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Uma análise musical de uma peça da música dos trigramas: grupo
uakti
Alexandre Campos Amaral Andrés1
Categoria: Comunicação
Resumo: Nesse artigo pretende-se apresentar uma análise da música Céu,
parte da obra musical I Ching, composta por Marco Antônio Guimarães junto ao
Grupo Uakti - Artur Andrés, Paulo Santos e Décio Ramos. Céu se trata de uma
das oito Músicas dos Trigramas que, juntamente com a Dança dos Hexagramas,
constitui a trilha para o ballet I Ching.. Nesse trabalho, Marco desenvolveu uma
nova forma de notação musical, onde as linhas, inteiras e partidas, dos
trigramas e hexagramas do I Ching, passaram a ser utilizadas como acionadores
rítmicos. Além disso, Guimarães desenvolveu arranjos, por meio da extensa
variedade de seus novos instrumentos, que engendraram importantes
conexões com o conteúdo filosófico de cada trigrama.
Palavra-chave: Uakti. I-Ching. Trigramas. Hexagramas.
A musical analysis of a piece of trigram music: uakti group
Abstract: In this article we intend to present an analysis of the song Heaven,
part of the musical work I Ching, composed by Marco Antônio Guimarães with
the Uakti Group - Artur Andrés, Paulo Santos and Décio Ramos. Heaven is one
of the eight Songs of the Trigrams which, together with the Dance of the
Hexagrams, constitutes the score for the ballet I Ching. In this work, Marco
developed a new form of musical notation, where the lines, whole and broken,
of the trigrams and hexagrams of the I Ching, began to be used as rhythmic
triggers. In addition, Guimarães developed arrangements, through the
extensive variety of his new instruments, which generated important
connections with the philosophical content of each trigram.
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Introdução
Acompanho o trabalho do Uakti desde minha infância. Quando pequeno ia
aos shows e, muitas vezes, dormia durante grande parte deles, mas, de certa forma,
estava ali, escutando aqueles sons. Não é por acaso que o Uakti é uma das principais
influências na minha trajetória musical. Cresci, me graduei em flauta transversal
pela Escola de Música da UFMG no ano de 2011 e, hoje, além de flautista sou
violonista, cantor e compositor, tendo seis CDs e um DVD gravados, com
composições de minha autoria. Essas composições inevitavelmente possuem
características da música mineira, do Clube da Esquina e das gerações posteriores,
sendo que a sonoridade do Uakti, que por tantos anos escutei, representa parte
importante da bagagem musical que me norteia nos momentos de criação. Sempre
me fascinaram aqueles instrumentos peculiares, cada qual com seu atrativo, alguns
feitos com tubos de PVC, outros com madeira, cordas, latinhas de refrigerante,
buzinas de bicicleta, cabaças, bambu, vidro, água etc.
O Uakti encerrou suas atividades em 2015, após trinta e sete anos de trabalho
em conjunto. Nesse período foram gravados onze CDs, dois DVDs e centenas de
apresentações realizadas, tanto no Brasil como no exterior. Um dos trabalhos mais
importantes do grupo é o balé I Ching, composto por Guimarães a partir de uma
leitura ritmo-musical do milenar livro chinês. Escolhi a primeira parte dessa obra, a
Música dos Trigramas, como tema da minha dissertação, defendida em 2014. Penso
que um trabalho escrito, que vise aclarar ao ouvinte todas as nuances contidas na
obra, bem como um esclarecimento com respeito às questões fundamentais sobre a
qual ela foi construída, pode contribuir para um maior entendimento dessa
adaptação musical, do profundo conhecimento contido no livro I Ching. Em todas as
peças, Guimarães se baseou numa leitura rítmico-musical das linhas inteiras e
partidas dos trigramas e hexagramas, utilizadas por ele como uma nova forma de
notação musical. Marco buscou, também, expressar musicalmente todo o conteúdo
filosófico contido no livro chinês. Para minha apresentação no 6º Nas Nuvens,
gostaria de apresentar uma análise musical de uma das oito peças que constituem a
Música dos Trigramas. Todas as partituras expostas nessas análises, foram
concebidas a partir de transcrições por mim realizadas.
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1. Céu
______
______
______
A música Céu, que tem a duração de 02:11 minutos, é a primeira peça do balé
I Ching, composta por Guimarães, baseada no trigrama correspondente, que no
idioma chinês se denomina Ch’ien, o Criativo. O compositor fez uma leitura ritmo
musical do trigrama, que é constituído pela superposição de três linhas inteiras
(yang), cada linha inteira representando uma semínima, resultando dessa forma
numa peça desenvolvida com sua base rítmica em 3/4.
Em Céu, essa base rítmica ternária é construída de forma gradual, assim como
as coisas costumam ocorrer no céu: o movimento de translação dos planetas em
torno do Sol ocorre sempre de forma lenta e gradual. Do ponto de vista do planeta
Terra, isso leva um tempo total de 365 dias e 6 horas, que denominamos ano
terrestre. Esse movimento de translação do nosso planeta provoca, durante o ano,
uma variação na inclinação dos raios solares que chegam à Terra resultando assim
em quatro estações com características distintas: primavera, verão, outono e
inverno. Já o movimento de rotação dos planetas em torno de seu próprio eixo, no
caso da Terra, dura um total de 24 horas, o qual denominamos dia. Esse fenômeno
resulta na percepção, do ponto de vista dos seres que aqui vivem, do nascer do Sol
pela manhã, com a gradual passagem da noite para o dia, quando as estrelas vão
sumindo pouco a pouco, dando lugar aos potentes raios solares, responsáveis, entre
outras coisas, pelo aquecimento e por gerar a vida no planeta. Ao final de um dia,
essas mesmas estrelas tornam a aparecer, ocupando novamente o cenário do céu,
na medida em que o Sol se põe no horizonte. Além de todo esse movimento
planetário, pode-se notar o movimento das nuvens no céu que também ocorre de
forma gradual, dependendo da velocidade do vento e da temperatura nas camadas
mais altas da atmosfera do planeta.
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2. Instrumentação
Na música Céu, a princípio, toda essa característica de manifestação gradual
é expressa, musicalmente, nos primeiros dezesseis compassos da peça, através da
melodia tocada por um instrumento conjugado, denominado Trio, constituído por
três instrumentos de cordas com cabaça: Jaburú com o Mi2, o Peixe com o Mi3 e o
Colibri com o Si4 (Ex.10, p. 40). Pelo fato de que essa base rítmica é sustentada por
três instrumentos de cordas, afinados em diferentes notas, podemos dizer que a
base não é somente rítmica, mas, também, melódica e harmônica. O Trio é tocado
pelo braço de um toca-discos fixado ao seu prato e que tem atado a outra
extremidade uma pequena barra cilíndrica de ferro. Pode-se obter resultados
rítmicos precisos, dependendo da disposição dos instrumentos, quando estes são
colocados na linha do círculo do braço.
Os instrumentos que constituem o Trio foram dispostos verticalmente ao
chão, formando um triângulo equilátero, tendo ao centro o toca-discos. No momento
da gravação, como os instrumentos não estavam ainda na linha do perímetro do
braço, teve-se a opção de aproximá-los, um a cada vez, compondo assim,
gradativamente, o som do trigrama. A disposição do Trio, na forma de um triângulo
equilátero, foi escolhida por Guimarães para gerar um compasso de 3/4 no
andamento definido pelo toca-discos, de 33 e 1/3 rotações por minuto. A escolha
dos instrumentos de cordas teve como objetivo o prolongamento de cada uma
dessas semínimas até o seu próximo toque pelo braço do toca-discos, resultando
musicalmente, na superposição de mínimas pontuadas a cada tempo do compasso
ternário. Esse prolongamento do som está ligado, também, a uma das ideias básicas
do compositor, na busca de representar, musicalmente, alguns dos atributos do
trigrama Céu. A utilização desses três instrumentos anunciam o início da série
harmônica (fundamental, oitava e quinta) como representação do principal atributo
desse trigrama, que é o Princípio Criativo.
A intenção de se criar não só uma base rítmica, mas também uma estrutura
melódica e harmônica, corrobora com a escolha de tais instrumentos:
Então, eu montei lá no estúdio o aparelho, coloquei três
instrumentos de cordas, num triângulo equilátero bem medido e
gravei da seguinte forma: deixei ele girando, cada instrumento
4
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tinha um microfone. Aí eu movi [...] o instrumento estava bem perto
da palheta e da corda. Aí, eu movia alguns milímetros assim e já
começou a tocar o primeiro. Ao ouvir, você vai ouvir uma nota no
início, que é a nota fundamental da série harmônica, que é um Mi.
Aí ele fica, você ouve só esta nota. De repente eu empurrei o outro
[instrumento], que estava no outro vértice do triângulo. Então, de
repente, você está ouvindo o primeiro e o segundo tempo do
compasso ternário. E é a oitava, que é o primeiro harmônico. Então
é o Mi e o Mi oitava a cima. Fica um tempo você ouvindo assim,
[Marco solfeja as duas primeiras semínimas do compasso ternário]
e a pausa. De repente entra o terceiro tempo que é a quinta, o
segundo harmônico, que é a segunda fundamental. Então tem o Mi,
que é o Peixe que toca, depois tem um outro Mi e depois vem um Si.
Aí completou o Trigrama Céu, entendeu? É um ternário, e é
[também] o início da série harmônica [...] começando, porque eu
queria só sugerir o início dela, porque daí para frente ela vai
embora [...] Ela vai gerar toda a música, a harmonia (GUIMARÃES,
2013).

Ex.1: Trio

Além do Trio, são utilizados os seguintes instrumentos: Tubos soprados I,
Trompetinho, Centrífuga, Mercedes e Taquará (vide exemplos 2, 3, 4 e 6 abaixo).
Com exceção da Mercedes, todos esses novos instrumentos acústicos foram
idealizados e construídos por Guimarães.
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Ex. 2: Tubos Soprados I.

Os Tubos Soprados são instrumentos constituídos por tubos de PVC, tocados
com a embocadura dos instrumentos de metal. Pelo fato dos tubos não se
encontrarem fixados uns aos outros, sua utilização pode ocorrer de forma
simultânea, através da utilização de tubos de comprimento e diâmetros
semelhantes, da respiração alternada e troca de tubos entre os performers.
Seguindo a nomenclatura utilizada por RIBEIRO em seu livro “Uakti: um
estudo sobre a construção de novos instrumentos musicais acústicos”, na
catalogação do instrumental do grupo, esta série de instrumentos de sopro é
denominada Tubos Soprados I. Isso decorreu da necessidade de se estabelecer um
diferencial com relação a uma outra série de instrumentos, por ele
denominados Tubos Soprados II, utilizados no trigrama Vento.
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Ex. 3: Trompetinho.

O Trompetinho é constituído por um tubo de PVC conectado a uma campana
metálica e tocado com a embocadura do trompete. “Sua nota fundamental
corresponde à nota Fa#3 e sua tessitura compreende os sons harmônicos até a nota
Si6.” (RIBEIRO, 2004, p.178).

Ex. 4: Taquará I
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Ex. 5: Taquarás II

O Taquará é um instrumento construído a partir de tubos reciclados de um
órgão de boca, pequeno instrumento de sopros de origem oriental, que é
convencionalmente construído a partir de tubos de bambu acionados pela boca e
que, em sua versão chinesa, é denominado Cheng. Cada uma de suas varetas de
bambu possui, na metade de seu comprimento, uma pequena palheta de metal
fixada à sua parede externa.
Em Céu, o instrumento utilizado foi o Taquará I. Nessa forma de utilização, o
instrumentista sopra diretamente num orifício retangular existente na parede do
tubo de bambu, o que faz vibrar a palheta fixada na metade longitudinal da parede
do tubo. Já o Taquará II, bastante utilizado na Dança dos Hexagramas, pelo fato de
possuir peras de borracha para a emissão do som, pode ser tocado com a sua palheta
próxima à boca do instrumentista, que passa a funcionar como caixa de ressonância
e, na medida em que se modifica o espaço interno da cavidade bucal, por meio de
movimentos de lábios, bochechas e da própria língua do performer, obtém-se a
mudança de timbre do som, originalmente emitido pelo instrumento.
Na música do Uakti a questão do timbre é um fator importante, dada a variedade de
cores e texturas sonoras geradas a partir dos novos instrumentos musicais criados
pelo grupo. Esses novos timbres decorrem do fato de que muitos desses novos
instrumentos foram construídos a partir de materiais pouco usuais na construção
8
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de instrumentos musicais, como vidro, tubos de PVC, água, bambú, incluindo,
também, a reciclagem de materiais como mangueiras de borracha, cabos de aço de
embreagem e partes de buzina de automóveis, vidros de maionese com tampas de
metal rosqueado, campainhas de dois toques como acionadores na percussão de
diferentes materiais etc.
Além da variedade de timbres instrumentos do Uakti, provenientes da
diversidade de materiais utilizados em sua construção, alguns dos instrumentos
criados por Guimarães provocam a reflexão sobre a questão levantada por JeanJacques Nattiez, da possibilidade de classificação do timbre como um parâmetro
principal na análise musical. No caso exato do Taquará II, a sonoridade gerada a
partir de sua peculiar técnica de performance corrobora com essa questão, pelo fato
de que toda a riqueza de seus diferentes coloridos de som está associada à sua
performance em sincronia com as mudanças entre os diferentes espaços internos da
boca, próximo à qual ele é tocado. Além disso, por meio da simulação silenciosa da
pronúncia das diferentes vogais – “a”, “e”, “ê”, “i”, “o”, “ô” e “u” –, pode-se gerar um
impacto direto sobre o espectro harmônico da frequência emitida por esse
instrumento, que no caso permanece sempre a mesma, mas com a possibilidade de
performance de uma grande diversidade de timbres.

Ex. 6: Centrífuga.

A Centrífuga é um instrumento de percussão, resultante da utilização
percussiva do filtro de alumínio de uma centrífuga de frutas. Ao se percutir com uma
9
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baqueta de borracha, na região próxima à sua borda, obtêm-se uma frequência bem
definida, afinada em Mi4.
A Mercedes era um berimbau bem grande, em cuja construção foram
utilizadas peças retiradas de um caminhão Mercedes Benz. O arco era uma peça da
suspensão, a caixa de ressonância uma calota metálica e a corda, de aço, retirada de
dentro do pneu. Tocada com arco, gerava sons repletos de harmônicos.
3. Análise de Céu: aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos
Nesta peça, Guimarães trabalha com poucos elementos melódicos,
harmônicos e rítmicos. O ritmo é caracterizado por uma base, sustentada pelas notas
longas do instrumento conjugado Trio, em 3/4, além de marcações pontuais,
produzidas pelo instrumento Centrífuga, sempre na cabeça dos compassos. A
tonalidade da música é Mi maior, durante toda a peça, e a estrutura melódica e
harmônica é construída a partir de duas notas desse acorde, Mi e Si. As transições
entre as notas Mi e Si, tocadas por instrumentos de sopro e de cordas, produzem, em
determinados momentos, o intervalo de uma quinta justa, além de um único
movimento melódico, do primeiro ao quinto grau e vice-versa. Essas duas notas
correspondem ao início da série harmônica de Mi (fundamental, oitava e quinto
grau), questão que iremos analisar mais adiante.
Em entrevista com Artur Andrés pude constatar que, apesar de apresentar
uma característica de liberdade evidente, a música Céu não foi composta de forma
totalmente improvisada, no estúdio. Ela teve boa parte do seu roteiro prédeterminado, no período que antecedeu a gravação do CD. Guimarães escolheu
previamente os instrumentos que foram utilizados na peça, determinou a maneira
como a base rítmica seria construída, além das características timbrísticas que
seriam exploradas, de acordo com os atributos filosóficos do trigrama Céu, cuja
superposição de três linhas yang, afirmativas, corresponde à polaridade da energia
que, na sua forma primordial, é ativa, espiritual, forte e luminosa.
Em se tratando dos timbres buscados pelo compositor, essa peça possui a
predominância de uma sonoridade mais rarefeita, repleta de harmônicos, buscada
pelo compositor com a intenção de aproximar a peça de aspectos suaves da imagem
do Céu. Essa suavidade na música carrega a essência do movimento das nuvens no
10
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Céu, movidas pelo vento, abrindo e fechando o tempo, misturando em variadas
cores, produzidas em contato com os raios solares, tudo isso ocorrendo de maneira
imprevisível. A imprevisibilidade é apresentada na peça através da intenção
assimétrica buscada por Guimarães. É importante entender que essa suavidade
provocada pelos instrumentos é valorizada pela quantidade de reverb utilizado na
mixagem da música em estúdio. Os Tubos soprados I, o Trompetinho, o Taquará I,
juntamente com a Mercedes, são os principais responsáveis pela caracterização
dessa sonoridade, que é suavizada ainda mais na mixagem da música. Além disso,
esses instrumentos contribuem com a predominância de uma articulação em legato,
devido à sucessão de notas longas, uma após a outra, e ataques mais suaves, que
acontecem no diálogo entre esses instrumentos. O instrumento conjugado Trio
possui um ataque bem preciso, gerado pelo toque da barra de ferro, (cravelha de
piano), em suas cordas. Ao serem percutidas, cada uma dessas cordas vibra durante
tempo equivalente a uma mínima pontuada, cada qual acionada no seu pulso
correspondente, no compasso de 3/4. Já a Centrífuga sugere uma sonoridade
percussiva, com seu ataque nítido, porém com pouca ressonância. Esse é o
instrumento que menos representa a imagem do trigrama Céu, cumprindo o papel
de marcar as “cabeças” de cada um dos compassos. Essa nitidez no ataque,
encontrada na sonoridade da Centrífuga e do Trio, não é comum aos outros
instrumentos: Tubos de PVC, Trompetinho, Taquará I e Mercedes, que possuem
ataques suaves, menos evidentes. Há, portanto, a predominância de uma sonoridade
legata na peça, de ataques menos nítidos, mais rarefeitos, justamente pelo fato do
compositor buscar uma timbragem com proximidade evidente à principal imagem
do trigrama, o céu.
Todas as intervenções, de cada um desses instrumentos, surgiram a partir de
improvisos realizados pelos integrantes do Uakti, em estúdio, seguindo as
orientações do compositor.
Com exceção do instrumento conjugado Trio e da Centrífuga, que seguem um
padrão rítmico linear, todas as entradas e saídas dos demais instrumentos da peça
acontecem de forma assimétrica, uma vez que foram tocados de forma improvisada.
Apesar de receberem uma orientação precisa do compositor, quanto aos elementos
sonoros e a forma com a qual seriam apresentados, os músicos tiveram liberdade de
11
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interpretar, de maneira improvisada, as intervenções desses instrumentos. Dessa
maneira, as entradas e saídas dos instrumentos de sopro acontecem de forma não
linear, de acordo com a interpretação de cada músico e a duração de cada uma das
notas, que é resultado da capacidade respiratória do próprio instrumentista. A
forma em Céu é construída a partir dessa assimetria, no movimento dos
instrumentos, que acaba se transformando em uma estrutura que se repete cinco
vezes durante toda a peça. Apesar da maneira assimétrica em que os ataques e finais
dos instrumentos acontecem, o diálogo entre eles segue um padrão, uma ordem
evidente: o Trio sustenta a base durante toda a peça, o Trompetinho ataca sua nota
aguda e, em seguida, o Taquará I responde. Os Tubos soprados I alternam uma nota
pedal entre si, na região grave, e a Mercedes realiza ataques harmônicos pontuais,
durante toda a música. Enfim, esses movimentos díspares acabam se transformando
em uma estrutura de pergunta e resposta, onde os instrumentos de sopro
juntamente com a Mercedes dialogam sobre a base do Trio. A forma, portanto, se
apresenta circular, minimalista, por conta das repetições de ideias e, além disso, pela
estrutura harmônica fixa, sem nenhuma movimentação de acordes, permanecendo
durante toda a música na tonalidade de Mi maior.
Na peça Céu é observada a forte influência da estética minimalista nas
composições de Guimarães. Porém, apesar de uma forte influência dessa corrente
musical, essas peças não podem ser descritas como puramente minimalistas. Nelas,
Guimarães utiliza de técnicas minimalistas, porém associadas a outras estéticas
musicais, o que configura seu trabalho como pós-minimalista.
Céu, em c.1-8, compreende a apresentação do primeiro traço (inferior) do
trigrama Céu (00:00 a 00:14), tocado pelo instrumento mais grave Jaburú – Mi2. Em
c.6-8 (00:10), ocorre a primeira intervenção da Mercedes, tocada em crescendo, com
arco de violoncelo, preparando a entrada do segundo traço do trigrama, ou segundo
tempo do compasso de 3/4, tocado pelo Peixe – Mi3, a partir do c.9 (00:15). Este é
um procedimento composicional característico da obra de Guimarães, em que um
som harmônico ou de corda solta, tocado em crescendo, prepara a entrada de um
elemento novo a ser introduzido. Após a segunda intervenção da Mercedes no c.15
(00:26), o trigrama completo é apresentado a partir do c.16 (00:28), com a entrada
do Colibri - Si4.
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No c.16 os Tubos Soprados iniciam seu pedal (00:30), ora em Mi2, ora em Si3,
intercalando suas respirações, mantendo esse pedal até o final da peça.
A melodia do Trompetinho se resume a uma única nota, o Si4 com apogiatura
da 8a grave, sempre em ff, sustentado do c.20-23 (00:36 a 00:42). Nesse momento,
inicia-se um diálogo, de pergunta e resposta, com o Taquará (00:47 a 00:54), que
toca a nota Mi3, sempre na dinâmica de mp. Toda a peça se desenvolve a partir desse
questionamento entre dominante e tônica, tensão e relaxamento, pergunta e
resposta, forte e piano, o que ocorre por cinco vezes até o final da peça (vide Ex.7 e

8 abaixo).
Ex. 7: Partitura da música Céu
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Ex. 8: Partitura da música Céu
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No c.41 (01:15), o compositor introduz uma sonoridade percussiva, com a
entrada da Centrífuga em Mi4, reforçando a sensação do primeiro tempo do
compasso durante todos os vinte compassos finais (vide ex.9 abaixo).

Ex. 9: Partitura da música Céu
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4. Conteúdo filosófico do I Ching expresso musicalmente em Céu
A simplicidade dos aspectos melódicos, rítmicos e harmônicos na música, se
contrapõe a uma riqueza no âmbito timbrístico. Os instrumentos utilizados foram
escolhidos de acordo com classificações, imagens e objetos atribuídos ao trigrama
Céu, do livro I Ching. Segundo Guimarães:
E o Céu, vou ler aqui alguns [dos atributos] que tem aqui: quanto à
representação que tem dele no I Ching: o Pai, o Luminoso, Alto,
Firme, Forte. O animal de referência é o Cavalo. Porque para cada
trigrama tem um animal, uma pedra preciosa, uma cor, um
alimento. (GUIMARÃES, 2013).

A representação musical dos atributos dos trigramas do livro I Ching ocorre
nas oito peças e em cada uma delas através de uma perspectiva diferente. No caso
da música Céu, essa conexão com os atributos é expressa das seguintes maneiras: o
principal atributo do trigrama Céu é o Criativo, responsável pela Criação, por gerar
vida em todo o Universo. Na música Céu, Guimarães buscou representar esse
princípio criativo, sugerindo ao ouvinte o início da série harmônica, que é
considerado o princípio gerador na Música:
E o Céu, ele é a representação do Princípio Criador. Então, é antes
da Criação, é antes da Matéria. Então, a ideia que eu tive foi o
seguinte, eu pensei na série harmônica. A série harmônica é o
Princípio Gerador de toda a Música. Na série harmônica você
encontra as tonalidades, a harmonia, né, forma os acordes. Nos
primeiros harmônicos você tem um acorde maior com sétima! É um
mistério isso [...] Quando aparece o primeiro sustenido da
tonalidade, quando aparece o primeiro bemol... Está tudo aí dentro,
harmonia, tonalidade... (GUIMARÃES, 2013).

A base rítmica, realizada pelo instrumento conjugado Trio, apresenta,
durante toda a peça, as notas correspondentes ao início da série harmônica, a
fundamental e os dois primeiros harmônicos (a oitava e a quinta). No decorrer da
peça, outros instrumentos intervêm (Trompetinho, Taquará, Tubos Soprados e
Centrífuga), sempre anunciando alguma dessas três notas. Então, segundo
Guimarães, a sugestão da série harmônica de Mi, em Céu, é a representação do
Criador, principal imagem atribuída a esse trigrama. O instrumento Mercedes está
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conectado ao atributo metal e, além disso, gera um som metálico, rico em
harmônicos. Esses harmônicos fazem parte de uma série harmônica diferente da
que é apresentada pelos demais instrumentos, na peça, no entanto, ajudam a
reforçar a presença de harmônicos na música, como representantes da energia do
Criativo, geradora da vida no Universo.
Pontualmente, a sonoridade metálica da Mercedes, construída a partir de
diferentes peças metálicas, apresenta o elemento “Metal”, presente na classificação
desse trigrama. Com relação a isso, quando perguntado se a presença da Mercedes
teria relação com o elemento “Metal”, Guimarães respondeu:
Tem a ver, no caso aqui até tem porque ela é toda de metal [...] Mas
eu usei ela mais por causa dos harmônicos. Porque eu toquei ela
com arco, bem perto do apoio da corda, do cavalete lá em cima. Com
o arco você sabe como é, não? Quanto mais perto do cavalete [você
toca], mais harmônicos aparecem. (GUIMARÃES, 2013).

Além dessa representação musical do Criativo e da Mercedes como elemento
metálico, é importante observar outras variedades timbrísticas e movimentos
simples das melodias utilizadas em Céu, em conexão com os próprios atributos do
trigrama correspondente. A utilização de instrumentos de sopro e de cordas, ora se
fundindo, ora sendo apresentados individualmente, transmite ao ouvinte uma
textura mais rarefeita, aproximando, de certa maneira, à imagem de nuvens de
diversas texturas aparecendo em movimento no céu, ora se fundindo, ora se
esvaindo. Nessa peça existe um movimento ascendente, como se estivesse
direcionando o ouvinte na direção do céu, que já começa a ser apresentado pela
maneira como são lidos os trigramas, de baixo para cima, movimento esse que é
explorado pelo compositor através dos saltos de oitava do Trompetinho, em todas
as apogiaturas que acontecem na música, sempre realizadas de baixo para cima e,
também, no movimento melódico realizado pelos três instrumentos de corda que
constituem o Trio. Isso pode ser observado nas transcrições, apresentadas
anteriormente. Essa melodia ascendente do Trompetinho, ao quinto grau, produz
uma tensão, seguida por um relaxamento, através do consequente retorno ao
primeiro grau, pelo Taquará. Esse movimento melódico representa atributos
importantes do trigrama, tais como: a “Altura”, o “Domínio”, a “Força Superior”, o
“Luminoso”, entre outros. Céu, por ser a representação de um elemento
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essencialmente positivo e afirmativo, fez com que Guimarães evidenciasse
musicalmente essa positividade por meio de linhas melódicas ascendentes com
carácter alegre, luminoso, mas ao mesmo tempo firme e vigoroso. Essas linhas
ascendentes se justificam, pois representam “O Criador”, a energia positiva, de luz,
que se encontra nas alturas, em planos superiores.
Além de todos os aspectos apresentados acima, a maneira como a música foi
construída, pouco a pouco, e a movimentação criada pela condução, fusão das vozes
e o retorno à unidade, passa ao ouvinte uma sensação de “contínua mutação”. Essa
“contínua mutação” está diretamente ligada ao que foi apresentado no início desta
análise, quando tratamos a respeito do movimento gradual da peça Céu relacionado
com as mudanças graduais no céu, que ocorrem de acordo com o movimento do
planeta em torno do Sol e de si mesmo.
Uma outra curiosidade que se pode observar em Céu é que Guimarães
utilizou o número três como fator primordial, na composição da peça. Alguns
aspectos evidenciam esse caminho ternário percorrido, tais como: essa música é a
representação do trigrama composto por três linhas inteiras e, por isso, ela é
desenvolvida sobre uma base de 3/4. Como dito anteriormente, o instrumento
escolhido para tocar a base se chama Trio e é composto por três instrumentos de
corda, Jaburú, Colibri e Peixe, percutidos por uma barra de ferro, que é movimentada
por um toca-discos. Em se tratando do toca-discos, Guimarães definiu a sua rotação
na velocidade de 33 e 1/3 por minuto. Para finalizar, ele escolheu as três primeiras
notas da série harmônica de Mi, que por sua vez é a terceira série harmônica
partindo de Dó. Essas três primeiras notas, da série harmônica de Mi, são tocadas
durante toda a peça, representando a figura do “Criador”. A utilização do Trio
reforça também, visualmente, essa relação com o movimento dos planetas ao redor
do Sol, por meio do movimento contínuo do braço do toca-discos que, fixado no
centro do prato, percute cada uma das cordas, dos três instrumentos, que se
encontram em sua “órbita”, isto é, no perímetro do raio da extremidade externa do
braço.
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Conclusão
Portanto, podemos ver na análise da peça, que Guimarães foi além da simples
leitura rítmica dos símbolos. Ele buscou apresentar as principais características
daqueles ideogramas e, para isso, utilizou diferentes instrumentos, combinações de
timbres, movimentos melódicos específicos, sempre com o objetivo de reproduzir,
musicalmente, fragmentos de um conhecimento milenar chinês. Os novos
instrumentos, desenvolvidos por ele, foram essenciais à essa tarefa, uma vez que,
devido a suas variedades timbrísticas que, somado ao caráter inusitado de tais sons,
alimenta e estimula o imaginário de quem ouve. Uma vez compreendido o
significado de cada trigrama, isso se torna ainda mais importante, pois se trata
daquilo que seria uma possível tradução, de todo o conteúdo filosófico do trigrama,
em forma de música.
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