento para que           

sejam bem-sucedidos nessa adaptação. Isso corroboraria para a manutenção de uma           

atmosfera positiva na sala de ensaio (BILODEAU, 2015). Ozgul e Yigit (2017) também             

dissertam sobre a teoria da expectativa aplicada à motivação, e dizem que o diretor do               

coro deve constantemente explicar a relação obtida entre os esforços dos coralistas e             

seu respectivo nível de desempenho resultante, convencendo-os sobre as possíveis          

vantagens, mas sem abrir mão da coerência. Desse modo, quanto maior for a             

possibilidade de sucesso, maior será a motivação dos indivíduos. Portanto, tomando           

agora por empréstimo o discurso de Ozgul e Yigit (2017), ao citarem Bandura e Wood               

(1989), Brophy (2005) e Reeve (2009), podemos afirmar que o estabelecimento de            

metas musicais claras é uma poderosa ferramenta motivacional que aumenta os           

níveis de desempenho dos coristas. 

5. Considerações finais 

É interessante perceber, dentro do âmbito da teoria da         

Autodeterminação, como as diferentes formas de orientação de causalidade expostas          

por Kohlrausch (2015) – autonomia e controle –, se inter-relacionam e se alternam,             

de modo que o regente consiga manter o ambiente dos ensaios corais amadores o              

mais sadio e produtivo possível.  

Também foi de grande valia estudar a retórica do ensaio coral, uma vez             

que o enxergamos como uma sincronia cíclica entre diferentes discursos de distintas            

naturezas: o discurso verbal e o musical. A compreensão da estrutura clássica da             

retórica do discurso verbal nos ofereceu as pistas primordiais para a elaboração de             

uma estrutura do discurso explicativo do regente, o qual foi melhor analisado neste             

trabalho. Pesquisas subsequentes poderão nos oferecer escopos para a formulação          

das demais estruturas do discurso comunicativo presentes nos ensaios corais, como a            

retórica dos discursos motivacionais e a própria retórica musical.  

Ainda, resta-nos aprofundar o estudo de cada uma das estruturas          

mencionadas ao longo do presente trabalho em investigações futuras, para entender           

melhor até que ponto os ensaios corais detêm características comuns entre si.            

Somente a partir daí, passa a ser possível observar o que torna cada trabalho coral               

único, dinâmico e criativo; em outras palavras, idiossincrático. Pois, afinal, nas           

palavras da regente Ceição de Barros Barreto (1973): 

 

O êxito do canto coral resulta principalmente dos ensaios, ou seja, do estudo             

e preparo do repertório, e do manejo da classe. Os processos de ensaio             

variam segundo o método de trabalho do regente, da capacidade dos           

executantes, das circunstâncias em que se realizam e da obra a ser estudada.             
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Não se pode estabelecer normas restritas a respeito, ademais a própria           

qualidade da música reclama, em cada caso, processos diferentes         

(BARRETO, 1973, p.119).  
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Resumo: O presente artigo pretende discutir a interpretação musical que ocorre no canto coral e o                

papel dos agentes responsáveis por essa interpretação. Para a discussão sobre interpretação musical             

utilizamos como referencial textos de Frank Kuehn, Stephen Davies e Wolney Unes. Para tratar da               

questão interpretativa no canto coral utilizamos textos de Angelo José Fernandes (et al.), Henry Leck e                

Leda Mársico. Discutimos algumas definições sobre interpretação musical, o papel do intérprete            

musical e suas escolhas no processo interpretativo e as responsabilidades dos agentes responsáveis             

pela interpretação musical no canto coral. Nas considerações finais observamos que a interpretação             

coral é um processo de construção entre regente, coro e coralistas. 

 

Palavras-chave: Interpretação musical. Canto coral. Intérprete. 

 
1. Interpretação musical 

 

O termo interpretação refere-se à leitura de uma composição baseada          

em seu registro gráfico que é decodificado pelo músico-intérprete; e cabe a este,             

complementar os elementos musicais que não estão registrados através de sua prática            

interpretativa. 

Segundo Frank Kuehn, interpretação em música, representa a leitura de          

uma composição com base em seu registro. O registro, de acordo com o autor, é               

representado por um conjunto de sinais gráficos que formam a imagem de texto ou              

partitura. O músico, ao decodificar os sinais gráficos do texto, transforma ideias em             

som, interpretando-as. A interpretação musical estaria então intimamente ligada à          

compreensão prévia da obra pelo músico-intérprete. (KUEHN, 2012, p.10) 

Frank Kuehn afirma que a interpretação está relacionada à leitura de           

um texto transformado em parâmetros de som musical. A leitura somada à prática             

interpretativa resulta na obra, que segundo o autor, precisa ser compreendida em            

forma, conteúdo e em seus parâmetros de linguagem, considerando questões          

históricas e sociais. (KUEHN. 2012, p.16) 

 
Considerando-se a partitura musical uma espécie de “roteiro” ou “mapa”          

para se chegar, por assim dizer, ao “tesouro” ou à “verdade” da obra, a              

interpretação corresponde à tarefa de trazer à luz não apenas o que está             

escrito, mas também (ou principalmente) o que está entre as indicações           

grafadas na partitura. (KUEHN, 2012, p.10) 

 

Wolney Unes destaca que existe uma grande diferença entre a prática           

interpretativa musical do século XIX e a do nosso século. Nós hoje somos subjugados              

à partitura musical e isso não ocorria no século XIX, pois cabia ao intérprete              

complementar o texto do compositor. Os compositores não registravam fielmente          

suas intenções porque os músicos ou intérpretes eram conhecedores da estética           

musical vigente, da linguagem musical de seu tempo. Não havia a preocupação que             

hoje existe de ser fiel à música deste ou daquele período, produções de outras épocas               

adequavam-se ao universo estético contemporâneo. Era uma época em que não havia 
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registro sonoro e as notas grafadas eram um guia para a realização musical. O que               

existia era uma visão estética padronizada nos modos de execução musical. Segundo            

o autor, atualmente não há uma estética erudita consolidada, nós a perdemos em             

meio a tantas tendências. (UNES, 1998, p.35-37) 

Lima também destaca que na tradição escrita surgiram intérpretes         

musicais cada vez mais subjugados à partitura, afastados da prática improvisatória e            

da liberdade de expressão que eram costumes frequentes na tradição oral. Citando            

Couto e Silva, a autora destaca que: 

 
A notação musical, que ao pórtico do séc. XVI se achava bastante            

desenvolvida à base do pentagrama, não traduzia qualquer informação do          

compositor quanto à interpretação de sua obra. Nem indicação de          

andamentos, nem dinâmica, nem qualquer outro dado além da pura          

representação dos valores sonoros sobre a pauta. (COUTO e SILVA, 1960,           

p.12 apud LIMA, 2005, p.20) 

 
Em contraposição a essa submissão, ou fidelidade à partitura, existe o           

outro extremo que é a interpretação musical com liberdade exacerbada que pode            

gerar uma distorção da música composta. Observamos então duas direções          

interpretativas distintas: uma que privilegia o texto musical, a figura e intenções do             

compositor, e outra que revela a liberdade, imaginação, originalidade e criatividade           

do intérprete.  

Essas duas direções interpretativas são descritas por Stephen Davies         

como dois modelos de interpretação musical a serem considerados pelo intérprete; o            

autor os denomina como modelo de citação e modelo de tradução. 

No modelo de citação, o objetivo é comunicar o caráter da obra segundo             

a intenção do compositor, repetindo-o com sua inflexão, intenção e sentimento. O            

intérprete subjuga-se e dirige sua interpretação de modo a expressar o trabalho como             

o seu compositor faria.  

O modelo de tradução é aquele no qual o intérprete possui mais            

autonomia e liberdade. Esse modelo é comparado ao trabalho de tradutores que ao             

traduzirem textos para outras línguas também são chamados de intérpretes. Stephen           

Davies afirma que o modelo de tradução é mais criativo do que o modelo de citação                

porque ocorre uma adaptação do texto original para um meio ou linguagem diferente             

durante a comunicação. Esse tipo de interpretação precisa ser planejada e isso            

envolve um alto grau de habilidade, julgamento e criatividade por parte do intérprete.             

(DAVIES, 2006, p. 14-16) 

Mas qual seria a interpretação ideal? Decisões interpretativas cabem ao          

intérprete e este deve estar preparado para realizá-las considerando diversas          

vertentes. 

 
2. O intérprete 

Wolney Unes afirma que a música é muito anterior a qualquer processo            

de registro, sejam eles gráficos, fonográficos ou digitais, mas a notação musical é o              

meio de registrar a intenção musical no tempo, e serve como veículo de ligação entre               

autor e intérprete não contemporâneos. Wolney Unes destaca que é a existência dos             

signos gráficos sobre a pauta que obriga à existência do intérprete e da própria              

interpretação como meios de trazer até nós sua tradução musical, sonora. (UNES,            

1998, p.10). Segundo Silva, a música não existe sem o intérprete, 
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A música é a única arte que não existe sem o intérprete, e este não é o                 

ouvinte – paralelo imperfeito do leitor da literatura, ou do espectador do            

teatro, da pintura ou do cinema. O intérprete – o performer, o executante,             

enfim, o intérprete musical – é uma condição inteiramente peculiar, sem           

paralelo com outras funções artísticas. (SILVA, 2016, p.178) 

 

Abdo utilizando citações de Koellreutter afirma que o executante,         

performer, tem um papel ativo e criador na interpretação.  

 
A interpretação é “decodificação dos signos musicais”, logo operação que se           

define como “tradução subjetiva”⎯, mas o processo interpretativo não fica          

inteiramente entregue à sua subjetividade; ele deve “perceber” as “relações          

sonoras” criadas pelo compositor. (KOELLREUTTER ,1985,1990 apud       

ABDO, 2000, p.18) 

 

Observamos que embora exista liberdade para a criatividade do         

intérprete ela está condicionada às escolhas do compositor descritas na partitura. 

Stephen Davies observa que para interpretar, o intérprete deve         

compreender o trabalho do compositor através das instruções, leitura da partitura,           

convenções de notação e práticas de performances relevantes. Mesmo em          

interpretações autênticas nas quais o músico possui liberdade interpretativa, devem          

ser observados alguns padrões descritos na partitura que permitam o reconhecimento           

da obra conforme a criação do compositor. Segundo o autor as escolhas            

interpretativas inicialmente envolvem decisões básicas. Para tocar as notas, o          

intérprete deve resolver questões de ataque, dinâmica, vibrato, fraseado, equilíbrio,          

nuance melódica, entonação, textura harmônica, timbre, inflexão rítmica, etc, tudo          

em um nível de sutileza que vai além do que é determinadamente instruído na              

partitura. Cabe ao intérprete moldar sua interpretação. (DAVIES, 2006, p.9-12) 

 
3. Os agentes da interpretação no canto coral 

 

A interpretação musical realizada por conjuntos instrumentais e coros é          

uma questão delicada que pode gerar diversas discussões se considerarmos os           

agentes responsáveis pela interpretação. Leda Mársico afirma que: 

 
A tarefa de interpretar parece tornar-se mais difícil quando se trata de            

execução em conjunto, porque requer uma interpretação exata numa fusão          

completa e equilibrada, em que o regente desempenha um papel primordial.           

Cabe-lhe conhecer a fundo a partitura, imprimir o movimento exato à peça            

musical, separar as frases, evitar o empastamento das vozes, cuidar os           

matizes, estar atendo aos ataques iniciais das frases, detectar o mínimo erro            

e comunicar ao conjunto as emoções que o animam. (MÁRSICO, 1979, p.55) 

 

Um regente não faz música sozinho, ele depende de seu instrumento           

que nesse caso é o grupo musical que dirige. Um grupo musical, seja instrumental ou               

vocal, é considerado um só instrumento quando executa música em conjunto, mas            

individualmente cada músico ou cantor também é um intérprete. Como gerenciar o            

resultado de uma interpretação musical onde há tantos intérpretes, com formações e            

habilidades musicais diversas e com concepções interpretativas diferentes? Além         

dessa variedade na formação musical dos intérpretes, também existem casos de           
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grupos, principalmente vocais, onde os executantes não possuem formação musical e           

nesse caso a responsabilidade do regente intérprete é maior.  

Diante dessa questão um regente pode assumir diversos papéis, além          

das funções básicas que são as decisões interpretativas e a condução musical através             

da regência. Pode ser necessário que ele acumule as funções de administrador,            

professor do grupo, preparador vocal, pianista acompanhador, entre outras. 

Considerando o foco dessa pesquisa, vamos nos ater na interpretação          

musical que ocorre no Canto Coral. Sobre a interpretação musical no coro, Leda             

Mársico destaca que: 

 
A interpretação de um solista e de um corista diferem quanto às            

responsabilidades. O solista deve encontrar sua própria expressão, enquanto         

o corista expressa o que lhe é sugerido pelo maestro. Os cantores de um              

conjunto não têm, portanto, expressão pessoal independente; procuram        

penetrar a interpretação que o dirigente imprime à obra. Assim, um coro            

bem dirigido é como um espelho no qual o ouvinte pode captar a expressão              

do regente. (KAELLIN apud MÁRSICO, 1979, p.34) 

 
Concordamos em parte com essa opinião quando o autor se refere à            

diferença de responsabilidades de solistas e coralistas, mas no que tange à expressão             

acreditamos que os cantores de um coro possuem expressão pessoal independente,           

uma vez que, cada um dispõe de qualidades e habilidades vocais específicas que             

refletem na sonoridade do conjunto, além de outras questões interpretativas que           

serão discutidas nesse capítulo. Sobre a sonoridade coral Angelo José Fernandes,           

Kayama e Östergren afirmam que: 

 
O resultado sonoro de um coro depende da forma como seus cantores            

produzem seu próprio som... A formação do som padrão de um coro depende             

de uma série de aspectos técnicos. Na performance, este som ainda sofre a             

inuência de aspectos estilísticos. Entre os aspectos técnicos, há os que estão            

relacionados à individualidade das vozes que formam o coro (produção          

vocal, registração vocal, dicção, timbre e vibrato) e os que se relacionam            

diretamente com o canto coletivo (homogeneidade, equilíbrio, entonação em         

grupo e precisão rítmica). Evidentemente, considerando a natureza da         

atividade coral, todos esses aspectos devem ser trabalhados coletivamente.         

Uma vez construída a sonoridade padrão, o regente poderá trabalhar sua           

variação através dos aspectos estilísticos: exibilidade timbrística, fraseado,        

articulação (musical), emprego de dinâmicas e andamento (escolha de         

tempo). (FERNANDES; KAYAMA; ÖSTERGREN,2006 p.37,42) 

 

Entendemos então que a interpretação musical no Canto Coral é um           

processo que deve ser construído e essa construção se dá com a participação de todos               

os agentes envolvidos.  

 

3.1 O regente intérprete 

 

A prática interpretativa do regente se dá de forma distinta dos demais            

intérpretes, uma vez que, ele depende de outros indivíduos para essa atividade. O             

instrumento do regente constitui-se de conjuntos ou grupos musicais; cantores do           

coro, musicistas de orquestra ou banda; sem os quais sua atividade interpretativa não             

seria possível. A atividade interpretativa do regente é um processo que tem início no              
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momento da escolha do repertório e perpassa pelo estudo da partitura, estudo do             

gestual da regência, planejamento dos ensaios, realização dos ensaios e conclui-se           

após a performance. 

Assim como o intérprete individual, o regente deve possuir uma          

formação musical sólida e habilidades para conduzir seu grupo. 

Atualmente existem muitos regentes que dirigem coros compostos por         

cantores sem formação acadêmica musical, também conhecido como coro amador.          

Um regente diante desse cenário além das funções de intérprete assume as funções de              

professor e muitas vezes de preparador vocal de seu grupo.  

O regente na posição de educador musical precisa agir como mediador           

no processo interpretativo do coro e precisa perceber o ensaio como uma            

oportunidade de musicalização e aperfeiçoamento musical de seu coro. Tanto coros           

amadores quanto coros com formação musical possuem aspectos a serem          

desenvolvidos. Ele auxiliará o grupo na aquisição e desenvolvimento de habilidades           

musicais capacitando-os para a prática de interpretação musical através do canto.           

Além do trabalho para aquisição da leitura musical, o regente precisará realizar um             

trabalho individual e coletivo de técnica vocal afim de construir uma boa sonoridade             

coral trabalhando questões de respiração, afinação, emissão vocal adequada, dicção,          

articulação, precisão rítmica. 

O regente deve realizar ainda um trabalho de contextualização da obra,           

fazendo com que o coro conheça questões históricas da obra a ser trabalhada,             

compositor, gênero, estilo possibilitando desenvolvimento de uma sensibilidade        

estética. Isso possibilitará ao coro compreender e de certa forma apropriar-se,           

conforme o regente, da intenção do compositor. 

Todas essas questões anteriormente trabalhadas com o coro devem ser          

evidenciadas através do gestual do regente, portanto, é necessário que essa           

comunicação entre coro e regente se dê maneira precisa. O regente precisa trabalhar             

o sentido de seu gestual com o coro de maneira que haja coerência entre sua               

instrução verbal durante os ensaios e a comunicação gestual. 

O gestual é o meio de comunicação utilizado pelo regente para evocar a             

interpretação musical previamente construída; através da interação regente e         

cantores; durante os ensaios, resultando na música que chegará ao ouvinte no            

momento da performance.  

 
3.2 O coro e o coralista intérprete  

 

Angelo José Fernandes afirma que ser um regente coral é como ser, ao             

mesmo tempo, organista e construtor de órgãos, segundo ele o regente deve construir             

o instrumento coral com a mesma competência que ele o toca. (FERNANDES, 2006,             

p.49)  

Na performance coral, os diferentes timbres vocais se misturam e criam           

uma nova sonoridade, um único instrumento de prática interpretativa nas mãos do            

regente. Para isso é necessário que esse instrumento receba uma formação musical            

adequada. A formação musical de um coro pode ocorrer através de uma instrução             

formal em uma instituição de ensino com aulas de teoria, harmonia, percepção            

técnica vocal, história da música e outras disciplinas que contribuam para o fazer             

musical ou podem ocorrer durante os ensaios, no caso de coros amadores essa é a               

maneira mais comum.  
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É importante que os cantores tenham acesso à partitura, mesmo que           

ainda não saibam realizar a leitura de notas, valores, etc. O processo de aprendizagem              

de leitura musical deve ocorrer durante os ensaios, a partir do próprio repertório a              

ser estudado, é um estímulo visual permanente para desenvolver a habilidade de            

leitura da partitura. No início desse aprendizado haverá obviamente a mediação do            

regente e de coralistas mais experientes e posteriormente esse cantor será capaz de             

realizar a leitura sozinho. O contato com a partitura tanto para coros amadores como              

para coros profissionais, permite a observação detalhada de questões de duração           

exata das notas, dinâmica, agógica e articulação do texto. 

O trabalho de construção da sonoridade coral, principalmente no coro          

amador inicia-se através da imitação sonora. Quando o coralista imita o regente ou             

coralista mais experiente, ele reconstrói individualmente algo que observou no outro           

e com isso amadurece os processos de desenvolvimento que o levarão ao aprendizado             

do que foi imitado. Esse estímulo auditivo é acompanhado do estímulo visual            

anteriormente descrito para desenvolver a habilidade de leitura da partitura através           

da mediação. 

À medida que esses estímulos são repetidos durante os ensaios, o           

coralista internaliza esses conhecimentos e inicia um processo de aprendizado e           

desenvolvimento musical. Apoiando-se nos conhecimentos musicais já internalizados        

o coralista torna-se capaz de aprender novas músicas de maneira mais dinâmica e             

depende cada vez menos de mediação para isso. A dificuldade de leitura da partitura              

que existia inicialmente vai se extinguindo devido ao desenvolvimento que esse           

cantor já obteve através de experiências com obras musicais anteriores. O acúmulo            

dessas experiências é registrado na memória do coralista e é utilizado para a             

aprendizagem de obras sempre que necessário. 

 
4. Considerações finais 

  

Observamos então que a interpretação coral é um processo de          

construção entre regente, coro e coralistas. O regente atuando como mediador e o             

coro e cada coralista como participantes ativos dessa construção. Prueter afirma que: 

 
Quando o coro assume a responsabilidade da performance musical sobre si e            

compreende o que deve ser realizado, o processo de mediação do maestro            

começa a trazer um sentido à execução musical. Além disso, os objetivos são             

atingidos por meio de um grande trabalho em equipe. (PRUETER, 2010, p.            

34) 

 
Segundo Henry Leck para interpretar bem uma música, ela deve ser           

internalizada de forma abrangente. O regente deve proporcionar aos coralistas a           

possibilidade de entender a música harmonicamente e estruturalmente. Ele deve          

investir seu tempo na análise harmônica e formal da obra e compartilhar essa visão              

com seus cantores, auxiliando-os a entender a sua parte dentro do contexto da             

música. (LECK, 2009, p.4) 

Entendemos que a participação ativa do coro como grupo e de cada            

coralista individualmente se dá principalmente no momento em que internaliza todo           

o conhecimento adquirido durante a atividade coral e os expressa musicalmente           

através de suas vozes. Ao executar a obra coral, cada cantor cede seu instrumento,              
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sua voz que possui características singulares e através dela pode criar sua            

interpretação, não só individualmente, mas em grupo. 
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Resumo: Há uma prática comum de preparação de repertório através dos chamados kits de ensaio               

em igrejas evangélicas no Brasil, de vários segmentos. Estes materiais são produzidos por um setor da                

indústria fonográfica, onde regentes, coristas e instrumentistas estudam e executam o repertório. O             

presente trabalho se propõe a investigar a relação dos agentes trabalhadores envolvidos na produção              

destes materiais, coristas e regentes com esta prática coral em igrejas evangélicas, tendo como base a                

especificidade de preparação de repertório a partir destes materiais e ainda, como o repertório se               

constrói a partir desta prática. Para tal investigação realizou-se revisão de literatura e entrevista a uma                

regente envolvida com trabalhos a partir de kits de ensaio.  

  

Palavras-chave: Canto coral. Música cristã. Kits de ensaio. Materiais didáticos. 

 
O presente trabalho se atentará a uma prática em igrejas evangélicas           

brasileiras, em relação à preparação de repertório através dos chamados kits de            

ensaio, que são materiais produzidos por um setor da indústria fonográfica referentes            

à CDs com gravações cantadas de cada naipe, de todos os naipes juntos e ainda,               

gravações apenas dos instrumentos (playbacks) assim como letras e partituras onde           

regentes, coristas e instrumentistas estudam e executam o repertório.  

Pretende-se aqui, apresentar um breve panorama sobre a        

relação/comercialização dos agentes trabalhadores envolvidos na produção destes        

materiais, coristas e regentes com esta prática coral, tendo como base a especificidade             

de preparação de repertório a partir destes materiais e ainda a relação destes para              

possíveis dificuldades e benefícios em relação à construção destes repertórios.          

Questões como utilização deste material para melhor compreensão da prática;          

ensaios de naipe e sua relação com a sonoridade; possíveis divergências entre os             

materiais gravados e os registrados e suas problemáticas nas dinâmicas de ensaio,            

também foram investigados no percorrer desta pesquisa.  

A motivação norteadora para este trabalho, nasce da percepção de uma           

problemática sobre a utilização não orientada das gravações fonográficas pelos          

coristas, que em seus processos de estudo do repertório, ouvem e acabam por imitar              

as gravações. Através desta prática há uma dificuldade na homogeneização da           

sonoridade do grupo. 

Através desta investigação será possível possibilitar compreensões       

sobre a gênese desta relação, assim como as possíveis dificuldades de musicalização e             

construção de repertório nas igrejas e a partir disso, analisar questões que podem             

contribuir na formação musical dos agentes participantes de coros. O presente           

trabalho pretende também provocar e discutir questões ainda não muito exploradas           

em literaturas relacionadas ao tema.  
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1. Um breve panorama 

 

A escolha do tema relaciona-se ao fato de que já tenho inserção neste             

contexto como corista e posteriormente como regente há alguns anos, conhecendo           

mais proximamente sobre este método de ensaio. A presente investigação nasce           

então, de uma prática minha no coro da Igreja de Deus em Colubandê – São Gonçalo                

desde 2007, pela direção da regente titular desta denominação. Nesta época, eu            

estava estudando piano na escola de música Villa-Lobos no centro do Rio de Janeiro              

e entrei no coro sob orientação da minha professora por estar procurando            

desenvolver minhas habilidades relacionadas à percepção musical. Meus pais já          

faziam parte deste coro e então, eu já conhecia indiretamente o trabalho pelos kits de               

ensaio. Quando entrei no coro, recebi um CD da linha do baixo (classificação dada              

pela regente) e um “letrário” .  
1

É importante salientar que se trata de um método utilizado por diversas            

denominações evangélicas pelo Brasil, desde segmentos pentecostais aos batistas, e          

que para existir depende de muitos componentes, como o compositor, os próprios            

responsáveis pelas entregas, assim como produtor e ainda ao grupo que se utiliza do              

material como regentes, coristas e instrumentistas. Becker (1997), buscando         

estabelecer uma relação completa dos tipos de pessoa cuja ação contribui para o             

resultado obtido sobre algum mundo definido como arte, sugere: 

 
(...) esta relação poderia incluir desde as pessoas que concebem o trabalho -             

compositores ou dramaturgos, por exemplo -, as que o executam – como            

músicos e atores -, as que fornecem os equipamentos e materiais           

indispensáveis à sua execução – fabricantes de instrumentos musicais, por          

exemplo -, até as que vão compor o público do trabalho realizado –             

frequentadores de teatro, críticos, etc. (BECKER, 1997, pag. 9). 
 

Embora eu busque trazer uma visão mais ampla deste universo assim           

como os agentes componentes do mesmo, esta pesquisa também tem como base uma             

investigação relacionada aos sujeitos que atuam mais diretamente na produção de           

som. Para isso, trago a concepção de Becker (1997) sobre mundos artísticos:            

“Defina-se um mundo como a totalidade de pessoas e organizações cuja ação é             

necessária à produção do tipo de acontecimento e objetos caracteristicamente          

produzidos por aquele mundo.” (BECKER, 1997, pág.9). 

A possível sustentação deste mundo artístico pode estar relacionada à          

intenção performática dos grupos utilizadores dos kits, ou seja, a expectativa sobre o             

dia em que se apresentará determinado repertório. É de fato esta intenção, que valida              

e viabiliza este universo, pois, liga-se diretamente à realização de uma produção            

musical e religiosa. 

Sobre o momento da performance e suas demandas, Seeger (2008) nos           

elucida: 

Nem os músicos, nem a audiência são as únicas pessoas envolvidas na            

performance. Existem os administradores dos negócios, os administradores        

1
Este termo é comum em algumas comunidades cristãs que utilizam estes materiais, mas não possui                

significação em qualquer dicionário. É na verdade, uma espécie de hinário de determinada cantata,              

contendo as letras de cada movimento. Estas seções possuem o nome da peça, indicações de solistas,                

indicações dos momentos em que o coro precisa cantar e outras que o responsável pela produção achar                 

conveniente acrescentar. 
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do transporte, os donos dos clubes noturnos, os engenheiros de som,           

bombeiros, policiais, recepcionistas e seguranças. (SEEGER, 2008, pág.        

255). 

 

Sobre os materiais de CDs, supus num primeiro momento, que          

poderiam ter surgido para abarcar e viabilizar esta prática com possíveis           

componentes que não possuíam conhecimento de leitura musical, mas a pesquisa           

apontou para além destas, outras questões e motivações. 

O presente trabalho não tem a intenção de investigar a criação do            

método, mas convém admitir que este modelo de produção de materiais contribuiu            

para o surgimento de outras empresas de mesmo cunho comercial. Dados empíricos            

demonstram que o responsável pela elaboração deste método de formatação de           

estudo e preparação de repertório no Brasil, chamava-se Waldenir Carvalho. Em uma            

entrevista publicada em 25 de junho de 2015 no youtube (BORGES, 2019) pelo             

cantor e diretor da empresa Áquila Records chamado Vittor Borges, que naquela            

situação era o próprio entrevistador, o maestro Waldenir conta um pouco de sua             

experiência. Ele nasceu em um de abril de 1942 em Campos de Goytacazes e foi               

criado na Terceira Igreja Batista desta mesma cidade. Já aos doze anos, cantava no              

naipe de tenores do coral local onde pôde estudar teclado e órgão. Aos quinze anos               

começou a demonstrar uma insatisfação com o repertório realizado nas igrejas e até             

então, sentia a necessidade de ouvir algo mais “dinâmico” e contemporâneo.           

Posteriormente deixou um emprego no interior para trabalhar com música no centro            

do Rio de Janeiro. Nessa mesma época, tinha terminado o curso de inglês e se               

preocupou em exercitar a língua. Por orientação de um amigo professor da            

Universidade de Vitória chamado João Lucas ele passou a fazer tradução de hinários             

cristãos dos Estados Unidos. Waldenir então escreveu para Wayne Cooper, um           

arranjador de um famoso grupo vocal masculino americano chamado “King’s          

Heralds” em atividade desde 1927 que têm como foco, a execução de música gospel e               

foram um dos grupos vocais precursores da música a capella . Waldenir recebeu            
2

então três hinários para coro masculino deste arranjador e então iniciou as traduções             

dos mesmos para o português. A partir disso começou a publicar essas traduções e              

passou a encomendar mais materiais de compositores e arranjadores americanos. 

Ainda em Campos de Goytacazes, Waldenir Carvalho dirigia um grupo          

vocal chamado “Coral Sul-Americano”. Observando métodos de ensaio em outras          

igrejas, Waldenir acreditava que os regentes perdiam muito tempo ensinando cada           

naipe por vez. Teve então, a ideia de gravar cada linha de voz separadamente em fitas                

cassete e distribuía ao seu grupo para que estudassem antes dos ensaios. Com a              

utilização deste procedimento o maestro Waldenir alcançou resultados mais         

rapidamente, tendo verificado ser esta, em sua opinião, uma boa forma de se             

preparar repertório. 

Conta então, casos de regentes que não sabiam ler nem nomear           

qualquer nota musical e que através da distribuição destes materiais passaram a            

preparar cantatas inteiras com seus próprios coros. Abro um espaço para relatar uma             

vivência pessoal: quando entrei no coro da Igreja de Deus em Colubandê, passei a              

possuir um contato mais próximo com a regente titular. Soube ao longo do tempo que               

ela não possuía formação musical formal, mas que ao longo de muitos anos de              

2 A cappella é uma expressão de origem italiana que significa música vocal solo ou de grupo sem               

acompanhamento instrumental. 
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experiência com coros em igreja, passou também a preparar cantatas inteiras por este             

método.  

Atualmente Waldenir possui oitenta hinários publicados e mais de duas          

mil traduções prontas. 

É possível perceber que grande parte das igrejas, que utilizam os kits de             

ensaio, não possui músicos instrumentistas para que haja a preparação e execução            

das orquestrações propostas pelos compositores. Este fato, muito provavelmente está          

ligado à falta de verba destas instituições e o consequente não investimento nesta             

área, dentre outras questões sociais como a possível não valorização e investimento            

do ensino de música em boa parte de nossa sociedade. Waldenir Carvalho destaca o              

uso do playback pelos regentes, pois acredita que nos dias atuais, infelizmente os             

músicos não querem estudar e então o playback torna o processo mais fácil de              

realizar e viabilizar a apresentação da obra escolhida. 

Embora a entrevista não dê mais detalhes sobre o surgimento do           

trabalho em si, em algum momento este procedimento se tornou profissional e            

passou a inspirar outros indivíduos a não só prepararem repertório da mesma forma             

como também a montar empresas com o viés de comercialização destes materiais            

didáticos.  

Buscando compreender um pouco mais sobre o caminho que o material           

perpassa até chegar ao corista, levando em consideração o seu surgimento, busquei            

elaborar um diagrama de blocos para buscar uma melhor demonstração (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Diagrama de Blocos 

A situação elaborada acima sugere o caminho que o material percorre           

quando uma determinada empresa encomenda a obra de compositores estrangeiros e           

ainda na maioria dos casos é arranjada por outro compositor. Em situações em que o               

compositor é brasileiro e\ou produtor do material, esses caminhos evidentemente          

diminuem.  

Vale lembrar que existem serviços de entrega para que o material           

chegue até as pessoas que utilizam este material e por isso, muitos agentes se              

envolvem na distribuição, desde os receptores das encomendas aos responsáveis pela           

entrega.  

No ponto três é importante atentar à existência de uma série de            

envolvidos. Podemos citar o produtor, os coristas e os engenheiros de som (que             

produzem as gravações em estúdios).  
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É importante atentar ao fato de que música é uma mensagem que            

possui significados culturais vinculados às experiências emocionais das pessoas e cuja           

aceitação está diretamente ligada ao gosto. “Nas igrejas evangélicas de quaisquer           

denominações, o discurso da música ainda se torna mais impactante por se unir ao              

texto cantado” (VIEIRA, 2012, pág. 24), ou seja, muito da conexão afetiva que os              

membros de determinada denominação religiosa têm ante a uma prática musical           

pode estar relacionada às suas crenças, sempre sendo testificadas pelas canções           

entoadas. Sendo assim, universos musicais assim como suas respectivas         

performances, possuem aspectos fisiológicos, emocionais, estéticos e cosmológicos.        

Tudo isso está envolvido no porquê pessoas fazem e apreciam certas tradições            

musicais (SEEGER, 2008, pág. 256) e ainda, “o ato de fazer música em conjunto é um                

ato de forjar e manter a comunidade”. (COOK, 2007, pág. 777). 

 

2. A utilização dos kits por regentes e coristas e problemáticas no 

processo de construção do repertório 

 

A partir do momento em que os kits chegam à posse do regente, o              

mesmo distribui este material aos coristas. Geralmente os coristas levam seus           

respectivos CDs e “letrários” ou partituras para casa e estudam durante a semana.             

Muitas vezes os coristas formatam os áudios para tipos de arquivo em que é possível               

o estudo de sua linha de voz em drives portáteis.  

Buscando saber mais sobre a sustentação deste trabalho e como as           

igrejas adquirem verba para a compra destes materiais, também entrei em contato            

via mensagem com Ana Oliveira, bacharel em regência coral pela Escola de Música da              

UFRJ e ministra de louvor na Igreja Batista da Abolição em Piedade. Expus meu              

interesse em acompanhar o trabalho dela para me aprofundar em minha pesquisa e             

perguntei então sobre como o material é viabilizado em sua igreja e se existia alguma               

forma de trabalho específico para a compra de todos os itens necessários à             

preparação e realização das apresentações. Ela me respondeu que a igreja           

disponibiliza verba para as compras e que há um planejamento anual para as             

principais apresentações que ocorrem durante o ano, sendo elas: na Páscoa e no             

Natal. Geralmente o grupo começa a se mobilizar entre janeiro e fevereiro para a              

organização das compras da cantata ou musical de páscoa e entre junho e julho para a                

cantata ou musical de natal. 

Quando perguntei também a Ana Oliveira sobre quais eram as          

principais características do coral que ela dirigia, ela me disse que o coro é de               

modalidade mista e que possui em torno de quarenta vozes sendo o perfil variado              

entre jovens e idosos. Este dado é importante, pois confirma a realidade de uma              

demanda de prática coral em que se reúnem componentes com diversas           

especificidades, produzindo interações e trocas culturais. Por isso é possível afirmar           

que “a atividade de canto coral é uma atividade socialmente democrática, pois pode             

ser realizada por diferentes pessoas de diversas idades ou estilos.” (CARMINATTI,           

2010, pág. 85). 

Quanto à configuração dos coros, percebe-se certa flexibilidade em         

relação à faixa etária. Embora as igrejas evangélicas tenham trabalhos específicos de            

departamentos conforme a faixa etária, os coros que se apresentam nessas datas            

comemorativas, abarcam uma grande faixa de idade dos indivíduos.  
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Em busca sobre eventuais deficiências que o material ou o          

procedimento através do mesmo poderiam gerar, obtive a resposta da Ana Oliveira            

relatando que por algumas vezes, o CD de determinado naipe em algum momento             

pode conter divergência em relação ao que está escrito na partitura e que o grupo e a                 

regente só perceberam tal divergência no decorrer do ensaio, pois costuma guiar-se            

apenas pelas partituras. 

Cook (2007), ao relatar sobre uma produção de 1987 por Pearl Opal de             

um disco compacto onde havia a gravação remasterizada do “Cruxifixus” da Petite            

Messe Solennelle de Rossini, feita no Vaticano em 1902 e intitulada por “Alessandro             

Moreschi: o último castrato”, mostra algumas problemáticas de interpretação do          

próprio Moreschi, revelados por um estilo altamente desconhecido de produção vocal           

pela possível falta de controle do intérprete. Destaca ainda que esta experiência, havia             

sido a primeira de Moreschi com este tipo de registro e que o acompanhador ao piano                

devia estar no extremo oposto da sala, interrompendo o sentido de conjunto dos             

artistas. Conclui o relato afirmando que a performance gravada pode não ter sido             

totalmente representativa de como Moreschi normalmente cantava.  

Este simples relato nos revela as possíveis problemáticas num processo          

de gravação musical e o quanto estas, influenciam na performance dos artistas. No             

caso dos coristas que se utilizam de qualquer material gravado acrescenta-se o fato de              

que naturalmente, no processo de estudo, o corista busca imitar à sua maneira, a voz               

que está sendo escutada, podendo trazer dificuldades ao conjunto em relação à            

homogeneização da sonoridade. 

Dentre as formas de ensaio é possível perceber, que nas igrejas em que             

ocorre este método, há ensaios gerais e por naipes separados. Muitos dos coristas não              

conseguem se preparar individualmente para os ensaios, sendo este um dos motivos            

para que ocorram os ensaios de naipe. Percebe-se ainda que de maneira recorrente,             

há uma excessiva prática desses ensaios. Seria uma espécie de indução prática do             

método de utilização, que pode ser gerada pela própria forma seccionada em que o              

material é elaborado e produzido. Surgem então dificuldades de se amalgamar o            

timbre de um coro que se utiliza deste método, pela própria forma como se constrói o                

repertório. Os naipes dos coros por estudarem por muitos ensaios separadamente dos            

outros naipes, podem acabar consolidando um timbre específico e daí surge a            

dificuldade do regente em timbrar o coro de maneira geral. “A homogeneidade é um              

dos mais importantes aspectos coletivos da sonoridade coral e, por isso, precisa ser             

trabalhada incansavelmente pelo regente nos ensaios.” (FERNANDES, KAYAMA e         

ÖSTERGREN, 2006, pág. 46). 

Outra questão importante é que assim como um compositor do passado           

concebia suas obras em termos de sonoridades musicais de sua época, assim fazia um              

compositor do século XX e no nosso caso, também os compositores da atualidade.             

(DART, 2000, apud FERNANDES, KAYAMA e ÖSTERGREN 2006, pág. 51). O           

regente deve então, compreender o contexto em que se compõe determinado           

repertório e buscar explorar com o grupo, possibilidades tímbricas que se adequem            

ao repertório trabalhado.  

Quanto à assiduidade do coro, Ana comentou que alguns coristas não           

ouvem os kits e que há certa inconstância de presença nos ensaios, fatores estes que               

dificultam a preparação do repertório.  

Ana Oliveira também fez algumas críticas a algumas produções, mas          

reconhece que os coristas que se disponibilizam a estudar, absorvem com mais            
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rapidez o repertório proposto e que o material também é de grande valia, por ser               

possível apresentar algumas peças de cantatas, por exemplo, ao longo do ano. 

 

3. Considerações finais 

É inexorável admitir a importância dos kits de ensaio e que os mesmos             

proporcionam uma intensa vivência musical em muitas comunidades evangélicas por          

todo o Brasil. Além disso, a prática de comércio destes kits gera uma série de               

trabalhos e interações sociais importantes aos produtores e outros profissionais          

envolvidos para que o produto chegue aos consumidores. 

Os resultados demonstram que esses materiais surgem de uma         

percepção do que poderia se tornar mais dinâmico e poupasse tempo de ensaio dos              

coros das denominações evangélicas e que ao longo do tempo, a prática de produção              

foi se aperfeiçoando e até influenciando outras pessoas a trabalharem produzindo os            

kits. 

É possível perceber que este tipo de metodologia também viabiliza a           

preparação de determinados repertórios de forma prática com coros amadores e que            

também é possível ajustar e adaptar formas de ensaio conforme demanda e            

necessidade de cada coro e denominação.  

Muitas dificuldades também são encontradas durante o processo como         

aponta a investigação. Desde problemas de produção como o próprio material, até            

dificuldades metodológicas de ensaio e musicais, podendo estar relacionados à          

própria forma como o repertório é construído. Problemas estes que podem se            

relacionar a falta de estudo individual dos coristas e possível excesso de ensaios por              

naipe. 

É importante que o regente reforce o papel do desempenho para a            

agregação de experiências e amadurecimentos musicais diversos com os seus coros e            

também, que todo o processo de se preparar determinado repertório, demanda de            

muito esforço, dedicação e um grande desenvolvimento de habilidades e vivências           

diversas e extramusicais.  
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Resumo: Em um momento que o violão de 7 cordas se mostra cada vez mais presente entre músicos,                  

inclusive se inserindo na música de concerto e em meios acadêmicos se faz pertinente um olhar para a                  

formação desse instrumentista. Assim, este trabalho propõe a utilização de estudos que contribuíram             

para a consolidação da técnica e repertório do estudo do violão de 6 cordas transcritos para o violão de                   

7 cordas. 

 

Palavras-chave: Violão de 7 cordas. Ensino de instrumento. Transcrição. 
 

O violão de 7 cordas vem ganhando, a cada dia, mais adeptos (COSTA,             

2010; CAETANO, 2010). As pesquisas e publicações relacionadas ao violão de 7            

cordas, ainda em número muito reduzido, também vêm crescendo. São dissertações,           

artigos, livros didáticos, documentários e blogs que nos elucidam sobre personagens e            

histórias desse instrumento genuinamente brasileiro em sua técnica, uso e          

linguagem. 

Os primeiros registros de uso do violão de 7 cordas no Brasil datam da              

década de 1920. Os pioneiros foram China (Otávio Littleton da Rocha Vianna,            

1888-1927, irmão de Pixinguinha e Tute (Arthur de Souza Nascimento, 1886-1957).           

Iniciava assim a trajetória do instrumento que ao longo do século XX acompanhou de              

maneira determinante história e consolidação de estilos musicais como o Samba, o            

Choro e suas variações. Na década de 1950, Dino, que já tocava o violão de 6 cordas                 

em conjuntos de Choro, passa a usar o violão de 7 cordas e revoluciona a maneira de                 

tocar, estabelecendo o idiomatismo do instrumento na música brasileira, com suas           

melodias e contracantos na região grave do violão. Raphael Rabello (1962-1995), em            

depoimento,  a Castro (2001), explica: 

Dino [...] resolveu continuar a ideia de Tute. Ele não só continuou como             

criou uma maneira mais técnica e pessoal de tocar. Praticamente          

reinventando o instrumento Dino foi o principal divulgador do sete cordas.           

Influenciou várias gerações de violonistas (CASTRO 2001, s/p). 

 
Ao longo de mais de 60 anos de carreira, Dino participou de centenas de              

gravações, que “chamaram a atenção de outros músicos e o 7 cordas passou a ter um                

número cada vez maior de adeptos” (CAETANO, 2010, p. 09). 

A partir dos anos 1980, seguindo a iniciativa de Luiz Otávio Braga            

(1953-) que encomendou um violão de 7 cordas com “características e qualidades de             

um violão de concerto” (BRAGA, 2004, p. 8), Raphael Rabello dá início a uma nova               

forma de se usar o violão de 7 cordas, não apenas como acompanhador, mas como               

solista. Hoje, como reflexo da geração de fins dos anos 1970 que reavivou o Choro e o                 

Samba, e influenciados principalmente pelo violão solista de Raphael Rabello,          

observa-se violonistas como Yamandú Costa, Marcello Gonçalves, Alessandro        

Penezzi, Rogério Caetano, entre muitos outros que vêm ampliando as possibilidades           

de execução, de repertório e de estilos para se usar o violão de 7 cordas. 

 

Embora a grande maioria dos violonistas de 7 cordas atue como integrante de 
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conjuntos de Samba e Choro, o instrumento, a partir das primeiras           

gravações de Raphael Rabello como solista passou a ocupar essa função nas            

mãos de outros músicos. [...] Hoje temos uma brilhante safra de violonistas            

de 7 cordas solistas, brasileiros e de outros países, com inúmeros CDs            

gravados dos mais variados estilos (CARRILHO, 2008, p. 03). 

 
Em 2003, Maurício Carrilho (1957-) escreve o concerto para violão de 7            

cordas e orquestra sinfônica intitulado Suíte para violão de sete cordas e orquestra,             

dedicado ao violonista Yamandú Costa e já executado em diversos países. O violão de              

7 cordas chega às salas de concerto. 

A partir de 2014 é ofertada na Universidade Federal do Rio de Janeiro a              

disciplina Tópicos Especiais: Violão 7 cordas, com a contratação do violonista           

Marcello Gonçalves. O instrumento, de caráter eminentemente popular, passa a ser           

estudado em um ambiente formal de ensino.  

A presente proposta se justifica pela preocupação com a formação de           

um violonista de 7 cordas, com embasamento teórico e técnico para executar as novas              

obras que vêm sendo compostas e arranjadas, como é o caso de trabalhos como os               

produzidos por Maurício Carrilho, Yamandú Costa, Rogério Caetano, Marcello         

Gonçalves, César de Holanda, Alessandro Penezi e tantos outros. Essa reflexão pode            

contribuir para a formação de um violonista de 7 cordas que mantenha o seu papel               

dentro da tradição, mas com o olhar sempre aberto para o crescimento deste             

instrumento. 
Na prática cotidiana de estudante/pesquisador e professor do        

instrumento surge a questão: Estudos de violão de 6 cordas podem contribuir para o              

desenvolvimento técnico no violão de 7 cordas? 
Considerando o aumento da procura pelo instrumento e        

consequentemente o crescimento do número de composições, transcrições, arranjos e          

publicações voltadas para o violão de 7 cordas. Assim como ocorreu com o violão no               

período do seu surgimento até sua consolidação, o violão de 7 cordas vem             

construindo seu repertório através de composições próprias e transcrições de peças e            

músicas compostas para o 6 cordas e até mesmo para outros instrumentos. Assim,             

este pesquisador acredita que a utilização de estudos que contribuíram para a            

fundamentação de técnicas utilizadas no violão de 6, transpostos para o violão de 7              

cordas, pode apontar para futuras publicações e até mesmo incentivar a composição            

de novos estudos. Em entrevista para este pesquisador, Braga (2015) afirma: 

 
Eu acho que tudo passa pela formação e validação de um repertório. Por que              

se você não tiver um repertório pra tocar, você vai fazer o que sempre foi               

feito. Eu toco Bach no violão de 7 cordas, eu não uso a sétima. Eu posso fazer                 

uma transcrição. Por que não? Então você tem que ter um repertório. Tudo é              

validação do repertório. Um curso de guitarra elétrica só tem validade efetiva            

se eu tenho um repertório de guitarra elétrica pra tocar. Então se você não              

tem esse repertório, se esse repertório não está ali... compreende? O           

repertório de violão foi feito de que maneira? Adaptações. Pega esse exemplo.            

A partir disso os compositores foram escrevendo pra violão. O 7 o que faz              

hoje? Ali ou acolá ele usa a sétima corda numa transcrição feita do repertório              

do 6. Mas ainda não foi feito esse repertório. Quem escreveu para o violão de               

6 cordas? Tárrega, Sor, Giuliani, Barrios, Villa-Lobos, Brouwer... Então hoje          

o repertório de violão é gigantesco, mas no século XIX não era. Ao começar a               

estudar o violão de 7 cordas, isso não elimina nada do violão do que se faz no                 

6. O que é crucial aí para esse 7 cordas diferente, seria o repertório. É a única                 

coisa que eu vejo aí. Tem um repertório? Começou pequeno, mas agora tem             
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1200 peças pra 7 cordas? Esse repertório tem um instrumento que o 6 não              

toca? O 7 toca o repertório todinho do 6. O de 6 não toca o de 7. Tem essa                   

questão do repertório. Que até justifique uma operacionalidade, “usagens”,         

dispositivos técnicos de mão esquerda de mão direita que realmente          

coloquem coisas novas na técnica do violão. O que define a técnica é o              

repertório. Um método pressupõe etapas. Todo esse método, o estágio final           

dele deve ser um determinado repertório. Ele dá condições técnicas para o            

instrumentista tocar um determinado repertório (BRAGA, 2015).  

 

Este trabalho se justifica na preocupação com questões relevantes ao          

fomento de repertório para o violão de 7 cordas. 

É pertinente que esse assunto seja bastante apreciado neste momento          

de exposição no qual o violão de 7 cordas vem ganhando dentro do cenário da música                

brasileira atual, incentivando a escrita e uma maior divulgação do repertório do            

violão de 7 cordas. 

 
Sugestões de transcrições de estudos para violão de 7 cordas 

Como professor de violão, proveniente de formação musical dentro de          

ambientes formais de música, tendo sido iniciado ao violão já com a prática da leitura               

através de estudos progressivos, este pesquisador sente-se motivado a apresentar,          

uma experiência que vem desenvolvendo. 

 

 
 

Exemplo 1 - Lição nº8 (AGUADO, 1843). Transcrição para violão de 7 cordas realizada pelo 

pesquisador. 

 

A escolha do repertório transcrito para este artigo se deu entre nomes            

consagrados na literatura do ensino do violão, como Dionísio Aguado (1784-1849),           

Matteo Carcassi (1792-1853) e Fernando Sor (1778-1839). 
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O primeiro exemplo de transcrição a ser apresentado é a lição nº 8 do              

Nuevo Método para Guitarra (AGUADO, 1843, p. 17). Esta lição aborda o uso do              

dedo indicador de forma alternada com o polegar. É comum se observar que o              

violonista de 7 cordas faz uso do dedo indicador junto ao polegar (com ou sem               

dedeira) em algumas situações de fraseado da baixaria. Aguado propõe um exercício            

para uso desses dedos alternadamente em oitavas (Exemplo 1). 

Ainda em Aguado (1843), na lição nº 40, pode-se praticar o controle da             

emissão das notas. Nessa transcrição a voz mais grave foi transposta uma oitava             

abaixo para intensificar o uso da sétima corda. Assim, a transcrição dessa lição pode              

ser uma ferramenta eficaz na prática da leitura e na preocupação com a digitação, que               

pode sugerir diversos caminhos. Esta lição vem contribuir com o controle da            

sustentação de algumas notas enquanto outras se movimentam (Exemplo 2).  

 

 

Exemplo 2 - Lição nº 40 (AGUADO, 1843). Transcrição para violão de 7 cordas realizada pelo 

pesquisador. 

 
 

Mais um exemplo que se mostra pertinente às técnicas a serem           

desenvolvidas pelo violonista de 7 cordas está no Estudo nº 6 de Carcassi (1852). O               

diálogo alternado entre as vozes, com uma extensa melodia na região dos bordões,             

oportuniza o trabalho sobre o polegar combinado com os dedos que tangem as primas              

(Exemplo 3). Outro exemplo de estudo que apresenta eficácia para a adaptação do             

violonista à 7ª corda, tanto para a leitura é o Estudo nº4 de Fernando Sor.  

Outro material de estudo que transcrito pode apresentar eficácia tanto para a            

adaptação do violonista à 7ª corda, quanto para a leitura são os estudos de Fernando               

Sor. Este artigo apresenta como exemplo os Estudos nº1 e nº4. O primeiro com a voz                

grave transcrita uma oitava abaixo (Exemplo 4). 
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Exemplo 3 - Estudo nº 6, Op. 60 (CARCASSI, 1852). 
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Exemplo 4 - Estudo no 4, Op.31 (SOR, 1828). 
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O Estudo nº4, possui 3 vozes, conduzidas como um coral. A transcrição            

também propõe a voz grave tocada uma oitava abaixo. A preocupação com a             

condução dessas vozes, equilíbrio, sonoridade e o tempo de duração de cada nota,             

torna esse estudo bastante interessante e útil (Exemplo 5). 

 

 
 

Exemplo 5 - Estudo nº 4, Op.31 (SOR, 1890).  

 
Conclusões 

 
Neste momento em que o violão de 7 cordas vem se destacando em             

abrangência de campos de atuação, faz-se pertinente pensar em ferramentas que           

possam contribuir para o aprofundamento da performance do instrumentista para          

além do seu uso tradicional, como rodas de choro e samba. 
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Futuros trabalhos podem ser especificamente voltados para a produção         

deste material, voltados à ampliação do repertório para violão de 7 cordas, inclusive a              

partir de transcrições. Certamente serão de fundamental importância para a          

formação de novos instrumentistas, assim como podem servir de inspiração para           

novas composições.  
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Resumo: Ao longo dos séculos XX e XXI surgiram novas abordagens do ritmo, que se distinguem                

daquelas presentes na música escrita no Período da Prática Comum. Algumas destas novas             

abordagens aumentam o grau de complexidade, gerando questões para o intérprete e demandando             

estratégias específicas para o estudo. Neste artigo é discutida a questão da complexidade no ritmo,               

algumas consequências dessa complexidade para a performance e são discutidas estratégias de estudo             

do ritmo a partir de proposições de Arthur Weisberg (1993), Thomas Pires (2012) e Mulle Holmqvist,                

aplicadas ao estudo de de Diário do Trapezista Cego (2006) de Roberto Victorio e de Changes (1983)                 

de Elliott Carter.  

 

Palavras-chave: Aprendizado do ritmo. Violão. Complexidade.  

 

No século XX, observa-se uma mudança na atenção destinada ao ritmo           

pelos compositores. Até então, prevalecia a utilização de métricas e divisões           

regulares, enquanto métricas irregulares, por exemplo, eram raramente utilizadas         

(WEISBERG, 1993 p.3). Novas possibilidades de divisão e agrupamento, indefinição,          

improvisação, novas formas de polirritmia e politemporalidade são alguns exemplos          

de como o aspecto rítmico da música passou a ser abordado, configurando novos             

desafios para o intérprete.  

Alguns autores, como Weisberg (1993) e Bortz (2003), destacaram que          

muitas dessas novidades podem ainda não estar bem assimiladas à formação dos            

instrumentistas. Há algumas décadas atrás, Weisberg (1993, p.3) apontava que a           

música de Stravinsky, por exemplo, continuava sendo problemática para a maioria           

dos músicos; dez anos depois Bortz (2003, p. 5) considerava que o preparo dos              

intérpretes estava defasado em relação à música que vinha sendo feita. É importante             

destacar que esses textos já tem mais de uma década e que o cenário já não é                 

exatamente o mesmo. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, existem hoje             

diversos cursos de mestrado dedicados à formação de intérpretes de música           

contemporânea. No Brasil, há um grande número de pesquisas acadêmicas realizadas           

na área de práticas interpretativas voltadas para a música dos séculos XX e XXI.              

Apesar disso, um estudo recente conduzido por Scarduelli e Fiorini (2015) aponta que             

o conjunto das obras estudadas nos cursos universitários de violão no Brasil está             

ainda profundamente vinculado ao repertório do século XIX, às transcrições do           

período renascentista e barroco e ao chamado repertório segoviano , havendo poucos           
1

compositores do século XX na lista (e apenas um compositor vivo entre os mais              

citados). Esse quadro chama ainda mais a atenção quando se considera a significativa             

expansão do repertório do violão nos  séculos  XX e XXI, período no qual se vivenciou 

1
Repertório original do século XX, dedicado ao violonista espanhol Andrés Segovia, de caráter bastante              

conservador, associado ao romantismo e ao nacionalismo. 
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também o despertar do interesse de muitos compositores não-violonistas em escrever           

para o instrumento. Pelo menos no âmbito universitário do violão no Brasil, a música              

dos séculos XX e XXI, vem sendo pouco aprendida e executada. Neste sentido,             

trabalhos que abordem os desafios para o aprendizado de obras deste período,            

explicando as estratégias utilizadas, podem servir de apoio a outros instrumentistas e            

estudantes. 

Neste artigo discutiremos a complexidade rítmica e realizaremos um         

relatório parcial das estratégias relacionadas ao aprendizado das obras Diário do           

Trapezista Cego (2008) de Roberto Victorio (para soprano e violão) e Changes            

(1983) de Elliott Carter (para violão solo), discutidas em nossa pesquisa de            

doutorado. Destacaremos algumas estratégias que foram utilizadas no aprendizado         

das obras, assim como outras que foram encontradas a partir da consulta à literatura.  

 

Exemplo 1 – Primeiros compassos de Diário do Trapezista Cego (2007) de Roberto Victorio. 

 

As principais dificuldades rítmicas em Diário do Trapezista Cego de          

Roberto Victorio estão relacionadas à polirritmia ‘n contra m’ (normalmente entre a            
2

voz e o violão, mas não somente), à multimetria e à irregularidade métrica. Em              

decorrência da instabilidade e irregularidade gerada, o uso desses recursos pode levar            

a problemas em manter a sincronia entre os dois músicos. Na época da estreia , foi               
3

necessário o aprendizado de polirritmos (5:2, 3:4) e foi decisivo o uso de diferentes              

formas de contagem para realizar as mudanças de compasso, a polirritmia e as             

diversas quiálteras de forma controlada.  

Em Changes (1983), de Elliott Carter, a maior parte das dificuldades           

para a execução do ritmo está ligada ao grande detalhamento deste, ao uso extensivo              

das divisões em cinco e de suas variações, com subdivisões e agrupamentos            

irregulares, e ao obscurecimento do pulso em determinados trechos. A frequente           

alternância dos padrões divisivos entre as formas das quintinas, as divisões normais e             

as sextinas também configura uma dificuldade a ser abordada.  

 

 

2 Nomenclatura usada por Cohen (2007) para a polirritmia que resulta da concomitância de duas               

divisões diferentes para uma mesma duração. 
3 A obra foi dedicada ao Duo Laguna (Doriana Mendes e Rodrigo Lima). Na ocasião da estreia, por                  

motivos de saúde, este autor, Marco Lima, foi convidado a participar, substituindo Rodrigo Lima na               

segunda metade da obra. 
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Exemplo 2 - Primeiros compasso de Changes (1983) de Elliott Carter exibindo diversos padrões 

divisivos. 

 

1. Complexidade e Complexidade Rítmica 

A ideia de complexidade na música pode referir-se aos diversos aspectos           

de uma obra como alturas, timbres, técnicas de execução e naturalmente, o ritmo e à               

forma como eles estão relacionados. O termo “ritmo complexo” é usado por autores             

como Kampela (1998), Bortz (2003) e Vargas (2012) sem que tenha sido apresentada             

uma definição do termo.   
4

Existem pelo menos duas linhas distintas no uso da palavra          

complexidade relacionada a música, de forma mais geral. A primeira, mais           

corriqueira, relaciona-se com as definições encontradas nos dicionários e envolve as           

ideias de multiplicidade de aspectos, de oposição ao que é simples, de dificuldade e de               

falta de clareza. 

A segunda linha existe há algumas décadas, com o termo “música           

complexa” sendo usado para fazer referência a um nível extremo de complexidade,            

envolvendo os mais variados aspectos musicais como altura, ritmo, dinâmica, timbre,           

técnicas de execução etc., encontrados em obras como as dos compositores que            

costumam ser associados à tendência conhecida como Nova Complexidade, como          

Brian Ferneyhough, Michael Finnissy, Arthur Kampela, etc.  

Conforme explica Ferraz (1998, p.100-101) essa ideia de complexidade         

que vem sendo aplicada à música, relaciona-se à noção utilizada no pensamento            

científico atual. 

Os sistemas complexos são definidos como aqueles onde um grande número           

de agentes independentes interagem uns com os outros de muitos modos           

diferentes; uma rede complexa de conexões. Destas conexões decorre um          

estágio transitório de acomodação dos agentes dinâmicos, num novo sistema          

complexo, o que realça a aptidão auto-organizativa dos sistemas complexos;          

por exemplo, quando adquirem qualidades coletivas que transcendem as         

suas características sistêmicas anteriores. Um segundo aspecto destes        

sistemas é que são adaptativos, eles não respondem passivamente a um           

evento, mas sim ativamente, buscando um novo estágio de interação entre os            

seus agentes dinâmicos. Por fim, como observa o físico Mitchell Waldrop, em            

seu livro Complexity, esses sistemas complexos, auto-organizados e        

adaptativos, processam um tipo de dinamismo que os torna qualitativamente          

diferentes dos objetos estáticos, definidos como complicados e não         

complexos, como os flocos de neve ou os blocos de cristal. Os sistemas             

4 Com a leitura dos referidos textos, compreende-se que a referência é aos ritmos usados em obras                 

ligadas à nova complexidade. 
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complexos são mais espontâneos e desordenados do que os estáticos, seus           

componentes vivem em estado de turbulência oscilando entre estágios         

caóticos e ordenações complexas; um constante estado transitório onde os          

componentes do sistema nunca estão completamente fixos, sem que no          

entanto se dissolvam na turbulência. (FERRAZ, 1998, p.100-101) 

 

 

Exemplo 3 - Compassos 3 e 4 de Kurze Schatten II de Brian Ferneyhough, um exemplo de alto nível 

de complexidade rítmica em uma obra para violão solo. 

 

Embora ambas as conotações estejam de certa forma relacionadas, uma          

é genérica enquanto a outra se refere a uma categoria específica de músicas. Por um               
5

outro viés, e na busca por uma definição para o termo “música complexa”, Mahnkopf              

(2002, p. 54) faz uma diferenciação entre músicas complexas e músicas complexistas            

(aquelas associadas à nova complexidade) que lhe permite tratar do assunto de forma             

mais geral e abordando outras linhas como sendo também complexas ou contendo            

aspectos complexos (como o espectralismo e a música estocástica, entre outros). 

A diferenciação entre complicado e complexo proposta por Waldrop         

(apud Ferraz, op. Cit.) e sua aplicação à música pode ser entendida de formas              

variadas, dependendo do aspecto observado. No âmbito da composição e da análise,            

esta semelhança com os sistemas complexos é mais facilmente apreensível, uma vez            

que é o campo onde se pode notar as interações entre os materiais musicais              

utilizados e a forma como eles vão sendo reorganizados no decorrer da obra.             

Considerando-se o âmbito da performance e focando especificamente o ritmo, a           

constante necessidade de adaptação a estruturas rítmicas distintas, sejam elas          

compassos, divisões, forma de contagem, é um aspecto que se aproxima da ideia de              

complexidade como descrita por Ferraz. O grau de irregularidade do ritmo de            

determinadas obras, coloca o intérprete em estado de permanente transição e           

adaptação.  

Sob uma ótica relativa pode-se dizer que o ritmo em Changes (1983) de             

Carter ou Diário do Trapezista Cego (2007) de Victorio apresentam maior           

5 A explicação de Ferraz sugere que a diferença entre essa categoria e as outras músicas seja qualitativa                  

e não quantitativa (em relação à quantidade de informação contida) ou de grau (de complexidade). 
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complexidade rítmica que obras do Período da Prática Comum (PPC), mas não            
6

encontram-se no extremo da complexidade rítmica na música dos séculos XX e XXI.             

As diferentes proporções e relações entre os eventos decorrentes do alto nível de             

detalhamento, da grande variedade de divisões e durações, da irregularidade e da            

polirritmia, atribuem complexidade ao ritmo nessas obras. O estudo sobre o           

aprendizado desses ritmos pode orientar ou estabelecer caminhos para a apreensão           

de ritmos mais complexos como os das obras de Arthur Kampela, nas quais a              

instabilidade no ritmo é uma constante, as velocidades mudam frequentemente e as            

relações entre as diferentes velocidades são muitas e de difícil apreensão e realização,             

representando um mergulho mais radical nessa experiência fluida, mas minuciosa e           

controlada de ritmo. 

 

2. High Modernist Model of performance practice (HMMPP) 

Segundo Cox (2002, p. 71-74), ao longo do século XX, desenvolveu-se o            

high-Modernist Model of Performance Practice, considerado sinônimo de        
7

performance moralmente responsável. O desenvolvimento desse modelo está        

relacionado com a música desenvolvida a partir do início do século XX, do             

neo-classicismo e da segunda escola de Viena, também entendida como uma           

contraposição objetiva ao estilo de interpretação romântico. Esse modelo pressupõe          

uma cadeia comunicativa direta e transparente entre a concepção, a notação, a            

performance e a recepção de uma música: a notação será clara, os elementos musicais              

indicados na partituras estarão reproduzidos com fidelidade na performance e a           

recepção ideal será capaz de medir a correspondência entre notação e performance.            

Nesse modelo, a interpretação, propriamente dita, iniciaria depois de atingidos esses           

requisitos e daria conta das demandas não escritas da música.  (COX, 2002, p. 71-72) 
8

Cox (2002) elaborou uma revisão desse modelo para resolver problemas          

relacionados à sua aplicação em músicas complexas. Ele menciona duas tendências           

que são especialmente problemáticas: 1) a negação da possibilidade de tocar música            

complexa perfeitamente, resultando em excessiva liberdade na sua abordagem; 2) a           

defesa da responsabilidade/culpabilidade absoluta, considerando impossível tocar       

música complexa corretamente, com a decorrente não abordagem desse repertório.          

Ele aponta ainda o triunfo do que chama de “absolutismo profissional”,           

correspondendo a abordagens da música complexa que priorizam uma perfeição          

aparente na execução, mesmo que para isso seja necessário negligenciar          

determinados aspectos da música. Os aspectos nos quais os erros são mais            

perceptíveis receberiam mais atenção e uma preparação criteriosa enquanto outros,          
9

que poderiam tornar a performance aparentemente menos perfeita, seriam         
10

ignorados ou alterados, levando a um resultado musical mais conservador. 

6 Common Practice Period - período da música clássica ocidental que cobre, aproximadamente, do              

final do século XVII ao século XIX, atravessando épocas e estilos distintos, mas que compartilham               

diversos aspectos gerais, como o uso a tonalidade, a métrica regular e a escrita ortocrônica. 
7
 Modelo de prática de performance do alto Modernismo. 

8 Esta descrição serve para sintetizar uma tendência observada e não corresponde a um escola formal                

de interpretação. Entretanto, a exposição deste modelo hipotético de interpretação tem a função de              

contextualizar problemas reais apontados por Cox a respeito da interpretação de música complexa que              

podem, em certa medida, ser extrapolados para outros tipos de música.  
9
 Como as alturas. 

10
 Como mudanças de timbres ou uso de técnicas extendidas. 
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A revisão do modelo feita por Cox (2002) é mais imediatamente           

planejada para viabilizar um modelo responsável para música complexa, mas é           

pensada para poder ser aplicada a um largo espectro musical. Resumidamente, ele            

propõe que (COX, 2002, p. 102-104): 

1) A) os potenciais de articulação das relações significantes em qualquer           

peça musical, se não são infinitos, são múltiplos e não podem ser teoricamente             

predeterminados; B) não é possível realizar todos esses níveis em uma única            

performance, porque muitos deles existem em conflito com os outros. Como           

nenhuma performance pode ser adequada a todas essas demandas, não pode haver            

nenhuma que possa ser considerada referencial [authoritative]. 

2) a relação direta na cadeia comunicativa deve ser substituída pela           

ideia de tradução, assumindo que cada domínio da cadeia é qualitativamente           

diferente dos outros. A tradução começa assumindo as diferenças entre os domínios            

dessa cadeia e buscando as melhores analogias possíveis. O que puder ser traduzido             

diretamente deve ser feito rigorosamente. Apesar de não ser possível uma tradução            

perfeita, deve ser feito um esforço para obter a tradução mais responsável possível. 

3) é necessário manter o alto nível técnico demandado pelo modelo           

alto-Modernista. Mas, ao invés de um olhar externo e punitivo das imperfeições,            

deve-se buscar uma interpretação responsável baseada num julgamento humano e          

informado esteticamente. 

4) os aspectos mais “espirituais” da interpretação como o “empenho          

intuitivo/energético” e o que poderia ser chamado de domínio metafórico da           

interpretação (como entender as intenções básicas do compositor e o mundo           

expressivo da peça e/ou as metáforas subjacentes na peça), devem receber um lugar             

central em qualquer teoria válida sobre performance practice, mas nunca devem           

usurpar a realização responsável das tarefas notadas. 

Estas proposições de Cox partem do princípio de que o modelo de            

performance-practice do alto-Modernismo é responsável por algumas mudanças        

importantes, dentre as quais uma significativa elevação no padrão técnico de           

execução. Elas apontam para a necessidade de parâmetros mais realistas para a            

interpretação de música complexa, deixando espaço para escolhas interpretativas         

mas mantendo o foco no alto padrão de execução e numa abordagem comprometida             

com a música. Diversos trabalhos na área das práticas interpretativas, como os de             

Bowen (2001), Rink (2007) e Cook (2006), apresentam graves objeções a essa ideia             

de cadeia comunicativa transparente e apresentam novas formas de conceber a           

performance e a própria ideia do que é a música. A ideia de tradução apresentada por                

Cox aproxima-se apenas parcialmente desta linha pois, em sua revisão, estão           

preservados alguns princípios do modelo original.  

 

3. Estratégias de aprendizado 

O uso de estratégias específicas para lidar com problemas rítmicos          

ligados à música complexa é uma das formas de melhor atender às altas demandas              

que estas obras impõem ao intérprete. A seguir, demonstraremos e discutiremos a            

aplicação de algumas estratégias de estudo encontradas na literatura, relacionando-as          

aos problemas rítmicos das obras estudadas que, mesmo não se encontrando no            

extremo de complexidade, representam desafios. Algumas abordagens podem        

favorecer a precisão enquanto outras podem ser consideradas mais fluentes e menos            

precisas. Weisberg (1993, p. 34-35) afirma que em determinados casos a opção entre             

uma abordagem mais controlada e precisa e outra mais aproximativa será feita em             
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decorrência da velocidade do trecho, pois existiria um limite da velocidade em que é              

possível contar (e que seria inferior ao limite ao que se pode tocar). 

 

3.1 Quiálteras aninhadas 

 

Quiálteras aninhadas são aquelas em que as divisões de suas unidades 

internas são alteradas por outras quiálteras, recurso que pode ser usado 

sucessivamente, em diversos níveis. 

 

Exemplo 4 - Quiáltera aninhada em Diário do Trapezista Cego (2007) de Roberto Victorio. 

 

A quiáltera do Exemplo 4, na época da estreia de Diário do Trapezista              

Cego (2007), foi estudada de duas formas: 1) tocando o trecho sem a quiáltera              

secundária; 2) estudando as quiálteras isoladamente do resto da música, de forma            

que a quiáltera primária soasse como uma divisão normal. Após essas duas etapas ela              

foi reinserida integralmente no contexto e tocada como escrita. A estratégia de isolar             

a unidade de duração das quiálteras aninhadas é aplicável ao estudo de obras como              

Percussion Study II de Arthur Kampela, também objeto de estudo em nossa pesquisa             

(Exemplo 6 e Quadro 1).  

 

 

Exemplo 6 - Compasso 5 da segunda seção de Percussion Study II de Arthur Kampela. 
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Quadro 1 - Etapas do estudo da quiáltera de dois níveis do compasso 5 da segunda seção de 

Percussion Study II de Arthur Kampela. 

 

 

Quiálteras de primeiro e segundo     

nível 

 

 

Quiáltera de primeiro nível 

 

 

Quiáltera de primeiro nível com a      

duração da quiáltera de segundo     

nível em destaque  

 

3.2 Reescrita do ritmo utilizando o menor denominador comum         
11

conforme Weisberg (1993) 

 

Essa abordagem consiste em encontrar uma unidade que seja um          

divisor comum para as unidades de um polirritmo (ou para a quiáltera e as divisões               

normais às quais ela se contrapõe), elaborar uma grade rítmica e reescrever o ritmo              

de uma forma que ele se torne mais inteligível. O método será exemplificado usando              

um polirritmo 3:8 encontrado no final do 3o movimento do Diário do Trapezista             

Cego (Roberto Victorio, 2007) entre a parte de soprano e a de violão, ao qual a                

11
O procedimento para o aprendizado de polirritmos e quiálteras descrito por Weisberg é mencionado               

por diversos autores, mas a nomenclatura é, por vezes, conflitante. Weisberg (1993) e Bortz (2003)               

usam menor denominador comum, enquanto Scliar (1985) Schick (1994), Cohen (2007) usam Mínimo             

Múltiplo Comum. Enquanto o Mínimo Múltiplo Comum de dois ou mais números inteiros é o menor                

múltiplo inteiro positivo comum a todos eles, o denominador comum é necessário para somar ou               

subtrair frações. Usa-se, preferencialmente, o menor deles para simplificar a conta. Para encontrar o              

menor Denominador Comum, usa-se o cálculo do Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores. 

Musicalmente falando, o procedimento consiste em encontrar uma divisão que possa se “encaixar” em              

todas as durações envolvidas num determinado polirritmo. Será mais conveniente utilizar a maior             

duração possível, para não trabalhar com muitas subdivisões. A maior duração possível, nesse caso,              

será obtida encontrando o menor Denominador Comum, pois, quanto menor o denominador, maior             

será a duração.  

O problema com a terminologia pode ter se originado no fato de que, quando o pensamento é divisivo,                  

as durações em música podem ser compreendidas como frações de unidades maiores mas, na              

linguagem cotidiana essas frações se tornam implícitas. Na realização de polirritmos ‘n contra m’ é               

usual tratar do número de divisões (ou unidades) contrapostas e não das frações que correspondem a                

essas divisões: usa-se 3 contra 4 e não 3/3 contra 4/4 (ou 1/3 contra 1/4). A esse fator, soma-se a                    

necessidade de calcular o Mínimo Múltiplo Comum entre os denominadores correspondentes às            

diferentes divisões de um polirritmo.  

Sendo assim, o termo ‘menor Denominador Comum’ descreve essa abordagem do estudo de             

polirritmos como um todo, entendendo as durações como frações, enquanto o termo ‘Mínimo Múltiplo              

Comum’ descreve uma etapa crucial do processo e refere-se ao número de divisões envolvidas em cada                

parte do polirritmo.  
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reescrita rítmica seguindo o processo sugerido por WEISBERG (1993, p.22) será           

aplicada: 

 

Exemplo 6 -  Diário do Trapezista Cego, O Notório, compasso 16. Polirritmo 3:8 (3 semínimas 

contra 8 semicolcheias).  

 

Passo 1: Encontrar o Menor Múltiplo Comum entre os denominadores 3           

e 8: 8 x 3 = 24  

Passo 2: Fazer a grade rítmica para o polirritmo 3:8, com 24 divisões: 

 

 

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

x x x 

x x x x x x x x 

 

Exemplo 7 – Grade rítmica para o polirritmo 3:8. 

 

Passo 3: Determinar o valor métrico para cada unidade da grade           

rítmica: A grade tem a duração de duas semínimas, então 1 semínima é igual a 12                

unidades. Cada unidade dura então 1/12 de semínima, que corresponde a 1 fusa em              

quiáltera de 3. 

Passo 4: transferir o ritmo-problema para a grade, usando ligaduras          

quando necessário. Como a parte do violão está escrita de acordo com a métrica do               

compasso em questão, reescreveremos apenas a parte do soprano. No exemplo a            

seguir a seguir, o ritmo problemático foi substituído pela escrita baseada na grade             

rítmica: 
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Exemplo 8 - Conversão da grade rítmica para notação tradicional. 

 

Passo 5: reescrever o ritmo-problema. Na primeira versão, há três          

grupos de 8 fusas em tercinas ligadas. Cada 12 fusas em tercinas correspondem a uma               

semínima, assim como 6 dessas fusas correspondem a uma colcheia. Por isso, o             

primeiro e último grupo de 8 fusas pode ser transformado em uma colcheia ligada a               

duas fusas em tercinas, tomando-se o cuidado de colocar as colcheias na sua posição              

métrica mais “orgânica”, no primeiro grupo como primeira metade do segundo           

tempo e no terceiro grupo como sendo a segunda metade do terceiro tempo:  

 

 

 

 

Exemplo 9 - Reescrita do ritmo, 1a etapa. 

 

A próxima etapa será simplificar as tercinas que restaram. Como todas           

estão em número par, aproveitaremos a regra de equivalência entre quiálteras (uma            

semínima em tercinas é equivalente a duas colcheias em tercinas, a quatro            

semicolcheias em tercinas etc.). Assim, cada duas fusas em tercinas que estavam            

ligadas, dentro do mesmo tempo, foram transformadas em semicolcheias em          

tercinas. 

 

 

 

 

Exemplo 10 - Reescrita do ritmo, 2a etapa. 

 

A última etapa consiste em simplificar semicolcheias ligadas, que         

podem ser transformadas em colcheias: 

 

 

 

Exemplo 11 - Reescrita do ritmo, 3a  etapa. 
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Outros processos de reescrita são possíveis considerando-se os tempos         

do compasso (3:2), por exemplo, assim como outras abordagens podem ser           

consideradas mais convenientes para o momento da performance, mas esta forma de            

reescrita ajuda a visualizar de maneira mais compreensível o momento de ataque das             

notas do canto em relação aos tempos do compasso e em relação à parte de violão                

além de permitir a explicação do processo como um todo, incluindo a simplificação             

das ligaduras. 

 

3.3 A reescrita das primeiras notas de uma quiáltera conforme Weisberg           

(1993)  

 

Weisberg (1993, p. 35) explica que, em alguns casos, a melhor solução            

pode ser a reescrita apenas das primeiras notas de uma quiáltera. No exemplo, a              

execução da primeira nota dependerá da subdivisão da segunda metade do primeiro            

tempo em cinco partes, sendo que a primeira nota tem a duração de quatro dessas               

partes. Como a quiáltera é dividida em cinco notas de igual duração, basta repetir a               

duração da primeira as outras notas. A seguir a resolução de uma quintina             

reescrevendo-se as primeiras notas e reescrevendo-se todas as notas: 

 

 

Exemplo 12 – Reescrita das duas primeiras notas da quintina. (WEISBERG, 1993, p. 35) 

 

 

Exemplo 13 - Reescrita de todas as notas da quintina. (WEISBERG, 1993, p. 35) 

 

3.4 Tratamento espacial do ritmo conforme Weisberg (1993) 

Consiste em tocar as notas de forma aproximativa, em relação a           

determinadas referências, que podem ser os tempos do compasso, o ritmo tocado por             

um outro músico, etc. As notas serão tocadas “um pouco antes” ou “logo depois” do               

evento escolhido como referência. 

Weisberg ilustra a mesma quintina do exemplo anterior, reescrita         

segundo esse princípio. 
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Exemplo 14 – Tratamento espacial do ritmo segundo Weisberg (1993). 

 

3.5 A efetiva alteração do ritmo  

Alguns autores/intérpretes entendem que em determinados casos é        

necessário alterar o ritmo escrito para poder executar um trecho controladamente.           

Schick (1994, p.143-145) explica que, para executar o ritmo escrito por Brian            

Ferneyhough em um determinado compasso de Bone Alphabet ele precisaria contar           

milésimos de uma semifusa. Evidentemente, este tipo de contagem é impraticável e            

ele decidiu escrever uma versão mais simples alterando o ritmo de forma que ele              

pudesse contar e tocar com precisão. Em sua dissertação de mestrado, Pires (2012)             

propõe a estratégia que nomeou como Alteração Rítmica Menor (ARM), que consiste            

em modificar em até 10% a duração das notas em ritmos considerados difíceis, de              

forma a simplificar a execução. Pires sugere esta abordagem para algumas quintinas            

desiguais, realizadas sobre a semínima e sobre a colcheia em Changes (1983) de             

Elliott Carter. O processo consiste em reescrever o ritmo, no caso, as quintinas, com              

durações quatro vezes mais lentas e depois escrever uma versão modificada           

substituindo as notas por outras diferindo em no máximo 10% do original. Nos             

exemplos apresentado, Pires (2012) dá preferência a divisões normais ou a quiálteras            

simples, como as de 3:2 ou 6:4.  

 

 

 

 

Exemplo 15 - Alteração rítmica menor proposta por Pires para o c. 9. 
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Exemplo 16 - Ritmo reescrito nas durações de concerto. 

 

Embora acreditemos que esses ritmos podem ser estudados sem         

alteração, essa estratégia pode auxiliar no processo de estudo numa fase bem lenta.             

Se os ritmos envolvidos na versão alterada puderem ser tocados sem a necessidade de              

contagem, a estratégia terá plena funcionalidade. Entretanto, se o ritmo decorrente           

da ARM ainda precisar de contagem, a estratégia pode não ser vantajosa porque,             

trazidas ao andamento original as versões modificadas podem ser tão ou mais difíceis             

de contar quanto os ritmos originais, pois envolvem durações ainda mais curtas. Esta             

abordagem pode também ser utilizada como a primeira etapa para a aplicação do             

Reference Rhythm Method que comentaremos a seguir. 

 

3.6 A sintetização rítmica, conforme Pires. 

Com a estratégia que denominou como Sintetização Rítmica, Pires         

(2012) propõe a substituição de algumas quintinas realizadas sobre a semínima (SQ5)            

por quintinas sobre a mínima (MQ5), para facilitar o aprendizado dos ritmos em             

Changes (1983) de Elliott Carter. Ele fundamenta essa escolha em pesquisas de REPP             

et al. (2005) e REPP (2003), que relatam haver um limite na capacidade de              

sincronização e realização de ritmos irregulares (3+2, 2+3, etc.) considerando,          

portanto, mais fácil contar unidades mais longas do que as muito curtas (como a              

notas da  SQ5). 

 

 

Exemplo 17 - Dois casos de sintetização rítmica em Changes (1983) de Elliott Carter, propostos por 

Pires (2012). Em A não há alteração evidente nos agrupamentos e acentos métricos. Em B os 

agrupamentos são alterados, podendo levar a outra forma de acentuação métrica.  
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Diferentemente da Alteração Rítmica Menor, a Sintetização Rítmica não         

muda as durações das notas, pode facilitar a contagem e pode ajudar na precisão da               

execução. Entretanto, em alguns casos, ela implica em uma mudança na forma como             

as subdivisões das quiálteras estão agrupadas, podendo gerar distorções na          

organização do trecho, uma vez que a acentuação métrica de uma quintina sobre a              

mínima é diferente de duas quintinas sobre duas semínimas. Na maioria dos casos             

em Changes, por conta do ritmo escrito, não há alterações, de fato na acentuação. 

 

3.7 Reference Rhythm Method  

Este método, desenvolvido por Mulle Holmqvist, visa o aprendizado de          

quiálteras e polirritmos através da execução de ritmos de referência, que são ritmos             

que se aproximam daqueles que estão sendo estudados mas escritos com divisões            

normais, sem quiálteras. O método se baseia na execução gradualmente alterada           

deste ritmo de referência, aproximando-o aos poucos do ritmo final, que se deseja             

aprender. Este método tem dois aspectos que merecem destaque, que são: 1) o fato de               

não depender da contagem de unidade curtas nem da matemática envolvida no            

processo da grade rítmica; 2) a abordagem ser mais fundamentada na percepção do             

que no controle através da contagem de subdivisões. O livro sobre o método está              

esgotado, mas Holmqvist desenvolveu o aplicativo Tuplet Trainer para smartphones e           

tablets que funciona como um metrônomo com diversas funcionalidades para a           
12

aplicação Reference Rhythm Method, dentre as quais, a possibilidade de ouvir o            

ritmo de referência sendo alterado gradativamente em até 16 passos até o ritmo final.              

No aplicativo, é possível estudar um bom número de quiálteras contrapostas a            

compassos de 3, 4, 5 e 7 tempos, mas o princípio do método pode ser aplicado a                 

outros ritmos.  

 

 

A) 

 
 

 

B) 

 
 

Exemplo 18 – Ritmo de referência (A) e ritmo final (B). 

 

4. Considerações finais 

O intérprete que vai se dedicar a música dos séculos XX e XXI, precisa              

lidar com recursos que não são utilizados ou não são tão frequentes na música de               

outros períodos. O conhecimento de estratégias específicas para lidar com aspectos           

rítmicos da música dos séculos XX e XXI, pode facilitar o acesso a este repertório.               

Neste trabalho expusemos e discutimos algumas das estratégias relacionadas a          

execução do ritmo de duas obras, cujos desafios para a performance do ritmo são              

abordados em nossa pesquisa de doutorado.  

12
 Disponível para o sistema IOS da Apple, apenas.  
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A vasta paleta de recursos rítmicos existentes e os que surgem com            

novas composições instigam o intérprete a uma constante investigação para o           

desenvolvimento de novas habilidades e a busca de estratégias de estudo adequadas            

para realizar uma interpretação responsável dessas obras.  

 

Referências  

BORTZ, Graziela. Rhythm in the Music of Brian Ferneyhough, Michael Finissy and Arthur 
Kampela: A Guide for Performers. New York, 2003. Tese (Doutorado em Música/ DMA). 
City University of New York. 
 
CARTER, Elliott. Changes. Partitura para violão solo. Nova Iorque, Boosey and Hawkes, 
1983.  

 
COHEN, Sara. Polirritmos nos Estudos para piano de György Ligeti (primeiro caderno). Rio 
de Janeiro, 2007. 193p. Tese (Doutorado em Música) - Programa de Pós-Graduação em 
Música, Centro de Letras e Artes, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.  

 
COX, Frank. Notes toward a performance practice for complex music. Polyphony and 
Complexity, New Music and Aesthetics n the 21st Century, i. Hofheim: Wolke Verlag, 2002, S. 
70-132. 

 
FERRAZ, Silvio. Música e repetição: a diferença na composição contemporânea. 
EDUC-Editora da PUC-SP, 1998. 

 
FERNEYHOUGH, Brian. Kurze Schatten II. Partitura para violão solo. London, Edition 
Peters, 1990. 

 
KAMPELA, Arthur. Percussion Study II. New York, Manuscrito editorado do compositor, 
1993. 

 
MAHNKOPF, Claus-Steffen. Complex Music: An Attempt at a Definition. Polyphony & 
Complexity, 2002, S. 54-64. 

 
PIRES, Thomas K. Changes (1983), de Elliott Carter: a construção de um Plano de Estudo a 
Partir de um Auto-Relato. UFRGS, Porto Alegre, 2012.  

 
REPP, B. Rate Limits in Sensorimotor Synchronization with Auditory and Visual Sequences: 
The Synchronization Threshold and the Benefits and Costs of Interval Subdivision. Journal of 
Motor Behavior, v. 35, no. 4, 2003, p. 355-370.  

REPP, B.; LONDON, J.; KELLER, P. Production and Synchronization of uneven rhythms at 
fast tempi. Music Perception, v. 23, 2005, p. 61-78.  

SCARDUELLI, F.; FIORINI C. F. O violão na universidade brasileira um diálogo com 
docentes através de um questionário. Per Musi, Belo Horizonte, n.31, 2015, p.215-234.  

 
SCHICK, Steven. Developing an interpretative context: learning Brian Ferneyhough’s Bone 
Alphabet.  Perspectives of New Music, Washington, v.32, n° 1, p.132-153, Winter, 1994. 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.1 – Educação Musical  e Musicologia  – p.231 



Considerações sobre a complexidade rítmica e estratégias para o aprendizado 

 
VARGAS, D. A complexidade rítmica no Estudo Percussivo II de Arthur Kampela. Per Musi, 
Belo Horizonte, n.26, 2012, p.170-180 

 
VICTORIO, Roberto; CORRÊA, Jacinto F. (texto). Diário do Trapezista Cego. Partitura para 
soprano e violão. Campo Grande e Rio de Janeiro. Manuscrito do compositor, 2006.  

 
WEISBERG, Arthur. Perfoming Twentieth Century Music: A Handbook for Conductors and 
Instrumentlists. Yale: Yale University Press, 1993. 

 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.1 – Educação Musical  e Musicologia  – p.232 



 

Estratégias de estudo relacionadas à contagem no 
aprendizado de Diário do Trapezista Cego (2006) de 
Roberto Victorio e Changes (1983) de Elliott Carter 

 
Marco Antonio C. Correia Lima  

marcoaclima@gmail.com 
 

Marcia Ermelindo Taborda 
 marciataborda.ufrj@gmail.com 

 

Resumo: Ao longo dos séculos XX e XXI surgiram novas abordagens do ritmo, que se distinguem                

daquelas presentes na música escrita no Período da Prática Comum. Estas novas abordagens geram              

questões para o intérprete e demandam estratégias específicas para o estudo. A partir de proposições               

de Arthur Weisberg (1993) e de Thomas Pires (2012), da análise das partituras e do auto-relato do                 

preparo das obras, o presente artigo trata das estratégias de estudo do ritmo relacionadas à contagem                

no estudo de Diário do Trapezista Cego (2006) de Roberto Victorio e de Changes (1983) de Elliott                 

Carter.  

 

Palavras-chave: Contagem. Aprendizado do ritmo. Violão. 

 

1. Introdução 

Este trabalho é uma apresentação parcial das estratégias que estamos          

analisando em nossa pesquisa de doutorado o aprendizado do ritmo em quatro obras             

do repertório violonístico: Changes (1983) de Elliott Carter, Diário do Trapezista           

Cego (2006) de Roberto Victorio e os Percussion Study II (1992) e Percussion Study              

III (1997) de Arthur Kampela.  

Em muitas obras dos séculos XX e XXI, o ritmo apresenta aspectos            

distintos das músicas do Período da Prática Comum (PPC), gerando dificuldades ou            

problemas específicos para o aprendizado e performance. Tomando por base a           

pesquisa bibliográfica, a análise das partituras e o auto-relato do estudo das obras             

Diário do Trapezista Cego de Roberto Victorio (2006) e Changes (1983) de Elliott             

Carter, apresentaremos algumas estratégias relacionadas à contagem do tempo         

encontradas na literatura e também algumas proposições baseadas na nossa          

experiência com obras, que podem ajudar na preparação destas obras e de outras que              

apresentem questões similares. Segundo Arthur Weisberg: 

 

A contagem é algo de que os músicos nunca podem se livrar completamente.             

Ela se refere a manter uma referência do fluxo de tempos em um compasso,              

sejam subdivididos ou não. Apesar de diferentes músicos terem diferentes          

maneiras de contar, o quanto menos atenção tiver que ser dedicada a essa             

tarefa, melhor. Gastar muita energia mental com a contagem significa que           

menos está disponível para os outros aspectos da performance.

WEISBERG        

 
 

1

(1993, p.5-6) 

 

Arthur Weisberg explica ainda, que algumas figurações rítmicas são         

tocadas sem a necessidade de contagem mental, por já estarem assimiladas (exemplo  

1
Counting is something that musicians can never get away from completely. It refers to keeping track                 

of the steady flow of beats in a measure, whether subdivided or not. Though different musicians have                 

different ways of counting, the less one’s attention has to be given to that task the better. Spending a lot                    

of mental energy on counting means that less is available for the others aspects of performance.                

(Tradução nossa) 
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1), como é, de modo geral, o caso de alguns ritmos derivados das divisões do tempo                

em 3 e 4 partes. Esse tipo de assimilação envolve o reconhecimento de padrões e               

facilita a execução. Divisões em quantidades maiores são mais difíceis de assimilar e             

são mais difíceis quando, como as divisões em cinco ou sete, resultam na alternância              

de agrupamentos diferentes, de duas e três notas (WEISBERG, 1993, p.6-8). Na            

música dos séculos XX e XXI, este tipo de ritmo se torna mais comum assim como                

muitos outros recursos rítmicos como a multimetria, a irregularidade métrica, novas           

formas de polirritmia, o uso extensivo de síncopes ou de ritmos que de alguma forma               

obscurecem o pulso, entre muitos outros.  

 

 

Exemplo 1 - Figurações rítmicas que costumam estar bem assimiladas e que são executadas sem 

necessidade de contagem. (WEISBERG, 1993, p. 6) 

 

Dentre as obras do compositor norte-americano Elliott Carter        

(1908-2012) que incluem o violão, Changes (1983) composta a pedido do violonista            
2

David Starobin é a mais conhecida e também a mais frequentemente tocada. Esta             

obra é considerada um tour de force (SCHIFF, 1988, p. 136), pelas suas demandas              

técnicas e musicais. Em Changes, o uso extensivo das quiálteras de cinco sobre a              

duração de uma mínima (MQ5) ou de uma semínima (SQ5), frequentemente           
3

divididas de formas desiguais, a modulação métrica e o uso extensivo e combinado de              

síncopes, pausas e notas longas, resultando em notas articuladas de forma esparsa e             

irregular em subdivisões variadas do tempo, obscurecendo o pulso geram          

dificuldades para o aprendizado e performance.  

Diário do Trapezista Cego de Roberto Victorio, para soprano e violão ,           
4

foi composta em 2006 sobre um poema de Jacinto Fabio Corrêa, e foi estreada em               

2007 na Sala Cecília Meireles, durante a XVII Bienal de Música Contemporânea            

Brasileira pelos intérpretes Doriana Mendes (soprano), Rodrigo Lima (violão - 1o e            

2o movimentos) e Marco Lima (3o e 4o 
movimentos). Victorio, além de compositor, é       

 
      

5

violonista e tem em seu catálogo muitas peças para violão solo e também em diversas               

formações camerísticas. As dificuldades rítmicas nesta obra estão relacionadas à          

polirritmia, à multimetria e à irregularidade métrica. Durante o preparo para a            

estreia e para as primeiras apresentações, a principal abordagem utilizada foi           

2
Carter compôs outra obra para violão solo, Shard (1997) que foi posteriormente adaptada e               

incorporada na composição Luimen (também de 1997, para trompete, trombone, bandolim, violão,            

harpa e vibrafone). Anteriormente, Carter já havia utilizado o violão nas obras Tell Me Where is Fancy                 

Bred (1938, para contralto e violão), Syringa (1978) (para mezzo-soprano, violão, contrabaixo, flauta,             

corne inglês, clarinete baixo, trombone, percussão, piano, violino viola e violoncelo).  
3
 Estamos adotando as abreviações utilizadas por PIRES (2012): MQ5 para mínima quiáltera de cinco 

(mínima dividida em cinco colcheias) e SQ5 semínima quiáltera de cinco (semínima dividida em cinco 

semicolcheias). 
4
Na partitura consta “soprano”, enquanto no catálogo do compositor, em seu site na internet, consta               

"voz aguda". 
5
A obra foi dedicada ao Duo Laguna (Doriana Mendes e Rodrigo Lima). Na ocasião da estreia, por                 

motivos de saúde, este autor, Marco Lima, foi convidado a participar, substituindo Rodrigo Lima na               

segunda metade da obra. 
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aproximativa e é semelhante ao Educated Faking , descrito por Arthur Weisberg           
6

(1993), autor que só viemos a conhecer anos após a estreia. A obra foi preparada               

buscando a sincronia em pontos de apoio como inícios do compasso, tempos ou             

subdivisões principais do tempo. Essa estratégia, apesar da grande quantidade de           

ensaios, não foi eficiente o bastante para que pudéssemos nos sentir a vontade e no               

controle do ritmo.  

 

2. Assimilação durante rotina de estudos 

Uma primeira proposição seria diminuir a quantidade de ritmos para os           

quais é necessário algum tipo de contagem. Embora seja impraticável dominar todas            

as combinações rítmicas em uso, é possível desenvolver um trabalho específico para            

ampliar o conjunto de ritmos tocados com o tipo de assimilação mencionado por             

Arthur Weisberg (1993) incluindo, pelo menos, algumas das divisões e agrupamentos           

mais utilizados como os derivados de 5 e 7 na rotina de estudos. Diversos livros               

dedicados à técnica do violão propõem a utilização de figurações rítmicas ou            

acentuações variadas para a execução de escalas, arpejos ou exercícios de           

coordenação entre as mãos. Mas, mesmo em livros mais recentes, como os de             

Tennant (1995) e Käppel (2011) são muitos poucos os exercícios que utilizam ritmos             

em 5 e ainda mais raros os que incluem ritmos em 7, e estes, quando aparecem, estão                 

em uma sequência de notas de mesma duração. A inclusão de algumas variantes das              
7

divisões em 5 ou em 7 na rotina de estudos de técnica, pode ajudar a desenvolver                

maior familiaridade ou mesmo a assimilação de determinadas figuras rítmicas sem           

prejuízo dos objetivos técnicos.  

 

 

Exemplo 2 - Ritmos para estudo de escalas, sugeridos por Käppel. (2011, p. 125) 

 

 

 

 

 

 

6
Será descrito adiante. 

7 Naturalmente, o foco principal dos livros sobre técnica não é a ampliação do conhecimento rítmico do leitor e 
utilizam prioritariamente ritmos mais simples. Entendemos, entretanto, que a rotina de estudos de técnica pode 
ser um momento propício para essa ampliação dos ritmos assimilados, sobretudo pela quantidade de repetições.  
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a) 

    

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e)  

 

f)  

 

g)  h) 

 

 

Exemplo 3 - Ritmos derivados das divisões em 5 e em 7 que podem ser aplicados nos estudos de 

técnica instrumental. 

 

Para dar conta dos ritmos que ainda necessitarem de contagem a            

utilização de estratégias de contagem e a elaboração de exercícios específicos pode            

complementar esta proposição. 

 

3. Flutuação no nível de contagem e progressividade na contagem 

Durante o preparo, a primeira estratégia relacionada a contagem         

utilizada foi uma decorrência da polimetria e das métricas irregulares de Diário do             

trapezista Cego (ver Exemplo 4). Os compassos nesta obra possuem muitas bases            

(denominadores) e numeradores diferentes. Além disso, a organização interna dos          

tempos varia, incluindo quiálteras sobre diferentes. Notou-se que, para fazer uma           

execução bem controlada, fez-se necessário alterar a unidade utilizada para a           

contagem diversas vezes, para facilitar a execução de determinados ritmos, ou a            

transição de um padrão rítmico para outro. A esse fenômeno estamos chamando de             

“Flutuação no nível de contagem”. Em Changes a métrica é praticamente constante,            

mas há grande variedade nas divisões e agrupamentos, com quiálteras sobre dois            

tempos, sobre um tempo e sobre parte do tempo e, para facilitar a execução a mesma                

estratégia. 

Também, ao longo do processo de estudo, notou-se que diferentes          

formas de contagem são mais convenientes para o estudo lento enquanto outras são             

mais convenientes para a execução no andamento de concerto. Podemos chamar           

essas abordagens de “micro” e “macroscópica”. Na abordagem “microscópica”, o uso           

de unidades menores, permitiu um maior controle das durações, enquanto na           

abordagem “macroscópica” o uso de unidades maiores permitiu que o foco estivesse            

mais no fluxo dos eventos e na conexão entre eles.  

Em muitos casos, a contagem pode ser realizada em unidades diferentes           

dos tempos do compasso seja no processo de estudo, seja na performance, atendendo             

a necessidades específicas, como evitar uma contagem polirrítmica ou facilitar          

transições. De um modo geral, no processo de estudo a contagem foi realizada sobre              

subdivisões do tempo, enquanto no andamento final ela foi predominantemente          

realizada sobre o tempo ou durações mais longas.  

No Exemplo 5, as três formas de contagem propostas pretendem          

simplificar a execução da irregularidade do primeiro compasso, a execução da           

quintina do segundo compasso e da tercina do terceiro compasso, e vão gradualmente             

se tornando mais simples e mais macroscópicas. Note-se que nas três possibilidades            

apresentadas, o nível da contagem ‘flutua’. 
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Exemplo 4 - Contagem progressiva para a parte do violão nos primeiros compassos de Diário do 

Trapezista Cego de Roberto Victorio (2006). 

 

 

 

Exemplo 5 -  Contagem do primeiro compasso do 3o movimento de Diário do Trapezista Cego 

(2006) de Roberto Victorio. 
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4. Contagem do compasso irregular como sendo um compasso do qual 

uma parte foi suprimida (ou adicionada). 

 

Em alguns casos, os compassos irregulares podem ser entendidos como          
8

compassos dos quais uma parte foi subtraída. A contagem pode ser então realizada             

como se o compasso tivesse uma parte a mais, mas sendo subitamente interrompido             

pelo início do compasso seguinte. No exemplo 6, pelo agrupamento dos colchetes,            
9

pode-se inferir que o compasso 19/32 [está notado como sendo 15/32] começa com             

dois tempos que valem o equivalente a uma semínima (quatro semicolcheias)           

enquanto o último tempo dura uma semicolcheia pontuada.  
10

Se imaginarmos um terceiro tempo durando uma colcheia e um          

compasso 20/32 (ou 5/8), no exato momento onde ocorreria a quarta fusa que divide              

o último tempo, começa o compasso seguinte. A escolha da colcheia para a contagem              

dos primeiros tempos está relacionada ao andamento, que na prática foi           

relativamente lento, mas também serve para que a parte ‘faltante’ do compasso seja o              

mais curta o possível (uma fusa apenas), permitindo que as unidades na contagem             

sejam o mais parecidas possível, facilitando a transição entre elas. Como           

consequência de realizar a contagem desta forma, a execução das quiálteras passa a             

configurar polirritmo,  pela contraposição entre estas e as colcheias da contagem. 

 

5. Execução de quiálteras como polirritmos em relação ao nível de           

contagem. 

 

As quiálteras podem ser entendidas como polirritmos implícitos, pois se          

contrapõem a uma grade métrica pressuposta, baseada nas divisões normais das           

figuras rítmicas. Para a performance, entretanto, quando elas são realizadas          

diretamente contra uma unidade (não subdividida), elas vão corresponder a uma           

mudança de velocidade, mas não necessariamente vão depender de um pensamento           

ou contagem polirrítmica por parte do intérprete. De maneira geral, essa forma de             
11

execução é mais simples e, portanto, mais favorável. Em determinados contextos,           

entretanto, a quiáltera pode estar sendo efetivamente contraposta a outras unidades           

ou pode ser conveniente subdividir a unidade sobre a qual ela se realiza de forma a                

manter o mesmo nível de contagem em relação ao trecho anterior ou posterior (ou              

8
Aqueles em que os tempos correspondem a agrupamentos desiguais das divisões apresentadas na              

fórmula de compasso. Exemplos: 5/8 (2+3), 5/8 (3+2), 7/8 (2+2+3), 8/8 (3+2+3), etc. 
9

No Percussion Study II, a notação que Arthur Kampela utiliza para os compassos que ele chama de                  

não-integrais (compassos que dividem a semibreve por valores diferentes de 2 ou de suas potências, ou                

seja, com denominadores diferentes de 2,4,8,16 etc.) sugere uma abordagem semelhante. Nesta obra             

esses compasso tem fórmula aditiva, contendo uma parte tradicional e uma parte contendo algumas              

notas de uma quiáltera incompleta (que correspondem a divisão não convencional da semibreve). Para              

auxiliar na compreensão desse tipo de ritmo, Kampela escreve (como referência apenas) pausas com a               

duração que completaria a quiáltera sobre as primeiras notas do compasso seguinte.  
10

Os compassos e suas fórmulas são estruturas “abstratas” criadas para explicar e reproduzir              

determinados fenômenos rítmicos. Quando há bastante regularidade é fácil presumir sua estrutura.            

Quando, ao contrário, há muita irregularidade, pode haver também maior ambiguidade, e a             

consequente dificuldade em definir com precisão a estrutura do compasso. 
11

Para esta ideia de “contagem polirrítmica”, estamos considerando apenas a polirritmia heterogênea             

“n contra m”, conforme exposta por Cohen (2006). Porque a forma polirritmia homogênea não altera               

necessariamente a forma de contagem e porque os exemplos em questão não resultam em polifonia “n                

sobre m”.  
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para estabelecer um nível de contagem que se relacione melhor com o seu entorno),              

como nos Exemplos 5 e 6. 

 

 

 

Exemplo 6 - Contagem polirrítmica das quiálteras em Diário do Trapezista Cego (2006) de Roberto 

Victorio. 

 

No Exemplo 6, tanto a quiáltera 3:2 do primeiro compasso quanto a            

quiáltera 5:4 do segundo compasso, foram realizadas como polirritmos, mesmo sendo           

possível realizá-las diretamente contra a semínima porque, nesse contexto, isso          

simplificou a contagem e consequentemente ajudou na regularidade do andamento. 

Em Changes (1983), de Elliott Carter, há uma grande quantidade de           

ritmos derivados das quiálteras de cinco notas e as duas formas de contagem             

mencionadas anteriormente podem ser aplicadas. A primeira forma de contar,          

considerando a totalidade da quiáltera e dividindo essa duração por cinco, aplica-se            

normalmente às quiálteras que ocupam um tempo ou menos, como as SQ5 mas             

também pode ser aplicada em algumas MQ5, em trechos como o do exemplo 7: 

 

 

Exemplo 7 - Trecho com sucessivas MQ5 em Changes (1983) de Elliott Carter. 

 

No Exemplo 7, se tratarmos a mínima como sendo o pulso, é possível             

executar as quintinas dividindo-a diretamente sem precisar lidar no polirritmos que           

ela constitui contra a semínima. Entretanto, em outros trechos, a abordagem           

polirrítmica, com a MQ5 se contrapondo aos tempos do compasso, facilita a conexão             

com trechos em divisões não quialteradas. O aprendizado deste polirritmo 5:2,           

aplicável no estudo das duas obras em questão, pode se dar através da elaboração de               
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uma uma grade rítmica usando uma unidade que, sozinha ou agrupada, possa            

representar cada duração envolvida, calculada encontrando-se o menor denominador         

comum, estratégia apresentada por diversos autores como Scliar (1985), Arthur          
12

Weisberg (1993) e Cohen (2007), entre outros. Para tanto, multiplica-se os           

denominadores que correspondem às duas divisões envolvidas no polirritmo, 5 x 2            

=10, estabelecendo que será necessário dividir a duração total por 10. Encontra-se a             

unidade que representa 1/10 da duração do polirritmo, no caso, a semicolcheia            

quiáltera de cinco. Partindo dessa grade é possível estudar cada uma das            

possibilidades de combinação da MQ5 sobre duas semínimas podendo contar as           

subdivisões (1/10) e controlar a execução de cada duração com precisão.  

Nos apêndices de sua dissertação, PIRES (2012) apresenta uma série de           

exercícios com a finalidade de auxiliar a assimilação das diferentes formas das            

quiálteras de cinco em Changes (1983). Como podemos observar, esses exercícios           

utilizam o princípio da grade rítmica e contrapõem três níveis: o do ritmo-problema             

(notas com a haste para cima), os tempos do compasso (semínimas com a haste para               

baixo) e as subdivisões em dez partes da duração da quiáltera (semicolcheias em             

quiáltera de cinco com a haste para baixo).  

 

 

Exemplo 8 -  Exemplos de exercícios específicos para os ritmos de Changes (1983) de Elliott Carter, 

elaborados por PIRES. (2012, p. 124) 

 

Pela escolha de notar cada elemento sobre as notas que correspondem a            

cordas soltas do violão , infere-se que eles foram pensados para ser estudados            
13

diretamente no instrumento. Thomas Pires cobriu todas as combinações para MQ5           

presentes em Changes, mas este tipo de exercício pode ser usado como modelo para              

outras situações semelhantes e para o estudo de polirritmos em geral. Em alguns             

casos, pode mais fácil ou mais intuitivo, tocar notas rápidas que correspondam à             

contagem do que realizar a contagem mentalmente. O exemplo 9, extraído do            

Quarteto n. 8 de Heitor Villa-Lobos, apresenta quiálteras 3:2 que, por conta da sua              

subdivisão interna, são mais difíceis de realizar. Esta obra vem sendo tocada pela             

Camerata de Violões, em arranjo de Fabio Nin e o ritmo deste trecho, tocado por               

todos os violões, foi um dos desafios para a sincronia do conjunto. Uma das formas de                

estudo do trecho utilizadas foi proposta pelo integrante Arthur Gouvea, baseada na            

grade rítmica, foi subdividir todas as notas, inclusive as não quialteradas por uma             

mesma unidade, a semicolcheia quiáltera de três. Assim, torna-se possível contar           

controladamente as notas subdivididas dentro da quiáltera. Levando esta ideia para o            

instrumento, percebemos que, assim como nos exercícios propostos por Thomas          

Pires (2012), é mais fácil executar esta contagem tocando cordas soltas (ou repetindo             

a nota) no violão. Com a digitação adequada, é fácil tocar as notas e as subdivisões                

12
 Ou MMC nos textos de Cohen (2007) e Scliar (1995). 

13
 Ou seja, notas executadas sem a necessidade de utilizar a mão esquerda. 
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com precisão e no andamento, desenvolvendo uma memória auditiva e mecânica           

para o ritmo do trecho.  

 

 

Exemplo 9 - 1o e 2o compassos do Quarteto n. 8 de Heitor Villa-Lobos, parte do 1o violão no arranjo 

de Fabio Nin para conjunto de violões. 

 

 

Exemplo 10 - Exercício para contagem de subdivisões nas quiálteras do Quarteto n. 8 de Heitor 

Villa-Lobos, usando somente a mão direita sobre cordas soltas do violão. 

 

 

Exemplo 11 - Exercício para contagem de subdivisões nas quiálteras do Quarteto n. 8 de Heitor 

Villa-Lobos, usando a repetição de notas. 

 

Outra abordagem proposta por PIRES (2012) é a sintetização rítmica,          

uma estratégia diretamente ligada à contagem, almejando a simplificação desta. Nela,           

as quiálteras sobre a semínima (SQ5) passam a ser executadas como se fossem uma              

parte de uma quiáltera sobre a mínima (MQ5). Um dos problemas que podem             

decorrer desta abordagem é a deformação de alguns agrupamentos e dos sub-acentos            

métricos. 

Analisando a partitura e a forma como Carter utilizou essas quiálteras,           

observa-se que ele utilizou a MQ5 apenas em trechos com notas mais longas ou mais               

espaçadas e que, nas sequências de semicolcheias em quintinas, ele utilizou a SQ5,             
14

havendo apenas uma exceção, nos compassos 104 e 105 (exemplo 10). Nota-se que             

neste trecho, Carter muda o barramento das semicolcheias agrupando-as duas a duas            

e que no meio do trecho ele usa duas SQ5. Estes dois compassos parecem atestar em                

favor do entendimento de que, em Changes existe a intenção de Carter na             

diferenciação da organização métrica das subdivisões das SQ5 e das MQ5.           

Considerando a utilidade desta abordagem, é recomendável evitá-la nesses casos          

14
Também há trechos escritos em SQ5 em que há notas mais espaçadas, mas o contrário ocorre apenas                  

uma vez e com a diferença no barramento.  
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onde os agrupamentos são alterados de forma perceptível, ou complementar o estudo            

com a correção dos agrupamentos. 

 

 

Exemplo 12 - Trechos de Changes (1983) de Elliott Carter em que a Sintetização Rítmica proposta 

por Pires (2012) pode gerar problemas de acentuação (circulados).  

 

 

 

Exemplo 13 - Agrupamentos em SQ5 e em MQ5 nos compassos 104 e 105 de Changes (1983). 

 

6. Considerações finais 

Se a contagem faz-se necessária para execução de diversos tipos de            

ritmo e existem diferentes formas possíveis de contagem, torna-se significativa a           

escolha da forma mais adequada ao estudo e execução de cada trecho. No processo              

de aprendizado do ritmo em obras como Changes (1983) e Diário do Trapezista Cego              

(2006) as estratégias aqui apresentadas mostraram-se capazes de facilitar a          

compreensão e execução do ritmo. A transição entre as contagens mais microscópicas            

e as mais macroscópicas pode ajudar a estabelecer na memória padrões rítmicos mais             

complexos do que os que tradicionalmente se executa sem contar até que seja possível              

uma execução sem contagem ou com a contagem em unidades maiores. 
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Resumo: No ano de 1986, o violonista Raphael Rabello encomendou ao luthier Mario Jorge Passos               

um violão de 7 cordas com encordoamento de nylon, adaptando a linguagem desenvolvida por Dino 7                

Cordas, no instrumento de cordas de aço e com função de acompanhamento, para uma sonoridade               

mais próxima do violão clássico, em um ambiente solista. Essa experiência teve grande êxito, o que                

pode ser observado não só nos trabalhos artísticos produzidos por Raphael como também na              

quantidade de violonistas que adotaram o instrumento por essa influência. Este artigo tem por              

objetivo identificar algumas relações entre o cenário atual do violão de 7 cordas de nylon solista e a                  

linguagem original do instrumento desenvolvida por Dino.  

 

Palavras-chave: Violão de 7 cordas. Dino 7 Cordas. Raphael Rabello. Rogério Caetano. Yamandu             

Costa.  

 

1. Introdução 

Este artigo constitui recorte de minha tese de doutorado, Literatura          

para o violão de 7 cordas brasileiro solista (GONÇALVES, 2019) , que tem como             
1

foco a linguagem brasileira do violão de 7 cordas . Partindo da hipótese de que esse               
2

estilo violonístico foi desenvolvido, principalmente, por Dino 7 Cordas , a tese analisa            
3

a influência de Dino  no trabalho de outros violonistas de 7 cordas.  
4

Na tese, faço um levantamento de características da linguagem        

brasileira do violão de 7 cordas, focalizando sua aplicação no contexto solista e seu            

ensino no ambiente acadêmico. Para esse procedimento, focalizei mais detidamente o          

trabalho de quatro violonistas: Dino 7 Cordas, que é caracterizado como o criador            

dessa linguagem violonística, Raphael Rabello, Rogério Caetano e Yamandu Costa.       

Esses violonistas foram escolhidos pelo fato de serem quatro dos mais influentes e           

produtivos violonistas dessa linguagem e também por ser possível observar, em seus          

respectivos trabalhos, um fio condutor, um senso de linhagem, uma espécie de DNA,           

de sotaque comum.  

O conceito de sotaque foi fundamental para a análise dos exemplos           

provenientes do trabalho desses quatro violonistas, tendo como suporte teórico o           

texto Rethinking Music, de José Bowen (2001). Para o autor: “nem todas as nuances              

são oriundas de escolhas individuais – ou seja, algumas dependem no ‘quando’ e             

‘onde’, e não somente no ‘quem’” (BOWEN, 2001, p. 445).  

1 Defendida em 14 de março de 2019 e ainda não depositada. 
2 Decidi nomear o instrumento, objeto de minha pesquisa, de violão de 7 cordas – e não violão de sete                    

cordas – a partir da grafia utilizada no disco Raphael Rabello & Dino 7 Cordas. 
3 Horondino José da Silva (1918 - 2006). 
4 Embora no meio acadêmico a utilização do sobrenome de autores e personagens seja o mais                

praticado, optei pela utilização do primeiro nome ou do nome artístico para me referir aos artistas que                 

são objeto deste artigo. Essa decisão deve-se ao fato desse ser o uso consagrado no contexto da música                  

popular brasileira, possibilitando uma identificação imediata do músico referenciado. O exemplo de            

Dino 7 Cordas é bem claro para ilustrar essa opção: enquanto o nome Dino é de simples identificação,                  

bem como Dino 7 Cordas, a utilização de seu sobrenome de nascença, Silva, dificultaria a identificação                

do personagem em questão. 
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Tanto Raphael Rabello quanto Rogério Caetano utilizam o conceito de          

sotaque, que permite demonstrar a semelhança entre os estilos violonísticos de           

Raphael em relação ao de Dino e de Rogério em relação aos dois primeiros. Segundo               

Raphael Rabello: “meu trabalho, mesmo solando, tem influência do Dino, até hoje. A            

inflexão é igual, o sotaque. O sotaque é igual” (RABELLO apud TABORDA, 1995, p.             

80). Já para Rogério Caetano: 

É como se a gente falasse o mesmo sotaque. Eu, o Dino e o Raphael cada               

um tem sua maneira de tocar. Mas quem ouve o Dino, vê que no trabalho do              

Raphael o Dino era uma influência muito grande. Comigo acontece a mesma           

coisa. Quem ouve o meu trabalho vai ver que o Dino e o Raphael estão              

presentes ali. (CAETANO apud SILVA NETO, 2017, p. 193)  

O presente artigo tem por objetivo desenvolver três pontos que julgo           

serem fundamentais para um melhor entendimento das questões abordadas na          

minha tese: instrumento / linguagem do instrumento, violão de 6 cordas / violão de 7             

cordas, e solo / acompanhamento. 

2. Instrumento / linguagem do instrumento 

Quando se fala do violão de 7 cordas brasileiro, é importante ressaltar          

que existem aspectos do instrumento, que na realidade são dois instrumentos – o            

violão de 7 cordas de aço e o de cordas de nylon – e da linguagem do instrumento,               

que surgiu a partir do violão de cordas de aço e foi depois adaptada ao de cordas de             

nylon. As características do violão de 7 cordas de aço, com o padrão idealizado por            

Dino: o tipo de construção, o tipo de cordas e a técnica de execução, trazem um              

resultado acústico que influencia a linguagem do instrumento.  

O foco de minha tese é a linguagem do instrumento, indicando que uma           

vez dominada essa linguagem, ela poderá ser aplicada em qualquer violão, seja de          

cordas de aço ou de nylon, de 6 ou de 7 cordas. Nesse sentido, os quatro violonistas                

focalizados permitem uma análise da aplicação dessa linguagem no instrumento de          

cordas de aço – no trabalho de Dino 7 cordas, Raphael Rabello e Rogério Caetano – e            

de cordas de nylon – no trabalho de Raphael Rabello, na segunda metade de sua            

carreira, e de Yamandu Costa.  

O violão de 7 cordas brasileiro com o padrão utilizado por Dino, o             

paradigma Dino, é um instrumento de cordas de aço, tocado com uso de dedeira,              

originalmente com a função de acompanhamento e no contexto do conjunto regional.            

Dentre suas características estão um ataque metálico e a pouca sustentação das notas,             

sendo esses alguns dos motivos que o tornam audível em uma formação em que há               

instrumentos de percussão e outros instrumentos de harmonia.  

É comum, nesses contextos, as linhas de baixo executadas pelo violão de            

7 cordas sobressaírem, ainda que, por vezes, não seja possível identificar claramente            

a harmonia executada pelo violão de 6 cordas. Nesse aspecto, a questão do ataque              

mais metálico é importante, como também é a pouca sustentação das notas, que faz              

com que as linhas de baixo não se misturem auditivamente aos outros instrumentos. 

Quando se comparam essas características do violão de 7 cordas de aço            

com as do violão clássico, de cordas de nylon, diferenças fundamentais são            

encontradas. A expectativa, no caso do violão clássico, é de que ele funcione como              

uma pequena orquestra, com um ataque mais doce e uma maior sustentação das             

notas. Isso faz com que a execução da escola do violão de 7 cordas de aço em um                  
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instrumento de cordas de nylon demande adaptações técnicas que possibilitem          

transportar a linguagem de um instrumento a outro. 

A linha de baixo criada por Dino 7 Cordas para o choro Um a Zero, de                

Pixinguinha, poderia ser escrita conforme ilustra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Um a Zero, conforme acompanhamento de Dino 7 Cordas (GONÇALVES, 2019). 

A expectativa na escola do violão de 7 cordas, no entanto, é que essa              

passagem musical soe da forma ilustrada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Um a Zero, linha de baixo (GONÇALVES, 2019). 

Esse controle da duração das notas, que não deve ser confundido com            

um efeito de staccato, é uma questão básica para essa escola de violão. Se no               

instrumento de cordas de aço tradicional esse efeito é mais facilmente obtido, graças             

à natural pouca sustentação das notas, no violão de nylon esse controle deverá ser              

obtido por meio de técnicas específicas, tanto de mão direita quanto de esquerda.  

Ao executar a linha de baixo com os acordes (Figura 3), a questão do              

controle da duração das notas é ainda mais importante de ser considerada.  

 

 

Figura 3 – Um a Zero, linha de baixo acrescentando os acordes (GONÇALVES, 2019). 

Também nesse caso, a expectativa é de que esse trecho soe de forma             

diferente da grafada anteriormente, mas sim conforme ilustrado a seguir (Figura 4). 

Nesse exemplo, espera-se que o violonista de 7 cordas seja capaz de            

apagar a nota do baixo no exato momento da emissão das notas do acorde e               

vice-versa. Esse é um efeito de difícil execução, demandando independência entre os            

dedos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. 
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Figura 4 – Um a Zero, grafada conforme expectativa sonora (GONÇALVES, 2019). 

Embora tenha sido desenvolvida sob influência de características do         

instrumento de 7 cordas de aço, a linguagem, ou o sotaque característico da             

linguagem, acabou por perpassar o aspecto do instrumento, sendo passível de ser            

executada em instrumentos com outras características. 

3. Violão de 6 cordas / violão de 7 cordas 

Em relação à questão violão de 6 e de 7 cordas, dos quatro violonistas           

focalizados, o único que começou diretamente tocando violão de 7 cordas foi Rogério            

Caetano. Todos os outros se iniciaram no violão de 6, migrando posteriormente para            

o de 7 cordas; até mesmo Dino, o criador da linguagem.  

Dino atuou profissionalmente utilizando o violão de 6 cordas durante         

muitos anos. Na gravação do choro Um a Zero (1946), já citado, em que toca com                

Benedito Lacerda na flauta e Pixinguinha no sax tenor, Dino toca violão de 6 cordas,            

demonstrando o pensamento horizontal, das linhas melódicas de contracanto     

realizadas na região grave do instrumento, que desenvolveu posteriormente no violão          

de 7 cordas, conforme ilustra a Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Um a Zero, Dino tocando violão de 6 cordas (GONÇALVES, 2019). 

Dino grava essa mesma música anos mais tarde com Raphael Rabello, já        

tocando o violão de 7 cordas com o padrão sonoro que desenvolveu. É possível           

perceber que Dino, de fato, incorpora a 7ª corda, mas o raciocínio é o mesmo             

utilizado na gravação anterior, como demonstra a Figura 6.   
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Figura 6 – Um a Zero, Dino tocando violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

Raphael Rabello, ao começar a tocar o violão de 7 cordas, utilizava            

cordas de aço, migrando depois para o 7 cordas de nylon. Além disso, seguiu tocando               

também o violão de 6 cordas de nylon. Algumas transformações em sua carreira se             

refletiram em duas mudanças de nome artístico: de Rafael Sete Cordas para Rafael             

Rabello e, posteriormente, para Raphael Rabello. A matéria do Jornal do Brasil            

(1987) que anunciava seu show no Free Jazz Festival, dizia que: “Rafael, que já foi               

chamado Sete Cordas, quer agora se livrar do peso do apelido” (JORNAL DO             

BRASIL, 1987). Raphael acrescentou, na mesma matéria: “tenho até tocado mais o            

violão de seis cordas” (RAPHAEL RABELLO apud JORNAL DO BRASIL, 1987).  

Em algumas declarações, o violonista indica o desejo de levar sua           

música a outros públicos: “Não quero tocar para violonista, quero tocar para            

roqueiro” (RAPHAEL RABELLO apud NOBILE, 2018, p. 148), além de pesquisar           

outras linguagens musicais, como na entrevista ao jornalista Tárik de Souza, na            

reportagem de lançamento do LP Rafael Rabello (1988) : “Durante este tempo venho            
5

estudando a guitarra clássica e a flamenca para dar ao violão brasileiro uma técnica              

mais extrovertida, mais agressiva” (RAPHAEL RABELLO apud JORNAL DO         

BRASIL, 1988). 

Ainda que tenha incorporado outras linguagens a seu estilo violonístico          

e tocado o violão de 6 cordas, Raphael manteve características da linguagem do             

violão de 7 cordas desenvolvida por Dino 7 Cordas, tendo se tornado o violonista              

referencial no que diz respeito ao transporte da linguagem do violão de 7 cordas de               

aço tanto para o instrumento de cordas de nylon quanto para o violão de 6 cordas.                

Fábio Zanon  dimensiona a importância de Raphael no contexto do violão solo: 
6

Sua passagem por esse mundo foi curta mas resumiu uma época. Além de             

firmar o violão de 7 cordas como instrumento solista, Raphael deu um salto             

5
 Na edição em CD, este LP levou o título de Lamentos do Morro. 

6
Fabio Pedroso Zanon (1966 -). Atua como violonista e maestro. Seus projetos têm contribuído para                

ampliar a percepção do violão na música clássica.  
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qualitativo em técnica, em balanço, em arranjo, em bom gosto, em percepção            

musical, que informam toda a atual geração de solistas de violão. Isso tudo             

partindo de sua experiência com o choro, que era, na sua época, um gênero              

considerado ultrapassado. (ZANON, 2008) 

Tendo observado a relação de Dino 7 Cordas e Raphael Rabello tanto            

com o violão de 6 cordas quanto com o de 7 cordas, busquei investigar a relação de                 

Rogério Caetano e Yamandu Costa com esses dois instrumentos. Em entrevista para a             

minha tese, perguntei a Rogério Caetano se ele se considerava violonista de 6 ou de             

7 cordas; ao que respondeu: 

sempre toquei violão de 7 cordas [...], eu nunca nem tive violão de 6, sempre               

toquei essa linguagem do violão de 7 cordas mesmo. Cabeça de 7 cordas. [...]              

Consigo tocar [violão de 6 cordas], mas eu me sinto manco, falta alguma             

coisa. [...] me considero um 7 cordas mesmo. (ROGÉRIO CAETANO, 2018) 

Já Yamandu Costa se iniciou no violão de 6 cordas, migrando,           

posteriormente, para o de 7 cordas. Ao ser questionado se se sentia um violonista de               

6 cordas ou de 7 cordas, declarou: “De 7 cordas. Desde o meu 7 cordas, da minha                 

maneira de tocar o instrumento. E como eu assumi essa coisa de tocar sozinho, cada               

vez mais, não tem como não ser dessa forma. Eu me considero já um outro caminho                

do instrumento. Um outro caminhar” (YAMANDU COSTA, 2018). E prossegue          

dizendo: “o meu papel dentro do instrumento é diferente, eu não sou um 7 cordas               

convencional” (YAMANDU COSTA, 2018). 

O violonista revela que a primeira vez que tocou um violão de 7 cordas              

foi em 1998. Em uma roda de choro, o violonista Mario Eugenio ofereceu seu violão               

de 7 cordas para Yamandu experimentar:  

colocou no colo o instrumento, e não saiu mais. [...] Claro, eu toco violão de               

6, tudo bem, mas aí eu comecei a desenvolver composições para esse            

instrumento. Não tem nem sentido mais tocar o violão de 6. Agora que eu me               

dou conta que realmente eu comecei a fazer um repertório para esse            

instrumento. (YAMANDU COSTA apud GONÇALVES, 2019)  

É interessante perceber que Dino e Raphael Rabello, referência para         

todos os outros violonistas, demonstraram a utilização da linguagem no violão de 7          

cordas, mas também no de 6. Porém, para Rogério Caetano e Yamandu Costa não há              

mais sentido em tocar o violão de 6 cordas. Nenhum dos dois abre mão de tocar o               

violão de 7 cordas. Ou seja, parece haver uma tendência entre as novas gerações             

de valorização não só da linguagem do 7 cordas, mas do instrumento em si. 

4. Solo / acompanhamento 

Quando se trata de solo e acompanhamento no violão de 7 cordas,            

uma pergunta surge de imediato: existe essa separação? Ou, de forma mais explícita:          

é possível o domínio da linguagem do violão de 7 cordas sem passar pela prática             

do acompanhamento? 

Raphael Rabello, em entrevista à professora Marcia Taborda (1995), não        

só fala da influência de Dino – “Me dediquei inteiramente ao Dino por muitos anos;             

uns 15 anos; me dediquei a estudar tudo o que ele fez: a saber tudo o que ele sabia”                  

(RABELLO apud TABORDA, 1995, p. 80) – como faz questão de dizer que essa             

influência permanece durante toda a sua carreira, mesmo nos trabalhos em que         
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se coloca como solista:  

Marcia: Até um período da tua carreira você pode ouvir os discos do            

Raphael, você sente a influência do Dino. 

Raphael: Não, sente o tempo todo. [...] Já é uma coisa só. Eu e ele. [...] você                 

pode sentir, no trabalho do Raphael tem influência do Dino até hoje. Mesmo           

solando. A inflexão é que é igual. O sotaque. O sotaque é igual. (RAPHAEL             

RABELLO apud TABORDA, 1995)  

No disco Rafael Rabello (1988), em que o instrumentista se coloca          

como solista, há uma dedicatória na contracapa a Dino e Meira , dois dos mais            
7

importantes violonistas acompanhadores da música brasileira, e Raphael deixa claro          

a importância dessa relação entre solo e acompanhamento no seu trabalho. 

Perguntei a Rogério Caetano se, fora o aspecto profissional, ele achava         

que musicalmente existia essa divisão entre acompanhador e solista, e sua resposta          

foi: “Eu acho que não, pelo menos na minha parte não. [...] O violonista completo               

hoje, independente de nylon ou aço, ele tem que acompanhar e tem que solar. [...] a                

linguagem que o cara vai utilizar, vai ter relação sempre com o Dino, com certeza”               

(ROGÉRIO CAETANO apud GONÇALVES, 2019).  

Ao Yamandu, que, profissionalmente, tem essa intenção de se colocar       

como solista, perguntei se achava que o fato de acompanhar, tão bem como            

acompanha, influenciava no seu trabalho como solista:  

Totalmente! Isso é uma coisa de um dos fundamentos do violão flamenco            

que a gente não tem. Infelizmente isso não é claro. [...] Na guitarra flamenca,              

uma das coisas que eu acho mais genial é que o sujeito não vira solista sem                

saber todos os palos , sem saber toda a tradição da música flamenca. As             
8

danças. [...] Todos os fundamentos, ele tem que dominar, antes dele começar            

a solar. Solar é como se fosse um brinde dentro da escola. Do tipo: “Ah, você                

já está bem encaminhado nesse aspecto, então agora você já pode se atrever             

a solar”. Olha que respeito bonito que eles têm. Você tem que conhecer a              

tradição de toda a dança, toda a tradição do canto, a guitarra de             

acompanhamento. [...] Depois de tudo isso é que você vai… o Paco de Lucia              

quando começou a solar ele sabia tudo isso, imagina. Isso é que vai dar              

segurança para você saber produzir. Para você saber tocar um tema solo com             

a segurança que necessita. [...] a pessoa tem que passar por esses caminhos             

para conseguir ter uma relevância como solista. De alguma maneira eu vivi            

isso dentro da minha, da informalidade da minha formação. Com grupos de            

baile. A minha convivência desde criança acompanhando acordeonistas, que         

foi a coisa que eu mais fiz na minha vida, tocar com gaiteiro e também com                

cantores. É uma escola. (YAMANDU COSTA, apud GONÇALVES, 2019)  

Sobre a questão de tocar um tema solo com a segurança que necessita,            

Yamandu emitiu uma opinião a respeito do que ele observa em alguns          

violonistas clássicos:  

você vê normalmente músicos clássicos tocarem violão, eles erram coisas          

impossíveis de errar! Ali está claro que eles não estão vendo que acorde que              

eles estão fazendo, qual é a função harmônica daquilo ali. Eles não estão             

7
A dedicatória está presente na edição original, lançada em vinil pela gravadora Visom Digital, mas                

não aparece na reedição da obra, em CD, lançada, após a morte de Raphael, pela gravadora Acari                 

Records. 
8
 Palo é o nome que se dá às subclassificações dos ritmos Flamencos.  
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vendo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão perdidos aqui,             

isso aqui é um bando de notas que não têm nenhum sentido. E isso é               

assustador. Para a gente que enxerga o violão dessa forma que eu te falei, é               

assustador. A gente espera que essas escolas se juntem. [...] Imagina quando            

estiver tudo isso junto? [...] essa compreensão da harmonia funcional e a            

beleza do acabamento também. [...] caminho do futuro. (YAMANDU COSTA          

apud GONÇALVES, 2019)  

Ou seja, não se trata de estabelecer um julgamento ou comparação, mas           

de propor uma maior comunicação entre as diferentes técnicas e escolas. O que          

proponho em minha tese é que solo e acompanhamento façam parte da formação do            

violonista, seja de 6 ou de 7 cordas. A escolha do título da tese: “Literatura para o               

violão de 7 cordas brasileiro solista” que, a rigor, reproduz essa separação, tem como             

intuito provocar essa questão, ou seja, separar para depois juntar.  

Se no trabalho de Raphael Rabello, Rogério Caetano e Yamandu Costa         

existe clareza dessa relação estreita entre solo e acompanhamento, em relação a Dino            

foi possível perceber, no decorrer da pesquisa, um estranhamento por parte de vários           

interlocutores, no meio acadêmico, pelo fato de a tese ter como foco o violão solista e              

a atuação profissional de Dino ser como acompanhador. O que se verifica, no entanto,            

é que da mesma forma que a experiência do acompanhamento auxilia na          

performance de um solista, também se espera que um bom acompanhador,         

nessa linguagem violonística, tenha uma atitude solista. O acompanhamento, nesse       

contexto, não é passivo; ao contrário, o violão de 7 cordas é um instrumento que             

propõe ideias, dialoga com a melodia todo o tempo. O bom acompanhador, nessa           

linguagem, não apenas dá suporte, mas direciona o solista por caminhos que, por           

vezes, nem sequer havia planejado seguir.  

Há, na tese, alguns itens que tratam da presença da atitude de solista na             

função de acompanhamento dentro dessa linguagem: o violão de 7 cordas tocando as          

introduções nos arranjos e dividindo a melodia da música com o instrumento solista.            

Um exemplo pode ser encontrado no disco Cartola (1974), na música O Sol Nascerá:             

é o violão de 7 cordas que toca a introdução, conforme demonstrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – O Sol Nascerá, introdução (GONÇALVES, 2019). 

Em outra função, o violão de 7 cordas divide o solo, fazendo a melodia             

na região grave (Figura 8). 
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Figura 8 – Murmurando, solo de violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

A composição Dino 100 anos, de Rogério Caetano, é toda construída a            

partir de uma única linha melódica que, executada na linguagem do violão de 7              

cordas de aço, é transformada em peça para violão solo, dispensando outros recursos             

violonísticos ou acompanhamento de outros instrumentos (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Dino 100 Anos (GONÇALVES, 2019). 

Na peça Luciana, composta em homenagem ao violonista argentino         

Lúcio Yanel, Yamandu Costa utiliza frases características da linguagem         

contrapontística do violão de 7 cordas desenvolvida por Dino, conforme demonstrado           

nas Figuras 10, 11 e 12. 

 

 

Figura 10 – Luciana, frase musical 1 (GONÇALVES, 2019). 
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Figura 11 – Luciana, frase musical 2 (GONÇALVES, 2019). 

 

Figura 12 – Luciana, frase musical 3 (GONÇALVES, 2019). 

Pelos exemplos aqui demonstrados, pode-se perceber uma inter-relação        

entre solo e acompanhamento e a utilização de elementos da linguagem do violão de 7               

cordas brasileiro no contexto solista.  

5. Considerações finais 

A análise dos trabalhos de Raphael Rabello, Rogério Caetano e          

Yamandu Costa revela uma influência da linguagem do violão de 7 cordas            

desenvolvida por Dino 7 Cordas. Pode-se perceber uma inter-relação entre solo e            

acompanhamento e a utilização de elementos da linguagem do violão de 7 cordas             

brasileiro no contexto solista, tanto no instrumento de 6 quanto no de 7 cordas, tanto               

de aço como de nylon.  
Ao atingir o objetivo proposto, que foi desenvolver pontos fundamentais          

que possibilitem entender os aspectos do instrumento e sua linguagem; dos violões            

de 6 e 7 cordas, do solo e acompanhamento, este artigo, além de demonstrar que há                

diferentes contextos na linguagem brasileira do violão de 7 cordas, proporcionará ao            

leitor o entendimento de que é possível haver uma maior interação entre violonistas e              

músicos de universos musicais variados, resultando, assim, em um enriquecimento          

mútuo entre as linguagens. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as respostas de discurso aberto e livre de uma                

pesquisa realizada com 70 ouvintes através de questionário focado na percepção da expressão de              

emoções em três gravações do Prelúdio op. 28, nº 8 de Chopin. O questionário utilizado também                

intencionou medir aspectos relativos à ativação de emoções e à preferência musical. Buscou-se             

entender como as escolhas interpretativas podem influenciar na percepção dos ouvintes e pautar             

direta ou indiretamente seus discursos. Foram utilizados recursos gráficos na análise a partir da              

amostra coletada e os resultados obtidos foram discutidos à luz da literatura das áreas de Música e                 

Emoção e Musicoterapia. 

 

Palavras-chave: Música e emoção. Cognição musical. Performance musical. Chopin. 

 

 

1. Introdução 

 

A música acompanha o ser humano em sua trajetória histórica desde           

tempos imemoriais. Essa interação homem-música expressa-se em diversas        

dimensões e nuances, desde as mais fisiológicas até as mais simbólicas. Certamente            

uma das mais fortes e significativas razões para ouvirmos música e nos interessarmos             

por ela é sua capacidade de nos expressar, sugerir e nos fazer sentir emoções. Isso               

ocorre nas mais diversas ocasiões: na audiência atenta a um concerto, na escuta da              

trilha sonora de um filme ou vídeo e até mesmo na simples escuta cotidiana de               

música no rádio, num computador ou telefone celular com vistas a regular nosso             

humor (DENORA, 2010; JUSLIN e SLOBODA, 2010). 

Este artigo tem como objetivo principal investigar e refletir sobre a           

percepção e ativação de emoções1 nos ouvintes a partir da análise de parte dos              

resultados  de  dois  experimentos   realizados   através  de  questionários.  Os surveys 

1
A literatura científica da área de Música e Emoção traça uma diferenciação entre o que seria a                  

percepção de emoções e a ativação de emoções. O primeiro fenômeno ocorre quando o ouvinte nota                

que a música lhe expressa determinada(s) emoção(ões). Por sua vez, a ativação, evocação, indução ou               

despertar de emoções ocorre quando o ouvinte afeta-se emocionalmente - a nível consciente ou não -                

pela música. Embora haja geralmente notória proximidade entre as emoções percebidas e ativadas             

(sentidas), há casos em que emoções percebidas não são sentidas e vice-versa. (HUNTER e              

SCHELLEMBERG, 2010) 
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realizados integram o projeto de pesquisa de doutorado de um dos autores deste             

trabalho2. 
 

 

2. Os questionários e as gravações 

 

2.1 As gravações do experimento principal 

 

O experimento principal envolveu a escuta de três interpretações do          

Prelúdio opus 28, nº 8 de Frédéric Chopin. Foram ouvidas pelos respondentes            

gravações das seguintes pianistas (nessa ordem): Yuliana Avdeeva (2014), Alessandra          

Ammara (2014) e Martha Argerich (2014)3. Essas interpretações foram escolhidas          

por apresentarem consideráveis contrastes entre si. 

Consideramos a escuta das gravações como sendo de fundamental         

importância para o melhor aproveitamento da leitura deste artigo. Por este motivo            

nós as disponibilizamos aos leitores através de link4. Ainda assim, tentaremos a            

seguir resumir as características técnico-musicais que consideramos mais marcantes         

de cada delas. 

A gravação de Avdeeva apresenta ataque abrupto nas notas, andamento          

rápido e alguns rubatos5. Muitas das notas que seriam do acompanhamento soam            

por vezes em um patamar de intensidade próximo ao das notas da melodia principal.              

Os planos texturais, portanto, mostram-se um pouco menos distintos entre si em            

termos de dinâmica do que nas demais gravações utilizadas.  

A performance de Ammara é marcada por grandes oscilações de          

dinâmica e agógica, que são claramente notáveis em estruturas fraseológicas de 1, 2, 3              

ou 4 compassos a depender do momento da peça. O andamento é mais lento que nas                

demais gravações e os ataques são também menos destacados. O sinal sonoro em             

geral é mais baixo. Nota-se também uma significativa reverberação no fonograma. 

Por fim, a execução de Argerich destaca-se por um timbre dotado de            

mais parciais agudos, um andamento muito rápido e estável com escassos rubatos.            

Não se percebe também contrastes de dinâmica muito amplos. Os planos da melodia             

principal e do acompanhamento apresentam-se em patamares dinâmicos bem         

distintos.  

 

 

 

 

2 Deixamos aqui nosso sincero agradecimento a todos que gentilmente dispuseram-se a responder os              

questionários, pois sem a participação deles essa pesquisa não ocorreria. Por envolver seres humanos,              

a pesquisa foi registrada na Plataforma Brasil sob o CAAE 02917218.3.0000.5582. 

3 O ano atribuído a essas gravações refere-se à data de postagem dos vídeos no site YouTube                 

(https://www.youtube.com), de onde foram inicialmente extraídas e normalizadas. O processo que é            

conhecido como normalização (normalize em inglês) consiste em ajustar o pico de áudio de cada               

gravação para o 0 dB, que é o limite digital, dessa forma toda a gravação eleva proporcionalmente seu                  

sinal sonoro (volume). 
4

Alguns dos vídeos de onde extraídas as gravações foram retirados do ar, no entanto, os arquivos de                  

áudio utilizados na pesquisa, já extraídos e normalizados, podem ser encontrados para consulta em              

https://drive.google.com/drive/folders/1lSaDv7Kctu_ZR7cwVc1qC8zmz_27IVGQ?usp=sharing. 
5

Utilizamos aqui o plural aportuguesado para o termo italiano rubato, que significa “roubado”. Em               

música o termo rubato faz referência à afetação, compensatória ou não, de andamento no meio da                

frase musical através de pequenos acellerandos ou ritardandos sem indicação in loco. Pode ocorrer              

em um dos planos da música (numa voz, por exemplo) ou em toda a textura. É um recurso utilizado                   

com frequência em interpretações de peças de Chopin. 
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2.2 O questionário do experimento principal 

 

O questionário do experimento principal foi respondido por 70 pessoas.          

68 responderam-no através de versão autoaplicável on-line pela plataforma Google          

Forms e apenas 2 responderam-no em versão impressa6 aplicada pelo pesquisador.           

Apresentava tanto questões de múltipla escolha como discursivas. No presente artigo           

focaremos nossa análise nestas últimas não deixando de mencionar, no entanto,           

aspectos gerais dos resultados obtidos nas respostas das questões de múltipla           

escolha. Paralelamente a esse está sendo escrito outro artigo que priorizará os            

resultados obtidos nas questões objetivas do questionário. 

A primeira seção do questionário perguntava sobre cada uma das          

gravações separadamente. Apresentava uma questão obrigatória que objetivava        

medir a expressão de várias emoções numa escala em quatro níveis seguida de uma              

questão opcional de discurso livre onde era possível ao respondente tecer           

comentários de qualquer natureza sobre aquela gravação. Segue um exemplo na           

Figura 1 com as questões relativas à primeira gravação. Essas mesmas duas questões             

foram aplicadas à segunda e à terceira gravações separadamente. 

 

 

Figura 1 – Questões sobre a primeira gravação na primeira seção do questionário do experimento 

principal7 

6
Por tratar-se de um estudo-teste para a pesquisa de doutorado de um dos autores buscou-se                

experimentar as duas formas de resposta tendo-se preferência pela on-line, que poderia ocorrer sem a               

presença do pesquisador através de dispositivos móveis ou computador desde que conectados à             

internet. O link para acesso do formulário foi repassado a diversos contatos do pesquisador. Não               

obstante, buscamos também testar a versão impressa do questionário com participantes com            

limitações de acesso à tecnologia e/ou idade mais avançada. 
7 As cinco linhas abaixo das questões discursivas nas imagens de print do questionário são apenas                

simbólicas, dado que 68 das 70 respostas foram obtidas eletronicamente e com espaço livre para esse                

tipo de resposta. Mesmo nas 2 versões respondidas em papel, o pesquisador informava aos              
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A segunda seção do questionário enfocava uma abordagem comparativa         

entre as gravações, dispondo de uma questão de múltipla escolha com quatro            

subitens e duas questões discursivas subsequentes. A primeira dessas duas          

discursivas (ambas obrigatórias) solicitava do ouvinte uma comparação entre as          

gravações enquanto a segunda objetivava que o respondente inferisse sobre quais           

seriam as intenções expressivas do compositor, conforme ilustra a Figura 2 abaixo: 

 

 

Figura 2 – Questões sobre as três gravações em comparação 

 

Na terceira seção do questionário eram colhidas informações sobre o          

perfil do respondente como sexo, idade, nível de escolaridade, intimidade com a            

música de concerto, entre outros aspectos. 

 

2.3 O questionário do survey secundário 

 

Para averiguar algumas hipóteses surgidas durante a análise de         

resultados do primeiro survey, realizamos uma segunda coleta de dados, dessa vez            

sem escuta de áudios e exclusivamente on-line pela plataforma Google Forms. Os            

participantes que poderiam responder livremente e usar até outros espaços complementares se            

achassem necessário. 
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ouvintes eram questionados a respeito de impressões a priori sobre a música            

pianística. A Figura 3 ilustra as duas questões dessa seção. Foram obtidas 44             

respostas com um perfil de participantes similar ao do primeiro experimento           

excetuando-se o fato de evitarmos, nesse segundo experimento, a participação de           

músicos8 pois acreditamos que estes pudessem estar relativamente menos suscetíveis          

à influência dos aspectos que pretendíamos medir. 

 

 

Figura 3 – Questões do segundo experimento 

 

 

3. Análise de resultados 

 

3.1 Os discursos dos respondentes no primeiro experimento 

 

Como mencionado anteriormente, focaremos nossa análise do primeiro        

experimento nas suas questões discursivas. A questão 1.2 solicita comentários sobre a            

primeira gravação, assim como a 2.2 o faz em relação à segunda e a 3.2 em relação à                  

terceira. Já a questão 4.2 demanda a comparação entre as gravações e a 4.3 tem como                

objetivo inferir sobre a intenção expressiva do compositor. Essas cinco serão as            

questões analisadas 

A primeira análise realizada focou-se no estilo das respostas quanto à           

forma e ao tipo de conteúdo. Criamos algumas categorias para realizar essa análise.             

São elas: 

● Sem resposta: O ouvinte não deu qualquer resposta - opção possível           

apenas nas questões 1.2, 2.2 e 3.2 já que as demais eram obrigatórias. 

8
 Havia no questionário a instrução explícita para que músicos não participassem. 
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● Auto-referencial: Foi assim classificada quando o ouvinte atribuiu a si          

próprio a emoção percebida evidenciando sua afetação emocional. 

● Comparativa: Ocorre quando o ouvinte respondeu através de        

comparação entre as gravações. 

● Direta: O ouvinte respondeu diretamente sobre o conteúdo emocional         

da(s) gravação(ões). 

● Narrativa: Quando o ouvinte teceu uma história que ilustra sua          

percepção. 

● Personificativa: Quando o ouvinte atribuiu a emoção percebida ou         

sentida à pessoa do compositor ou do intérprete. 

● Técnica: Quando o ouvinte citou aspectos técnicos da composição ou da           

performance para embasar sua resposta. 

 

Notou-se que em alguns casos uma mesma resposta encaixou-se em          

mais de uma dessas categorias, quando isso ocorreu atribuímos cumulativamente as           

duas classificações possíveis9. A Figura 4 apresenta o quantitativo de cada tipo de             

resposta em cada uma das questões. 

 

 

Figura 4 – Quantitativo de respostas em cada uma das classificações no que diz respeito aos estilos 

de resposta. 

 

Vemos que, como era de se esperar, para a gravação 1 (questão 1.2), não              

houve respostas comparativas, já que ela era a primeira a ser escutada no             

experimento. Para a segunda e a terceira (questões 2.2 e 3.2) tivemos 29% e 30% de                

respostas comparativas respectivamente, o que nos demonstra que, apesar de o           

enunciado dessas questões referir-se às gravações 2 e 3 isoladamente, ter um            

referencial de comparação e construir explicitamente sua resposta a partir dele foi            

um recurso comum entre os respondentes, mesmo quando a demanda não era essa.             

Já no caso da questão 4.2 o enunciado demandava claramente a comparação e 63 dos               

70 respondentes atenderam a essa demanda. 

Saindo do estilo e indo mais diretamente para o conteúdo das respostas,            

realizamos uma análise focada nas emoções mencionadas. Utilizamos como base para           

tal análise uma das ferramentas apresentadas por Hunter e Schellemberg (2010),           

Gerling e outros (2008), além de Sloboda e Juslin (2010): o modelo circumplexo             

proposto por Russell em 1980, ilustrado na Figura 5. Ele dispõe as emoções como              

pontos em um plano de aspecto cartesiano onde o eixo horizontal representa a             

9 Por isso em todas as questões analisadas, se somarmos o quantitativo de todas as classificações                

atribuídas temos um total superior a 70, que foi o número de respondentes desse primeiro               

experimento. 
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valência da emoção10

enquanto o eixo vertical localiza seu nível de atividade11
.            

Observa-se que, de maneira geral, as emoções que têm maior valência, positiva ou             

negativa, são as que apresentam menor nível de atividade e vice-versa, fazendo com             

que os pontos formem aproximadamente um círculo em relação à interseção central            

dos dois eixos. 

 

 

 

Figura 5 – Modelo circumplexo de Russell em português. (RUSSEL apud GERLING et al 2008, p. 

16). 

 

Analisamos o conteúdo de cada resposta textual das questões 1.2, 2.2 e            

3.2 no que tange à valência e à ativação das emoções mencionadas, fizemos uma              

distribuição dos quantitativos de resposta em três gráficos (um para cada gravação)            

baseados no modelo de Russell e apresentamo-los a seguir, na Figura 6. A distância              

em relação ao centro do círculo indica o número de respostas no quadrante             

correspondente. Pontos na metade superior do gráfico indicam mais menções a           

respostas emocionais de atividade alta (e respectivamente o inverso com pontos na            

parte inferior). Analogamente, pontos mais à esquerda indicam mais menções a           

emoções de valência negativa (e respectivamente o inverso com pontos mais à            

direita). 

Gabrielsson e Juslin (1996), Juslin e outros (2008), Silva (2014) e Mello            

(2016), apresentam diversas características musicais12
que, em tese, seriam         

determinantes para as respostas emocionais dos ouvintes. Destacamos na Tabela 1, a            

seguir, aquelas em que a interpretação teria grande influência, já que há outros             

fatores - escala/modo, instrumentação, altura das notas, entre outros - que são            

definidos pelo compositor e, no caso em questão, estamos comparando diferentes           

interpretações de uma mesma peça. 

10
Valência diz respeito à positividade ou negatividade de uma emoção. Ela é considerada positiva              

quando proporciona bem-estar psicofísico ao indivíduo. Ao contrário, quando sua valência é negativa,             

ela é geradora de mal-estar no indivíduo. 
11

O nível de atividade de uma emoção diz respeito ao quanto suas reações condizem com uma maior                  

ou menor atividade psicofísica no indivíduo. 
12

Chamadas na literatura de Música e Emoção de “pistas acústicas” ou “pistas psicoacústicas”              

(acoustic cues em inglês) 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.262 

 



O discurso de ouvintes sobre suas percepções emocionais  
 

 

Figura 6 – Distribuição dos quantitativos de resposta para cada gravação nos quadrantes do modelo 

de Russell13
 

 

 

Tabela 1 – Características musicais que induzem à percepção de emoções 

 

 

Uma vez observados os quantitativos de resposta para cada quadrante          

do modelo de Russell em cada gravação através da Figura 6, partimos para uma              

análise desses quantitativos frente às características musicais das performances         

empregadas no primeiro experimento. 

13
Houve, nas questões concernentes a cada gravação individualmente (que não eram obrigatórias),             

abstenções e respostas com outros tipos de conteúdo que não o emocional. Nós as desconsideramos               

para esta análise. 
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Na primeira gravação, entre os que responderam indicando conteúdo         

emocional, percebe-se uma predominância de respostas (14) atribuindo valência         

negativa e atividade alta (emoções como angústia, tensão, raiva, entre outras)           

enquanto apenas 5 respondentes destacaram na gravação 1 valência positiva e           

atividade baixa (emoções como calma, paz, sublimidade, entre outras). O andamento           

rápido, ataque abrupto das notas e intensidade sonora geral dessa gravação devem            

ter influenciado fortemente nesta percepção. Muitas respostas destacaram emoções         

próximas à angústia, até mesmo com resposta autorreferencial (ou seja, muitos           

ouvintes relataram terem se afetado emocionalmente). 

Quanto à segunda gravação, em comparação com a primeira, houve          

uma diminuição relativa do número de respostas em valência negativa e atividade            

alta e um aumento de respostas tanto em valência negativa e atividade baixa quanto              

em valência positiva e atividade baixa. Isso nos sugere que a gravação 2, muito              

possivelmente pelo andamento mais lento, maior incidência de crescendos e          

diminuendos e de reverberação, foi percebida com mais frequência como mais triste e             

melancólica (valência negativa e atividade baixa) do que a primeira.  

O quadro da gravação 3 apresenta alguma similaridade com o da           

gravação 1, com ainda mais predominância de incidência em emoções de valência            

negativa e atividade alta, consequência da relativa similaridade de características          

musicais encontradas entre as gravações 1 e 3 e em contraste com a 2, o que foi                 

reforçado pelos discursos de várias respostas. 

Não nos deteremos na análise das respostas das questões de múltipla           

escolha do primeiro experimento neste artigo. No entanto, cabe afirmar que a            

distribuição entre as emoções mencionadas pelos ouvintes nas respostas discursivas          

foi bem compatível e similar ao das respostas das questões de múltipla escolha             

objetivas. 

 

 

3.2 As respostas ao segundo questionário 

 

Com o objetivo de compreender melhor algumas incidências de         

respostas do experimento principal, empreendemos um segundo.  

Um dos principais objetivos desse outro questionário foi investigar as          

ocorrências (ainda que não tão frequentes) de respostas do primeiro experimento           

indicando valência positiva e atividade baixa (emoções como paz, calma,          

tranquilidade, entre outras próximas)14
, ainda que as gravações apresentassem pistas          

acústicas que, pelos relatos de Gabrielsson e Juslin (1996), Juslin e outros (2008),             

Silva (2014) e Mello (2016), não deveriam induzir a esse tipo de resposta. Esse              

resultado nos leva a indagar se fatores culturais como associações e pré-concepções            

dos ouvintes relativas à instrumentação - o piano no caso em questão - e ao estilo,                

fatores esses em geral não tão aprofundados pela literatura da área de Música e              

Emoção, teriam influenciado significativamente nas respostas dos ouvintes.  

Para responder a esta questão, buscamos apoio na literatura da área de            

Musicoterapia, que é uma ciência que estuda a relação / influência dos sons em suas               

diversas manifestações com o estado emocional e o desenvolvimento de indivíduos           

que são submetidos a este processo terapêutico. Grandes autores no campo da            

Musicoterapia (BRUSCIA, 2000; BARCELLOS, 1992; BENENZON, 1988) relatam        

que a música e/ou os sons de maneira isolada não constituem o sujeito em sua               

identidade sonoro-musical. A literatura musicoterapêutica fortemente ressalta a        

14
 5/29 respostas válidas para a primeira gravação, 7/31 para a segunda e 3/38 para a terceira. 
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importância de o profissional conhecer a história sonoro-musical de seus pacientes, o            

que significa dizer que o musicoterapeuta conhecerá não apenas as preferências           

musicais no que tange a gênero e/ou instrumentação, mas também o contexto sonoro             

que contorna seu paciente. Como foi mencionado na introdução deste artigo, o ser             

humano é um ser circunscrito num contexto sonoro e musical em toda sua história              

existencial, em todas as culturas, desde a fase intrauterina até o final de sua vida               

(PFEIFFER, ZAMANI, 2017). Dessa maneira, não é possível afirmar que determinado           

instrumento - como o piano, destacado neste artigo - possa ser o único fator              

determinante para a ativação de emoções em comparação aos fatores musicais que            

envolvem a obra e as performances em questão, porém há de se levar em conta o                

contexto cultural no qual os participantes desta pesquisa estão inseridos, onde a            

figura do piano no imaginário popular pode induzir a determinadas impressões a            

priori. Como no questionário do experimento principal não abordamos aspectos da           

história sonoro-musical dos respondentes, preparamos esse segundo questionário        

para investigar possíveis influências da instrumentação da peça utilizada (piano solo)           

de acordo com o contexto cultural dos respondentes.  

A questão 1 do experimento tinha como enunciado: “Se alguém lhe diz            

‘vou colocar uma música de piano pra você ouvir’, que características você imagina             

nessa música mesmo antes de ouvi-la? (pode marcar mais de uma opção)”. Entre as              

características assinaláveis obtivemos, dos 44 participantes, as respostas ilustradas         

na Figura 7 abaixo (colocamos em negrito as respostas com mais de 10 ocorrências). 

 

 

 

Figura 7 – Quantitativo de respostas para cada uma das opções da questão 1 do segundo 

experimento. 
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Os resultados sugerem que existem características que são mais         

frequentemente associadas à música pianística, mesmo quando não há a escuta de            

uma peça específica. Essas tendências de pré-concepção parecem ser maiores para           

que uma música para piano seja lenta, calma, sofisticada, melodiosa, bonita e            

“música clássica” em relação às outras características possíveis. Essas tendências          

prévias podem, sem dúvida, ter influenciado as respostas emocionais dos          

participantes do primeiro experimento, seja quanto à percepção ou quanto a ativação            

de emoções. Para alguns deles inclusive, possivelmente, esses fatores podem ter se            

sobrepujado às características musicais da obra e das interpretações. Isso poderia           

explicar consideravelmente a presença de respostas no quadrante da valência positiva           

e atividade baixa mesmo num cenário onde as características da peça e das             

interpretações apontavam, predominantemente, para emoções de valência e        

atividade opostas. 

 

 

4. Considerações finais 

 

O conjunto dos experimentos realizados mostrou-se, com algumas        

ressalvas, eficaz para empreender as medições almejadas pelos pesquisadores, tendo          

em vista que se trata de um estudo-teste para que um novo experimento, mais amplo               

e com uma amostragem maior, possa ser posteriormente empreendido.         

Reconhecemos, no entanto, que há outros fatores que também podem ter           

influenciado a percepção dos ouvintes e que não foram medidos, como a ordem em              

que as performances foram escutadas15
, como ressaltam Juslin e outros (2008), o            

momento psicológico de cada indivíduo no contexto da escuta e o fone de ouvido ou               

caixa de som utilizado escutou os áudios. 

Notamos que os ouvintes, diante de campos de resposta livre,          

manifestaram-se de maneiras as mais diversas, tanto no estilo como no conteúdo das             

respostas. Quanto ao estilo, destacamos como a comparação entre as gravações foi            

utilizada como elemento explicitamente norteador para embasar diversas respostas,         

mesmo quando o enunciado não demandava esse recurso. Acreditamos na          

possibilidade de haver uma tendência forte de que os ouvintes tenham formado sua             

visão sobre as gravações muito em função da comparação entre elas e não apenas a               

partir da análise das características de cada uma em particular. 

Percebeu-se também que as respostas emocionais dos ouvintes às         

gravações do primeiro experimento foram, possivelmente, fortemente influenciadas        

por fatores culturais, relativos ao contexto histórico sonoro-musical pessoal dos          

indivíduos participantes, elementos esses que o experimento secundário visou         

conhecer, ainda que superficialmente. 

Os resultados e as conclusões desta pesquisa, ainda que aplicáveis          

especialmente nas limitações da proposta de estudo e da amostra coletada, vão ao             

encontro de recentes publicações na área de Música e Emoção, que tem            

progressivamente voltado cada vez mais o seu olhar para os indivíduos e suas             

subjetividades na escuta, compreendendo que não são apenas as características          

musicais por si que determinam nossas percepções emocionais enquanto ouvintes. 

15
Os participantes deste estudo eram induzidos pelo questionário a ouvir as performances na seguinte               

ordem: Avdeeva (2014), Ammara (2014) e Argerich (2014). Acreditamos que pelo menos a grande              

maioria dos ouvintes tenha escutado as gravações na ordem induzida. Um fator que corrobora para               

essa crença é a ausência de respostas de teor comparativo para a questão 1.2 (referente à primeira                 

gravação) enquanto as questões 2.2 e 3.2 (referentes às gravações 2 e 3 respectivamente) apresentaram               

em torno de 20 respostas em estilo comparativo cada uma. 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.266 

 



O discurso de ouvintes sobre suas percepções emocionais  
 
Referências  
 
AMMARA, Alessandra. Chopin: Prélude op. 28 n. 8: Alessandra Ammara, piano. 2014. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pYAvlxfeER0 Acesso em 08/04/18. 
 
ARGERICH, Martha. Frédéric Chopin: Preludes: Martha Argerich. 2014. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=QsvO0RGbPro. Acesso em 08/04/18. 
 
AVDEEVA, Yuliana. Yulianna Avdeeva: Chopin 24 Preludes. 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ih1uwkIhUaM Acesso em 08/04/18. 
 
BARCELLOS, L. R. M. Cadernos de Musicoterapia. v. 1. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992. 
 
BENENZON, R. Teoria da musicoterapia: contribuição ao conhecimento do contexto 
não-verbal. Tradução de Ana Sheila M. de Uricoechea. São Paulo: Summus, 1988. 
 
BRUSCIA, K. E. Definindo musicoterapia. Tradução de Mariza Velloso Fernandez Conde. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 2000. 
 
DENORA, Tia. Emotion As Social Emergence: perspectives from music sociology. In: 
JUSLIN, Patrik N.; SLOBODA, John A. (org.). Handbook of Music and Emotion: theory, 
research, application. New York, Oxford University Press, 2010. p. 322-370 (na versão do 
Google Play Livros) 
 
GABRIELSSON, Alf; JUSLIN, Patrik N. Emotional Expression in Music Performance: 
between the performer’s intention and the listener’s experience. Psychology of Music, v. 24, 
p. 68-91, 1996. 
 
GERLING, Cristina Capparelli; SANTOS, Regina Antunes Teixeira dos; DOMENICI, 
Catarina. Reflexões sobre interpretações musicais de estudantes de piano e a comunicação de 
emoções. Música Hodie. v. 8, nº 1, 2008. p.11-25. 
 
HUNTER, P. G.; SCHELLENBERG, E. G. Music and Emotion. In: JONES, Mari Riess; 
FAY, Richard R.; POPPER, Arthur N. Music Perception. New York, Springer, 2010. Cap. 5, 
p. 129-164. 
 
JUSLIN, Patrik N.; FRIBERG, Anders; SCHOONDERWALDT, Erwin, KARLSSON, 
Jessika Feedback Learning of Musical Expressivity. In: WILLIAMON, Aaron (org.). Musical 
Excellence: strategies and techniques to enhance performance. New York, Oxford University 
Press, 2008. p. 248-27 
 
JUSLIN, Patrik N.; SLOBODA, John A. Aims, Organization, and Terminology. In: JUSLIN, 
Patrik N.; SLOBODA, John A. (org.). Handbook of Music and Emotion: theory, research, 
application. New York, Oxford University Press, 2010. p. 28-44 (na versão do Google Play 
Livros) 
 
MELLO, Eduardo Kornin Silveira. Comunicação Emocional Entre Compositor, Performer e 
Ouvinte: um estudo sob a perspectiva do Expanded Lens Model. Curitiba, 2016. Dissertação 
(Mestrado em Música). Universidade Federal do Paraná 
 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.267 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih1uwkIhUaM#t=09m23s
https://www.youtube.com/watch?v=QsvO0RGbPro
https://www.youtube.com/watch?v=pYAvlxfeER0


O discurso de ouvintes sobre suas percepções emocionais  
 
PFEIFFER, C. F.; ZAMANI, C. Explorando El Cerebro Musical: musicoterapia, música y 
neurociencias. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Kier, 2017. 
 
SILVA, Elder Gomes da. Percepção de Emoções em Música Brasileira: um estudo sob a 
perspectiva do Expanded Lens Model. Curitiba, 2014. Dissertação (Mestrado em Música). 
Universidade Federal do Paraná. 
 
SLOBODA, John A.; JUSLIN, Patrik N. At the Interface Between The Inner and The Outer 
World: psychological perspectives. In: JUSLIN, Patrik N.; SLOBODA, John A. (org.). 
Handbook of Music and Emotion: theory, research, application. New York, Oxford 
University Press, 2010. p. 152-196 (na versão do Google Play Livros) 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.268 

 

https://www.cuspide.com/resultados.aspx?c=ZAMANI+CRISTINA&por=AutorEstricto&aut=491125&orden=fecha


 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 269 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Denise Pires de Carvalho 
Reitora 
 
Carlos Frederico Leão Rocha 
Vice-reitor 
 
Denise Maria Guimarães Freire 
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa 
 
CENTRO DE LETRAS E ARTES 
 
Cristina Grafanassi Tranjan 
Decana 
 
ESCOLA DE MÚSICA 
 
Ronal Silveira 
Diretor 
 
Marcelo Jardim 
Vice-diretora 
 
Maria José Bernardes Di Cavalcanti 
Diretor Adjunto de Ensino de Graduação 
 
Fábio Adour 
Coordenador do Curso de Licenciatura 
 
Marcelo Jardim 
Diretor Adjunto do Setor Artístico Cultural 
 
Andrea Adour 
Diretor Adjunto dos Cursos de Extensão 
 
João Vicente Vidal 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Música 
 
João Vicente Vidal, Pauxy Gentil-Nunes, Carlos Almada, Liduino Pitombeira, Max Kühn, 
Claudia Usai 
Equipe de Editoração dos Anais do Colóquio de Pesquisa do PPGM-UFRJ 
 
  



 

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 270 

 

PPGM-UFRJ 
 
Comissão executiva: (membros docentes da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-
graduação da Escola de Música da UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)  
 
João Miguel Bellard Freire 
Samuel Araujo 
Frederico Barros 
Carlos Almada 
Alberto Pacheco 
 
Elizabeth Villela 
Produção 
 
Grupo de Pesquisa MusMat 
Revisão e copidesque 
Projeto gráfico, capa, editoração e tratamento 
 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO 

 

Denise Pires de Carvalho 

Reitora 

 

Carlos Frederico Leão Rocha 

Vice-Reitor 

 

Denise Maria Guimarães Freire 

Pró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa 

 

CENTRO DE LETRAS E ARTES 

 

Cristina Grafanassi Tranjan 

Decana 

 

ESCOLA DE MÚSICA 

 

Ronal Silveira 

Diretor 

 

Marcelo Jardim 

Vice-Diretor 

 

João Vidal 

Coordenador de Pós-Graduação 

 

Aloysio Fagerlande 

Coordenador do Mestrado Profissional em 

Música 

 

Maria José Bernardes Di Cavalcanti 

Diretora Adjunta de Ensino de Graduação 

 

Marcelo Jardim 

Diretor Adjunto do Setor Artístico 

 

Andrea Adour 

Diretora Adjunta dos Cursos de Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

MÚSICA DA UFRJ 

 

João Vidal 

Coordenador 

 

Pauxy Gentil-Nunes 

Substituto eventual do Coordenador 

 

PPGM-UFRJ - Comissão Deliberativa 

 

Música, Educação e Diversidade 

João Miguel Bellard Freire 

Sergio Alvares 

 

Etnografia das Práticas Musicais 

Samuel Araújo 

José Alberto Salgado e Silva 

 

História e Documentação da Música 

Brasileira e Ibero-Americana 

Frederico Barros 

Marcelo Fagerlande 

 

Poéticas da Criação Musical 

Carlos Almada 

Liduino Pitombeira 

 

Práticas Interpretativas e seus 

Processos Reflexivos 

Alberto Pacheco 

Pedro Bittencourt 

 

Representantes discentes 

Max Kühn Barcellos da Rocha 

Claudia Usai Gomes 

Fernando Henrique dos Santos 

 

Secretaria 

Elizabeth Villela 

Chefe da Secretaria  

 

Suely Franco 

Marcus Alves 

Secretários 

 

 

Este volume contém os trabalhos apresentados durante a XVI edição do Colóquio de Pesquisa do               

PPGM-UFRJ, realizada de 11 a 14 de dezembro de 2017, na Escola de Música da UFRJ. As                 

comunicações foram transmitidas online. Os vídeos estão disponíveis no endereço          

https://ppgm.musica.ufrj.br/coloquio-de-pesquisa-do-ppgm-ufrj/. 

https://ppgm.musica.ufrj.br/coloquio-de-pesquisa-do-ppgm-ufrj/

