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APRESENTAÇÃO
É com sincera alegria e entusiasmados, que apresentamos à comunidade musical, ao público
acadêmico e aos demais interessados os Anais do 1º SIM! - Simpósio Internacional de Violão,
realizado em Belo Horizonte entre os dias 24 e 28 de outubro de 2017.
Em sua primeira edição, o SIM! propôs a temática do violão na América Latina, algo ainda raro,
senão inédito, nos eventos acadêmicos da área, em que pese a avassaladora presença do instrumento
nas práticas musicais do continente. Essa timidez no contato musical com os países vizinhos
reproduz em nosso campo o crônico – e anacrônico – distanciamento geral do Brasil no panorama
latino-americano, condição que obviamente se agrava em regiões não fronteiriças como Minas
Gerais, sede das três universidades que promoveram o Simpósio: UFMG, Unimontes e UFSJ. Ao
idealizarmos o 1º SIM!, uma das intenções foi, modestamente, contribuir para a redução dessa
distância, compartilhando experiências e saberes que tivessem seu foco no violão. Daí o subtítulo
do evento: "O violão na América Latina: diálogos, tendências e perspectivas".
Articulando esse tema geral com algumas das demais discussões pertinentes ao universo musical e
violonístico, organizamos o SIM! em torno de alguns eixos principais, a saber: a inserção
acadêmica do violão nos países do continente; a produção científica que, em múltiplas direções, se
debruça sobre questões violonísticas; a pesquisa artística e as práticas de performance; as
experiências pedagógicas; a composição para violão.
Cientes de que a música não é algo que se deixa apreender totalmente pela ciência, de que é
fundamental que, mesmo em um evento tipicamente acadêmico, a música possa acontecer da
maneira que lhe é mais própria, e cientes também das diferenças no modo e no grau de inserção da
música nas universidades do continente latino-americano, buscamos valorizar a emergência dos
vários saberes musicais em jogo sem, de modo algum, hierarquizá-los pela forma. Além das
apresentações de trabalho nos moldes científicos habituais, como pôsteres e comunicações, tivemos
também, a exemplo do que já ocorre nos melhores eventos acadêmico-musicais pelo mundo, as
modalidades de recital e recital-conferência. Mais inovadora talvez tenha sido a iniciativa de
convocar propostas de trabalho sob forma de composições inéditas para o instrumento, com o
intuito de fazer circular a criação musical propriamente dita, retirando-a do limbo acadêmico em
que irrefletidamente a confinamos. Nosso horizonte, enfim, delineou-se pela integração do evento
com a comunidade, atualizando a potencial faceta artística da Universidade ao contemplarum
agenteimprescindível das práticas musicais – o público –e assim proporcionar a existência de um
análogo artístico da Divulgação Científica.
Completaram a intensa programação do Simpósio um colóquio dedicado à música eletroacústica
com violão, três mesas redondas, 5 masterclasses, um workshop, um minicurso dedicado ao violão
e à música argentina, palestras sobre pedagogia do instrumento e, é claro, concertos. Foram cinco,
um para cada noite do Simpósio, e a qualidade de todos pode ser comprovada nos links que estão
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presentes nestes Anais. Aliás, não só os concertos dos convidados poderão ser vistos e ouvidos: há
links também para os recitais de participantes e recitais-conferência.
Considerando-seter sido um evento em primeira edição, focado em uma sub-área da Música, o
Simpósio teve números auspiciosos. O volume de trabalhos apresentado e a assistência de público
superaram com folga as projeções. Isso, talvez, dê testemunho de demanda reprimida e, portanto, de
enorme potencial para diversos tipos de pesquisa, cujo aproveitamento racionalizado, em rede, com
objetivos e formatos modernos, precisa ser levado em contapornossas instituições.
Por fim, não poderíamos encerrar esta apresentação sem expressar os nossos mais sinceros
agradecimentos pelos preciosos apoios que tornaram realidade o 1º SIM!. Sem dúvida, o
acolhimento das instituições envolvidas – concretamente manifestado na simpatia, confiança e
disponibilidade de gestores, professores, pessoal técnico-administrativo e estudantes – é um alento,
especialmente em tempos de crise e de geral desesperança. A lista abaixo, sempre sob o inevitável e
desagradável risco do esquecimento, é nossa homenagem a essas instituições e pessoas:
FAPEMIG;
IEDS - Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável
Mônica Pedrosa e Cecília Nazaré (diretora e vice-diretora da Escola de Música da UFMG);
Ana Cláudia de Assis (ex-coordenadora do Programa de Pós-graduação em música da UFMG);
Guida Borghoff (diretora do Conservatório UFMG);
Isadora Boucherville, (Conservatório UFMG);
Roberta Etrusco (Divulgação - Escola de Música da UFMG);
Prof. Geraldo Alencar da Unimontes;
Francisco César e Berenice Menegale (FEA);
os queridos alunos das universidades envolvidas, que compuseram a comissão de execução, com
especial menção ao Lucas Mattos (UFMG) pela notável dedicação.

Belo Horizonte, fevereiro de 2018
Flavio Barbeitas, Stanley Levi e Marcos Matturro

11

1º SIM! SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE VIOLÃO UFMG/UNIMONTES/UFSJ

PROGRAMAÇÃO GERAL
TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017
08:00-09:00

CREDENCIAMENTO

09:00-09:30

SESSÃO DE ABERTURA

09:30-11:30

MESA REDONDA 1
COMPOSIÇÃO PARA VIOLÃO
Roberto Victório (UFMT), Sérgio Freire (UFMG), Rogério Vasconcelos (UFMG), Fábio Adour (UFRJ),
Marcelo Coronel (Argentina)
Moderação: Eduardo Campolina (UFMG)

13:00-15:00

15:00-18:30

19:30

COLÓQUIO
COMPOSIÇÃO ELETROACÚSTICA COM VIOLÃO
Eduardo Campolina, João Pedro Oliveira, Sérgio Freire e alunos de Composição (UFMG)
Coordenação: Eduardo Campolina (UFMG)
MASTERCLASSES
Thiago Colombo (UFPel)
Victor Rodriguez (Universidad Nacional de Rosario)
CONCERTO 1
ÁRVORE GENEALÓGICA
Flavio Barbeitas (UFMG); Victor Vale (UFOP)
A OBRA DE ROBERTO VICTORIO
convidados do Simpósio com a presença do compositor e estreia de obra especialmente
comissionada para o evento
LINK PARA VÍDEOS DO CONCERTO:
https://www.youtube.com/watch?v=qVJUvi6TzUc&list=PLU6WibYFYXqpDvQ8_A2sXhmgRo76t9Kn6

LINK PARA VÍDEOS DO DIA 24/10:
https://www.youtube.com/watch?v=v9EB47vo0a4&list=PLU6WibYFYXqpBNy8QayS3a1M2Jjbq-hgB

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2017

09:00-11:00

11:00-12:30

14:00-16:00
16:00- 18:30

19:30

MESA REDONDA 2
VIOLÃO PERCUSSIVO
Stanley Levi (UNIMONTES), Cristiano Braga (UFMA), Thiago Colombo (UFPel),
Moderação: Guilherme Vincens (UFSJ)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Recitais
Recitais-conferência
WORKSHOP
TÉCNICA DE ALEXANDER
Manuel Olivares (Chile)
MASTERCLASS
Dieter Hennings (University of Kentucky)
CONCERTO 2
INQUIETAÇÕES
Stanley Levi (UNIMONTES) - "Isto não é um violão"
Thiago Colombo (UFPel) - Latin Guitar Connections
LINK PARA VÍDEOS DO CONCERTO:
https://www.youtube.com/watch?v=cilRH_t5Ir0&list=PLU6WibYFYXqpmh3lCT5vC7GwMk55wsAMu

LINK PARA VÍDEOS DO DIA 25/10:
https://www.youtube.com/watch?v=rnqfjs52c58&list=PLU6WibYFYXqoUnWfv3dxSYZ1qKvFiXBSU
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QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

09:00-11:00

11:00-12:00
12:00-12:30

14:00-18:30

19:30

CONFERÊNCIA
DIDÁTICA DO VIOLÃO
Victor Rodriguez (UNR), Ricardo Novais (Projeto "Amigo violão")
LANÇAMENTO DE LIVRO
Guitarra classica y música popular
Victor Rodriguez (UNR)
Camerata de Violões do Colégio Pedro II (RJ)
Apresentação de Pôsteres
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Comunicações Orais
CONCERTO 3
PROFUSÕES: VIOLÃO E DIVERSIDADE
Manuel Olivares (Chile)
Pedro Iglesias (Universidad Mayor - Chile)
Duo Contra (violão e contrabaixo): Marcos Matturro e Rodrigo Olivares
Duo Vincens-Maciel (violões): Guilherme Vincens e Michel Maciel
LINK PARA VÍDEOS DO CONCERTO:
https://www.youtube.com/watch?v=brW7_J0gnXg&list=PLU6WibYFYXqrfvICYWvsuPCtHfsae1HwV

LINK PARA VÍDEOS DO DIA 26/10:
https://www.youtube.com/watch?v=brW7_J0gnXg&list=PLU6WibYFYXqpxCgqrua4vXKbZMsYe1qgt

SEXTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2017

09:00-11:00

11:00-12:30

14:00-18:30

19:30

MESA REDONDA 3
MÚSICA LATINO-AMERICANA PARA VIOLÃO
Victor Rodriguez (UNR), Ernesto Méndez (Universidad Nacional del Litoral), Marcelo Coronel e Marcos
Matturro (UFMG)
Moderação: Stanley Levi (UNIMONTES)
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Recitais
Recitais-conferência
MINICURSO
O VIOLÃO NO FOLCLORE ARGENTINO
Ernesto Méndez e Marcelo Coronel
CONCERTO 4
MÚSICA LATINO-AMERICANA PARA VIOLÃO
Victor Rodriguez, Marcelo Coronel e Ernesto Méndez
LINK PARA VÍDEOS DO CONCERTO:
https://www.youtube.com/watch?v=f9O_DleN0H8&list=PLU6WibYFYXqqyGiXYLZ-A9AlrV6j7-m1s

LINK PARA VÍDEOS DO DIA 27/10:
https://www.youtube.com/watch?v=mBXL2VVcUvA&list=PLU6WibYFYXqpdPEDgmQ0g5CfuRUC-ecfR
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SÁBADO, 28 DE OUTUBRO DE 2017
09:00-12:30

MASTERCLASSES
Guilherme Vincens (UFSJ)
Pedro Iglesias (Universidad Mayor - Chile)

16:00-18:00

"DEGUSTAÇÃO DE VIOLÕES"
exposição livre dos instrumentos utilizados pelos convidados do Simpósio

19:30

CONCERTO 5
AS DUAS PONTAS DE UM CONTINENTE MUSICAL
Fernando Araújo, Celso Faria - "Francisco Mignone: os manuscritos de Buenos Aires"
Dieter Hennings - "Noite mexicana"
LINK PARA VÍDEOS DO CONCERTO:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk4HXsADXjM&list=PLU6WibYFYXqpnxCnddJhm620w1Jy28Mo6
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COLÓQUIO - COMPOSIÇÃO ELETROACÚSTICA COM VIOLÃO
Violão-eletrônica-composição-pedagogia.
Eduardo Campolina
Como se adquire uma técnica de composição quando esta envolve a questão eletrônica
incorporada ao ato criativo? Esta questão fundamental foi colocada como pano de fundo para
toda a reflexão desenvolvida em nossa participação neste Colóquio.Evidentemente, esta
reflexão supõe recortes - o assunto é amplo por demais. A composição nos moldes
tradicionais (sem eletrônica) é trabalhada nas escolas de música, comumente em relação a
modelos já plenamente estabelecidos e legitimados pela história. Estudam-se procedimentos e
mecanismos, mas também reflete-se sobre as características intrínsecas do material
trabalhado, material este que atravessa a história da música ocidental em constante processo
de mutação. Passando por todas as transformações do panorama musical aportadas pelo
surgimento do PC, pelos softwares de síntese e transformação do som desenvolvidos,
sobretudo a partir dos anos 1980, qual panorama se nos apresenta na atualidade, em relação
às questões do ensino da composição, agora associada a essas novas tecnologias? Tratamos
aqui de refletir sobre uma possível estratégia pedagógica ligada à música eletrônica mista.
Nosso trabalho foi limitado à mídia fixa; não tratamos das questões do processamento on-line
muito embora haja pontos em comum que permitam a conexão do que pensamos com as duas
modalidades. Os principais referenciais utilizados para a reflexão foram Petra BACHRATÁ
(Gesture interaction in music for instruments and electroacoustic sounds, 2010) e
DenisSMALLEY (Spectromorphology: explaining sound-shapes, 1997).
Estratégias de interação entre o violão e a eletroacústica.
João Pedro Oliveira
Esta apresentação centra-se sobre a análise de duas obras de nossa autoria: Burning Silver
para violão, flauta e eletroacústica e Games for James para violão e piano. Ambas as obras
são representativas de várias estratégias de interação entre os instrumentos (flauta e violão) e
eletroacústica, ou entre o violão e outros instrumentos. Tais estratégias são baseadas em
modelos de transformação sonora que podem ser utilizados, quer na combinação de sons
entre o violão e a eletroacústica, quer na utilização do violão como um instrumento que
modula o som do piano, substituindo-se assim à intervenção eletroacústica.
GuiaRT, um sistema musical interativo construído a partir de um violão de nylon.
Sérgio Freire Garcia
GuiaRT é um sistema musical interativo construído a partir de um violão de nylon com
captação hexafônica, no qual os sons produzidos em cada corda podem ser analisados
individualmente. Sua principal característica é a recriação de excertos musicais recémtocados no instrumento, aos quais podem estar associados diferentes tipos de processamento
sonoro. Toda a programação está realizada em Max-Msp, e o sistema também utiliza uma
biblioteca de sons de violão para a reprodução e recriação dos excertos. A base do sistema
encontra-se na extração de diversos descritores de áudio, voltados para a detecção de uma
variada gama de sons produzidos no instrumento. Para cada evento tocado podem ser
determinados: o instante inicial, a corda acionada, a casa utilizada, a frequência fundamental
tocada, sua amplitude, seu centróide espectral, se a nota é atacada normalmente ou por meio
de ligados, se ela é ou não é som harmônico, se aconteceu algum pizzicato ou som percutido,
se houve a realização de bend ou vibrato. Por meio de um pedal, o violonista pode selecionar
trechos a serem analisados, que serão posteriormente variados. Após o término do trecho
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escolhido, acontece uma análise básica da textura que acabou de ser tocada, que é classificada
em uma destas sete opções: melodia, arpejo, melodia com ressonâncias, contraponto, melodia
acompanhada por acordes, acordes percussivos, acordes plaqués. Essas categorias são
utilizadas para a escolha de diferentes variações que, grosso modo, podem ser divididas e
duas classes: modificação das alturas, modificação do ritmo. GuiaRT também tem sido usado
em análise de performances e em situações pedagógicas .

MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 1
Composição para violão
Roberto Victório (UFMT), Sérgio Freire (UFMG), Rogério Vasconcelos (UFMG),
Fábio Adour (UFRJ), Marcelo Coronel (Argentina).
Moderação: Eduardo Campolina (UFMG)
Resumo (por Eduardo Campolina)
Com a temática ‘Composição para Violão’, o SIM procurou colher dos convidados suas
impressões, considerações e expectativas com respeito a um aspecto fundamental no
desenvolvimento atual do instrumento, qual seja, a partir de que fundamentos se constrói e se
expande em nossa atualidade o repertório para o violão. Que perspectivas podem ser desenhadas
a partir do panorama atual no qual se insere o violão contemporâneo?
Rogério Vasconcelos desenvolveu sua fala no entorno de dois conceitos para ele fundamentais,
que podem ser caracterizados como uma dupla face que afeta a composição instrumental: uma
face abstrata, que lida com processos de estruturação de alturas, ritmos, com dados texturais,
envolvendo também todo o desenvolvimento do tematismo; e uma segunda face concreta, que
lida com as possibilidades e limites do instrumento, sendo mais voltada para o aspecto
idiomático. A composição, segundo ele, trata de jogar com o imaginário do compositor, ao
mesmo tempo que lida com o equilíbrio dessas duas faces. Através desses dois conceitos básicos
o professor Rogério analisou trechos de obras de Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann, e um
trecho de seu Quarteto para Violões Tensibilia II.
Fabio Adour abordou a temática do idiomatismo e da harmonia na obra do compositor Guinga.
Considerou em suas análises aspectos do idiomatismo do violão de Guinga em relação ao uso de
cordas soltas, campanelas, paralelismos nos deslocamentos de mão esquerda, utilização dos
ligados e glissandos. Deu especial destaque para as questões harmônicas, demonstrando de que
modo Guinga organiza seu pensamento, muitas vezes no entorno de uma organização bastante
simples do ponto de vista harmônico funcional, mas ao mesmo tempo muito refinada no uso da
oposição consonância x dissonância, o que mascara e enriquece a simplicidade inicial.
Marcelo Coronel discorreu sobre o surgimento de uma nova música para o violão na Argentina,
escrita essencialmente por violonistas, denotando um claro movimento de um grupo que
redireciona suas atuações neste sentido. Trabalham então sobre uma música que explora as raízes
folclóricas argentinas, que busca ali sua forma, sua estrutura rítmica e atmosfera, mas que conta
com aportes originais que a diferenciam da música de tradição folclórica composta até o presente
momento.
Sérgio Freire trouxe em sua fala as origens de duas de suas principais obras – Shama e Música
para 24 Cordas. As duas se localizam em extremos de sua produção, sendo a primeira escrita
para duo de violões ainda de sua fase de estudante em 1989, e a segunda para quarteto, mais
recente, composta em 2010. Na composição dessas peças considerou a importância de ter
passado pela orientação de César Guerra Peixe e Eduardo Bértola, além de ter incorporado a
influência do pensamento minimalista de Steve Reich. Tratou de um aspecto básico que organiza
seu pensamento composicional, qual seja a composição algorítmica, que influencia as duas
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composições, além da exploração de um pensamento que é guiado muitas vezes pela necessidade
de trabalhar matérias muito próximas nos instrumentos envolvidos. A partir daí procura criar a
ilusão de um único violão ampliado que é enriquecido em timbre e densidade pela utilização de
mais de um instrumento, os quais se fundem durante a execução.
Roberto Vitório fechou a mesa redonda trazendo uma ampla reflexão sobre as novas poéticas nas
quais não há mais lugar para pensamentos exclusivos e estanques. O mundo atual é o mundo da
diversidade, razão de sua própria riqueza. Suas pesquisas de matriz etnológica, realizadas junto
aos índios Bororo foram essenciais para o desenvolvimento de sua trajetória enquanto
compositor. Roberto Vitório argumentou em favor de uma composição que se aproprie não de
temáticas específicas, mas que privilegie o dado invisível que alicerça toda e qualquer cultura,
tanto dentre as atuais, quanto àquelas estabelecidas nos tempos mais remotos.

O violão e o percurso invisível da trama compositiva
Roberto Victorio (UFMT)
Quando se pensa em escrita para violão e obras originais para violão já se forma um
arcabouço mental do repertório tradicional do instrumento que se materializou através do
ensino de mais de quase três séculos e se consolidou como modelo, não só idiomático mas
estrutural, do processo de ensino e performance para esse instrumento. A partir do primeiro
quadrante do século XX, e os inúmeros arroubos que proporcionaram saltos imensuráveis na
performance e na escrita - não só do violão mas de forma ampla em todo o arcabouço
genético das obras - trouxe para o âmbito da arquitetura sonora a preocupação de se formar
uma rede de inteligência que ultrapassasse os limites da simples ordenação de ideias
musicais, conectando ideias e conceitos de outras áreas e aglutinando ao constructo
sonoro/composicional um arcabouço onde a pesquisa e o envolvimento com outras vertentes
também se configuraria como viés primordial na escritura de obras musicais.
No que se refere ao meu processo composicional - que denomino dentro das inúmeras
vertentes compositivas como "música ritual"[1] - existe uma preocupação de criar ambientes
específicos, não musicais, como alicerce do processo de escritura das obras, tais como:
alicerces numerológicos , sob e compondo, o manto sonoro; ligações com estruturas arcanas,
como a tradição cabalística hebraica, códigos e estruturas genético-cosmológicos para a
feitura de arcos e atmosferas; utilização de invocações de outros ambientes rituais com
inflexões vocais, gestuais e com acoplamentos de intenções rituais (pelo viés
etnomusicológico) às estruturas sonoras; projeção de conceitos alquímicos na criação de
gestos durante o percurso sonoro; dentre outros.
Sob esse aspecto, apontamos algumas obras para violão com essas características:
TETRAKTYS
Obra escrita a partir do conceito genético/pitagórico que expõe de forma tridimensional a
estrutura cabalística da "arvore sephirotica" sob o acoplamento gemátrico da relação
numerológica... 1-2-3-4.
NA-YUCAT
Originalmente para dois violões e posteriormente ampliada para três e quatro violões, a obra
é a princípio um jogo com a palavra Yucatan e a projeção de uma obra escrita para dez
percussionistas (Codex Troano) onde o arcabouço sonoro se alicerça sobre o código Maia da
criação e as relações internas estabelecidas em primeira instância pelo próprio conceito do
código e posteriormente pelos gestos empregados na obra para percussão e expandidos para a
realidade violonistica, onde os violões se tornam instrumentos percussivos.
MIRAJ
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Obra estruturada a partir de dois conceitos do universo islâmico: o insight do profeta Maome,
no que se refere ao número 27; e a utilização dos silêncios como gestos fundamentais desta
trama perceptiva. A expansão da relação numerológica inunda toda a peça e compõe o corpo
sonoro que se simbiotiza aos estados hiper-perceptivos que se manifestam como erupções de
gestos, dinâmicas e amplitudes tessiturais.
TETRAGRAMMATON XIII
Décima terceira peça de um ciclo de dezesseis peças para diversas formações - desde obras
solo até formações sinfônicas - baseadas nos conceitos alquímicos de Jacob Boheme e nas
relações quaternárias que compõem o Tetragrammaton, ou o nome indizível de Deus.
ANKH
Obra que tem dois vieses como alicerce estrutural: a relação simbólica que expõe a cruz
ansata egípcia como veículo quaternário genético no corpo da arquitetura sonora; e a
utilização de um gesto de uma música importante do grupo de rock progressivo Led
Zeppelin, intitulada "Deep Cross", carregada de conteúdo imagético pelas conexões com o
mundo imaterial, como explica o Livro Egípcio dos Mortos.
Cada uma das obras expostas representam universos distintos e percursos absolutamente
singulares, mas todas elas têm como unidade uma rede de inteligência invisível (e não
musical) que estrutura seus respectivos arcabouços sonoros e criam um fio: individualmente,
como organismos isolados e que tem vida própria; e entre elas, enquanto obras que se
simbiotizam a partir do espectro arcano-conceitual-simbólico que as une.
[1] Diferentemente do termo utilizado na etnomusicologia para se referir à música como função ritual dentro de um contexto
amplo, onde a música é uma das partes que compõe o processo ritual.

O violão em minha atividade criativa
Sérgio Freire Garcia (UFMG)
Minha iniciação musical se deu com o violão, na adolescência, uma situação bastante comum
compartilhada por músicos brasileiros de diferentes gerações. Adquiri fluência nos estudos
simples de Leo Brouwer antes de saber o que era tonalidade, armadura de clave, fórmula de
compasso etc. Com o passar do tempo, percebi que a carreira de violonista não era o que eu
buscava. Ao largar um curso de engenharia elétrica em seu quarto período, ingressei em um
curso de composição, deixando um pouco de lado o violão e me iniciando em outros
instrumentos (violoncelo e trombone) e nos meios eletroacústicos. A partir dos 25 anos,
comecei a me enxergar como compositor, com as peças Baurembi (1988, para fita magnética,
composta a partir de sons de berimbau), Grande Angular (1989, para conjunto de câmara,
estreada e premiada em Salvador) e Shama (1989, para dois violões). A criação em Shama se
deu em colaboração constante com meu irmão Guilherme, também violonista, tendo
influências variadas como o minimalismo de Steve Reich, a rítmica de Gramani/Messiaen, o
violão de Brouwer, as aulas de Guerra-Peixe, a leitura assídua do escritor japonês Yukio
Mishima.
Entre 1991 e 93 fiz mestrado no Instituto de Sonologia da Holanda. Desenvolvi um
algoritmo computacional, programado em Lisp, capaz de transformar acordes de violões expressos simbolicamente em forma de tablatura - por meio de operações adaptadas do
contraponto, e a utilizei para gerar o material melódico e harmônico (por vezes, também o
rítmico) de duas peças instrumentais: Cacos para um vitral (1993, para clarineta solo) e
Sexteto (1993, para violino, flauta, clarineta, sax alto, trombone e fagote). Ainda em 1993
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criei Monologue, para violão e eletrônica ao vivo, também como parte do trabalho final de
mestrado.
Minha primeira incursão na música para instrumentos acústicos e meios eletroacústicos se
deu em 1997, com Delirium tremens, para cavaquinho e parte pré-gravada. Nela explorei
bastante uma técnica de síntese sonora digital dedicada à simulação de cordas (algoritmo de
Karplus-Strong), com alusões constantes ao universo técnico-sonoro do violão. Em 1999,
ideias parecidas foram aplicadas nas peças A semente e a casca (para cavaquinho, clarineta e
sons pré-gravados). Em Improvisação sobre sons de Smetak (1999, para cavaquinho,
clarineta e eletrônica ao vivo), explorei sonoridades inspiradas por seu violão microtonal. Em
cvq, de 2002-3, voltei a explorar de modo interativo a síntese de cordas, com o acréscimo da
simulação de notas longas, também utilizando um cavaquinho.
Em 2009, voltei a escrever uma peça totalmente acústica, para violão solista e grupo de
câmara. A ideia inicial era a de trabalhar os sons do violão e eletrônica ao vivo, mas o
lançamento de um concurso de composição e a morte de um amigo levaram à criação de
Tecendo a manhã, estreada em Amsterdam pelo Nieuw Ensemble. Agrupamentos de três
sons (dois em cordas soltas, um em corda presa) são a base composicional desta peça; estes
motivos, iniciados pelo violão, se espalham por todo o conjunto de câmara, formado por
flauta, oboé, clarone, harpa, bandolim, percussão, violino, viola, cello e contrabaixo.
Em 2010, uma encomenda de Stanley Levi proporcionou a criação de Música para 24
cordas, peça na qual um quarteto de violões é tratado como um único grande instrumento.
Foi estreada pelo Quarteto Corda Nova em 2011. O ponto de partida foram três gestos bem
característicos do violão: arpejos nas seis cordas, acordes percussivos e texturas dedilhadas
em diferentes cordas.
Logo depois iniciei um projeto de pesquisa com um violão com captação hexafônica, que
proporcionou uma abordagem quantitativa de diversas técnicas violonísticas e a elaboração
de um sistema interativo (chamado GuiaRT) no qual o instrumento funciona como uma
interface acústico-digital. O potencial desse sistema começou a ser explorado recentemente.

A dupla face da composição instrumental: observações sobre o repertório violonístico
contemporâneo
Rogerio Vasconcelos (UFMG)
Introdução
É importante esclarecer a perspectiva de onde falo, para compreender melhor meus
argumentos. Meu trabalho pessoal de composição está inserido em uma tradição da música
contemporânea de concerto. Minha apresentação hoje busca destacar algumas transformações
da escrita instrumental para violão que conduziram a uma expansão dos recursos técnicos e
expressivos. Optei por apresentar aqui uma reflexão a partir de exemplos extraídos de três
peças: a primeira é de minha autoria – Tensibilia II, para quarteto de violões – que considero
importante apenas para ilustrar minha abordagem pessoal do problema da composição para
violão; a segunda peça é do compositor inglês Brian Ferneyhough – no time (at all), para duo
de violões – e a terceira, do alemão Helmut Lachenmann – Salut für Caudwell, também para
duo de violões. Devido ao tempo restrito de minha exposição, vou falar especificamente de
alguns trechos dessas peças, que acredito serem suficientes para ilustrar os pontos centrais
que pretendo discutir.
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Conceito Central
Inicialmente quero apresentar o conceito central que será referência em minha ex- posição. A
composição instrumental apresenta uma dupla face: há um lado mais ‘abstrato’ que é
independente dos meios instrumentais e está ancorado em processos harmônicos e texturais,
assim como no reconhecimento de materiais recorrentes, ou seja, a algum tipo de
‘tematismo’; há outro lado mais ‘concreto’, especificamente ligado ao instrumento e suas
potencialidades sonoras. A técnica da transcrição pode esclarecer melhor essa dupla face. Há
peças de Bach originalmente compostas para violino que foram transcritas para violão com
grande sucesso. Aqui, a face ‘abstrata’ refere-se às linhas melódicas, ao contraponto, às frases
musicais. A face ‘concreta’ está diretamente ligada ao modo como a transcrição foi realizada,
considerando as transformações realizadas na partitura original para que a ideia abstrata fosse
transcrita de forma eficiente no novo instrumento. Isso inclui mudanças de tonalidade,
preenchimento harmônico, indicação de cordas específicas para determinadas passagens, etc.
Mesmo no caso de uma peça originalmente composta para um instrumento, ou seja, não
transcrita, ainda se pode falar da dupla face, pois o compositor transcreve muitas vezes sua
ideia de um plano abstrato para um instrumental específico. Por exemplo, a fuga da Sonata 1
para violino solo, de Bach, transcreve vozes de um grupo polifônico imaginário para o
violino. Devido aos limites do instrumento solista, há diversas situações de interrupção das
linhas melódicas, que se tornam virtuais. Acredito que, frequentemente, a técnica de
composição esteja estreitamente conectada à de transcrição, ainda que esse processo possa
ocorrer em um plano imaginário.
De qualquer forma, não se trata de reduzir a noção de dupla face à transcrição, que é trazida
aqui apenas como um meio de realçar a diferença das faces ‘abstrata’ e ‘concreta’. A
composição instrumental supõe um enfrentamento dessas duas faces e sua riqueza está ligada
às soluções criativas encontradas no processo. Quando uma das faces não é satisfatoriamente
elaborada, há problemas e limites evidentes no resultado do trabalho: a peça pode ‘não soar
bem’ ou, ao contrário, pode ‘soar bem’, mas não trazer desafios interessantes para a escuta.
Primeiro exemplo: Tensibilia II – mov. II
O segundo movimento de Tensibilia II explora os harmônicos naturais do violão. A utilização
de capotastos permite aumentar o leque de harmônicos disponíveis.

Fig. 1: Linha ondulante (cp27-30)
Pode-se dizer que, no exemplo acima, a face ‘abstrata’ seria uma espécie de linha ressonante,
formada a partir de campos harmônicos modelados segundo certos perfis – algumas vezes
grandes ondas no registro, em outros momentos apenas ligeiras flutuações. Com relação à
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face ‘concreta’, essa linha é transcrita ou ‘orquestrada’ nos violões – pensados como um só
instrumento com quatro corpos – utilizando alguns materiais: melodia de timbres com
harmônicos naturais, arpegios, trêmolos e glissandos. Os trêmolos criam ressonâncias sobre
determinadas notas da linha, geralmente pontos de inflexão da curva; por sua vez, os
glissandos e arpegios reforçam expressivamente certos pontos de chegada.
Segundo exemplo: no time (at all) – mov. I
A peça de Ferneyhough é formada de fragmentos que funcionam como frases curtas,
compostas como contrapontos de materiais diferentes. Abandona-se claramente a textura
clássica de melodia x acompanhamento ou figura x fundo em benefício de uma superposição
de gestos característicos, com seus traços distintivos reconhecíveis. Na figura 2 podem ser
reconhecidos alguns desses gestos, como os arpejos ascendentes (cp1-3, cp6) e os acordes,
atacados em bloco, arpejados ou em rasgueio (cp4-5).
A face ‘abstrata’ da peça de Ferneyhough, está presente na organização polirrítmica
complexa, na relação harmônica microtonal entre os violões (o segundo está 1/4 de tom
abaixo do primeiro), na organização formal por frases curtas que exploram um jogo de maior
ou menor tensão. Sua face ‘concreta’ pode ser identificada na utilização de uma paleta de
modos de ataque extremamente rica e diversificada, recursos característicos do repertório do
violão clássico, como, por exemplo, pizzicatos, rasgueios, ornamentos, harmônicos,
percussão no tampo, etc. Nesse sentido, a técnica instrumental pode ser vista como expansão
da técnica tradicional do violão.

Fig. 2: no time (at all) (cp.1-6)
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Os gestos são reconhecíveis em suas repetições, mas há diversas situações em que seus
limites se tornam mais sutis, seja pela superposição de elementos diferentes, ou pela
formação de morfologias híbridas, que combinam componentes de diferentes materiais. De
modo geral, pode-se dizer que os gestos apresentam traços distintivos, mas que o processo de
composição provoca uma erosão dessas características, deslocando a escuta para o jogo de
tensões e relaxamentos, ou como disse Ferneyhough a propósito de sua outra peça para violão
(Kurze Schatten), seu foco seria “acumular e liberar explosivamente energias em miniatura”.
Terceiro exemplo: Salut für Caudwell
Falar de uma transcrição direta dessa peça parece impossível, no máximo pode-se pensar em
usar estratégias semelhantes em outros instrumentos de corda. Isso, porque há gestos muito
particulares que se apoiam especificamente no instrumento. A notação pode ser vista
fundamentalmente como transcrição de ações, mais do que do resultado sonoro. Pode-se
também falar de um afastamento da técnica tradicional do violão clássico, com incorporação
de novas formas de produção sonora como palhetas, slide, raspagem das cordas, etc.
A face ‘concreta’ dessa peça se sobressai de imediato. Entretanto, uma observação cuidadosa
permite localizar a face ‘abstrata’ no contraponto de materiais, assim como no processo de
sua transformação no tempo. O trecho da figura 3 pode ser dividido em quatro seções:
 cp224-228 - dinâmica forte, palheta sobre muitas cordas simultâneas, pizzicato Bartók;
 cp229-237 - predominância de dinâmica piano, trecho mais rarefeito, surgimento de
homofonia entre os violões;
 cp238-241 - crescendo a fortíssimo, caráter de tutti, os acordes das homofonias são
transformados em arpegios que depois são intensificados pela notação em sextinas;
 cp242-244 - dinâmica pianíssimo, instabilidade rítmica com a introdução da tercina,
destaque para o gesto final com slide, que antecipa o material elaborado na seção
seguinte.
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Fig. 3: Salut für Caudwell (cp.224-244)
A sucessão formal segue uma lógica musical de exposição de material, variação, crescimento
ao clímax e transição para a próxima seção. Esse modelo de condução discursiva remete
claramente às estratégias de composição do classicismo vienense (Beethoven). Nesse
exemplo, apesar do impacto sonoro tão surpreendente, com os violões parecendo ter sido
reinventados enquanto instrumentos musicais, pode-se dizer que a face ‘abstrata’ emerge da
incorporação de modelos formais que controlam o tratamento do material no decorrer do
tempo.
Conclusão
A composição instrumental pode ser considerada a partir de sua dupla face, abstrata e
concreta. Cabe ao compositor mediar, de modo criativo, as tensões trazidas pelo
enfrentamento dessas duas faces. Em cada peça, há um modo diferente de agenciar esse
movimento e o objetivo maior consiste em, através do processo de composição, tornar as
duas faces indiscerníveis, devido a seu entrelaçamento.

La música argentina para guitarra
Marcelo Coronel (Argentina)
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En Argentina existe un proceso, en el ámbito de la creación guitarrística, cuyo comienzo
puede ubicarse -aproximadamente- a mediados de los años 80. Se trata de la aparición de un
grupo de compositores-guitarristas, cuyo trabajo se enmarca, estéticamente, en lo que suele
denominarse «proyección foklórica». Denominamos así a música fuertemente ligada a los
géneros y formas del folklore (tomados como materia prima y fuente de inspiración) pero
atravesada por la búsqueda de un lenguaje nuevo. Estos compositores han accedido -en
general- a una formación guitarrística y musical sólida. Por lo tanto, de este esfuerzo ha
surgido un repertorio guitarrístico de peso, que ha captado el interés de las nuevas
generaciones de intérpretes.

Harmonia e Idiomatismo na obra para violão de Guinga
Fábio Adour da Câmara (UFRJ)
Este trabalho focaliza a obra para violão de Guinga e propõe uma discussão sobre as
maneiras pelas quais o autor simultaneamente manipula harmonia tonal e aspectos
idiomáticos do instrumento. Suas composições são indissociáveis do violão e o idioma do
mesmo lhe permite a exploração de recursos harmônicos novos e/ou incomuns. Não obstante,
enfatizarei o repertório firmemente ancorado no tonalismo, ou seja, aquele onde esses
recursos acabam se configurando como novas possibilidades, novos coloridos de um
estabelecido Sistema Tonal. As técnicas instrumentais que viabilizam essa ampliação da
harmonia podem ser organizadas em três grandes categorias: o uso de cordas soltas, o
paralelismo de casas ou cordas, e o emprego de recursos de digitação de mão esquerda
especiais (glissandos, ligados, troca das posições dos dedos, etc.). Por questões de espaço,
aqui investigaremos as duas primeiras e, como recorte adicional, serão abordados apenas os
casos em que concomitantemente são utilizados procedimentos referentes a cordas soltas e
paralelismo.
Este estudo se fundamenta principalmente nas ideias que desenvolvi na tese Sobre Harmonia:
Uma Proposta de Perfil Conceitual, defendida na Faculdade de Educação da UFMG em 2008
e lançada em forma de livro em 2014/15. Muitas outras publicações foram examinadas, mas
se destacam os trabalhos sobre harmonia, composição e análise de Schoenberg (1993, 1995),
Persichetti (1961), Piston (1987), Berry (1987) e Menezes (1987, reeditado em 2002). A obra
de Guinga, além de ter fornecido importantes exemplos da tese de 2008, foi o foco principal
da tese que co-orientei Choro e Violão na Composição Musical de Guinga, de Antonio
Carlos Siqueira, defendida em 2012 na UNIRIO. Ao conectar, aqui, harmonia e violão, de
certo modo também resgato a dissertação de mestrado que defendi em 1999 na Escola de
Música da UFRJ, Sobre a Composição para Violão.
____________________________________________________________________
MESA REDONDA 2
Violão Percussivo
Stanley Levi (UNIMONTES), Cristiano Braga (UFMA), Thiago Colombo (UFPel).
Moderação: Guilherme Vincens (UFSJ)
Resumo(por Stanley Levi)
Stanley Levi discute os recursos percussivos no violão de maneira ampla, partindo de um
recorrido histórico para discutir suas implicações na prática violonística atual. Apresenta, a
seguir, resultado de pesquisa na qual coleta e organiza os recursos da literatura contemporânea
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e fingestyle e sua aplicação em pesquisa artística de tocautoria. Cristiano Braga discute esses
recursos inseridos no leque mais amplo da técnica estendida, apontando o descompasso entre os
desenvolvimentos técnicos do instrumento e sua ausência nos trajetos formativos universitários
no Brasil. Thiago Colombo analisa sua própia prática artística a partir do progressivo
florescimento da percussão violonística em seu interior, e conclui com reflexões de natureza
sociológica e psicanalítica a respeito dessa prática para ele próprio e de seus condicionantes
simbólicos sociais.

Recursos Percussivos no Violão de Concerto
Stanley Levi (UNIMONTES)
1. O advento dos recursos percussivos na história da técnica violonística
Autores como Taborda (2011) e Cardoso (2006) apontam o papel clássico dos grupos
técnicos ponteio e rasgueio na prática dos instrumentos da família do violão. Frequentemente,
contudo, narrativas como essas ignoram, talvez pelo foco excessivo na música escrita da
Europa, uma série de outros recursos, que já poderíamos chamar de percussivos, e que estão
disseminados em práticas violonísticas tradicionais de todo o mundo, como no flamenco, no
folklore argentino, e até mesmo na música de massas urbana.
Recentemente[1], contudo, duas tradições violonísticas trouxeram este novo grupo técnico
para o primeiro plano: as vanguardas da música de concerto e o chamado violão fingesrtyle
(às vezes chamado violão percussivo). Aquelas, na década de 60, com experimentos como
Las Seis Cuerdas (1963), de Alvaro Company, ou Ko Tha (1967), de Giacinto Scelsi; este,
nos anos 80, através de autores pioneiros como Michael Hedges ou Preston Reed.
Autores como Oliveira e Barbeitas (2017) alocam os recursos percussivos na categoria mais
genérica de técnica estendida do violão.
2. Novas possibilidades para o violão
Por introduzirem na prática do instrumento sons de características contrastantes com os dos
demais grupos técnicos (alturas indefinidas), os recursos percussivos têm sido utilizados para
a confecção de acompanhamentos inovadores (que podem emular o efeito de seções
instrumentais de percussão ou bateria, criando o groove ou suíngue), mas também de texturas
incomuns, que variam desde as pontilhistas (como no Estudo Percussivo n. 1 de Arthur
Kampela) às tradicionais, onde a percussão no violão entra como um componente às vezes
integrante de um tecido complexo des-hierarquizado, às vezes como um plano independente.
Podem ser empregados sobrepostos ou micro-imbricados a outros grupos técnicos,
exclusivamente, isolados (interjeições), etc.
Muitos dos recursos percussivos mais comuns alcançam dinâmicas fortes com relativa
facilidade, criando um contraste com o (ou ampliando a gama dinâmica do) grupo técnico do
ponteio.
3. Os recursos, seu levantamento na literatura e possibilidades de classificação
Em pesquisa atualmente em fase de realização (Unimontes/UFMG), a análise de um corpus
de 20 obras, entre música contemporânea e fingestyle, trouxe como resultado um total de 30
diferentes recursos percussivos (após triagem para eliminação de redundâncias). É um total
provisório, ou sequer é um total, já que a utilização do violão como instrumento percussivo se
caracteriza sobretudo pela exploração e criatividade do performer, estando portanto em
constante renovação. Não obstante, a análise de literatura permitiu, por um lado, a detecção
de um repertório de recursos de ocorrência mais frequente, por sua eficácia sonora, e, por
outro, a criação de um sistema que pudesse organizar todo esse manancial.
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Este sistema está descrito em detalhes em artigo publicado nestes Anais (Hanah e Fernandes,
2017), mas consiste basicamente no cruzamento de dois operadores: a região do instrumento
e a técnica empregada pelo instrumentista para acioná-la.
4. Problemáticas associadas a este tema
- Equilíbrio entre os diferentes grupos técnicos: alguns dos recursos percussivos mais comuns
acessam dinâmicas forte com muito mais facilidade que o ponteio. Esse equilíbrio pode ser
solucionado composicionalmente, através da exploração das dinâmicas piano dos recursos
percussivos, ou através de amplificação planejada, sobretudo captação focada nas cordas.
Alguns recursos possuem uma sonoridade muito sutil. Nestes casos, aplica-se as mesmas
soluções, ou se limita as performances a locais de acústica ideal.
- Adaptação do repertório de recursos ao violão de concerto / cordas de nylon: Ou se substitui
os recursos por sons equivalentes ou se utiliza um sistema de captação individuado para cada
corda, como o apresentado neste Simpósio pelo prof. Sérgio Freire e seu sistema GuiaRT.
- Repertório: Composição, Transcrição, Adaptação, Improvisação e Tocautoria[2]são os cinco
mecanismos que sugerimos para dar resposta a um problema fundamental na prática do
violão percussivo no âmbido da música de concerto, qual seja: um repertório muito restrito
(embora em expansão), tanto pela raridade quanto pela elevada demanda técnica e musical.
- Notação: Um dos grandes problemas que ronda a prática do violão percussivo é a ausência
de notação convencionada. Este problema eleva em muito o tempo de leitura de novos
repertórios. Uma solução permanente parece, ainda, distante.
5. Resultados de pesquisa artística
A pesquisa anteriormente citada também possui um aspecto artístico que apóia e testa os
demais procedimentos. Nesse âmbito já foram criadas duas adaptações de estudos para
percussão, encomendada e estreada uma obra para violão percussivo e tape e compostas duas
obras: As Entranhas da Terra (2017, 11 min) para violão solo, e Comunhão (2017, 4 min)
para violão e tenor. Está prevista ainda a composição de duas séries de estudos e a criação de
exercícios individuados para cada recurso, acompanhados de descrições audiovisuais dos
mesmos.
Referências:
CARDOSO, Jorge (2006). Ritmos y formas populares de Argentina, Paraguay y Uruguay.
Misiones: Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones.
HANAN, Kestern; FERNANDES, Stanley. O violão percussivo: Levantamento, catalogação,
classificação e sistematização de recursos instrumentais. In: SIM! – Simpósio Internacional
de Violão UFMG/Unimontes/UFSJ, I. 2017, Belo Horizonte. Anais.
OLIVEIRA, Cristiano; BARBEITAS, Flavio. Rua das Pedras, para violão solo, de Paulo Rios
Filho: um estudo sobre técnicas expandidas para o preparo da performance. Org. e ed. de
Fausto Borém e Luciana Monteiro de Castro. Diálogos Musicais da Pós‐Graduação: Práticas
de Performance Musical n.2. Belo Horizonte: UFMG, Selo Minas de Som, 2017. p.183‐210.
TABORDA, Márcia (2011). Violão e identidade nacional. Rio de Janeiro, 1830-1930. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira.
[1] Houve também experimentos pontuais de Tárrega e Barrios nessa direção.
[2] O conceito foi introduzido em minha disseratação de mestrado, “Um território a muitas vozes: tocautoria e outras práticas
violonísticas contemporâneas na América Latina” (UFMG, 2014). Muito suscintamente, o conceito aborda a composição e a
performance como pólos conceituais indissociavelmente imbricados numa mesma prática, levada a cabo por um agente
composto (violonista + violão), com o fim de focar as vinculações, mais que os afastamentos, entre essas duas práticas e
agentes.
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Violão percussivo: os desafios do ensino de violão nas universidades brasileiras em
absorver as “nem tão novas e nem tão estranhas sonoridades”
Cristiano Braga (UFMA)
Em nosso trabalho apontamos que o ensino de violão nas universidades brasileiras sofre de
uma estagnação pedagógica. Percebemos uma imensa lacuna entre as demandas técnicas do
repertório do violão “moderno” e o repertório de habilidades trabalhadas nas universidades.
Esta lacuna fica ainda maior quando pensamos na pedagogia para violão para iniciantes, que
estritamente focado em músicas com alturas definidas e ritmos regulares.
Outro sim, o violão percussivo, já presente no repertório há praticamente meio século, ainda
continua ignorado na formação acadêmica no brasil. Informações iniciais apontam que este
problema pode estar em universidades e conservatórios em vários países.
Construímos, neste trabalho, cinco categorias que delimitam as diversas demandas técnicas
que são entendidas, na literatura, como “técnica expandida”, dentro dessa categorização está
o violão percussivo. Problematizamos o uso deste termo, (técnica expandida) que, em nossa
opinião, coloca em um caráter de exceção, até marginal, sonoridades “inusuais” que fazem
parte do repertório violonístico há meio século.

Recursos percussivos em algumas obras para violão
Thiago Colombo de Freitas (UFPel):
Em sua fala, Thiago Colombo aborda recursos percussivos utilizados nas composições Pro
Santinho, La Toqueteada, La Inconsecuente, Epigramas Infantis e Homenagem a Roland
Dyens, demonstrando uma evolução do uso destes recursos que se deu de forma pouco
deliberada ao longo de uma década. A proposta é refletir sobre como os recursos percussivos
foram ganhando um status independente em sua obra com o passar do tempo. Thiago também
discute, de maneira mais geral, o papel destes recursos na discursividade violonística,
chamando especial atenção para um olhar “sociológico”: a distinção entre os sons
percussivos, de altura indefinida, e suas associações simbólicas (grupos sociais
marginalizados, sons “indomáveis”, “selvagens”), e os sons da técnica tradicional (resultados
de uma domesticação sonora de séculos).
__________________________________________________________________
MESA REDONDA 3
Música latino-americana para violão
Victor Rodriguez (UNR), Ernesto Méndez (Universidad Nacional del Litoral),
Marcelo Coronel e Marcos Matturro (UFMG)
Moderação: Stanley Levi (UNIMONTES)
Resumo(por Stanley Levi)
Nesta mesa, Victor Rodríguez realiza um esforço de estreitamento de laços dentro do universo
latinoamericano, ao apresentar ao público diversos compositores e violonistas, com destaque
para o pioneirismo de Pedro Ximenez Abril Tirado, cujas composições apresentou em concerto
na mesma data. Ernesto Méndez trata, com olhar de músico e musicólogo, da música de seu
país natal, a Argentina, percorrendo o processo histórico de sua formação e dando destaque à
onipresença do violão nas várias tradições musicais dele resultantes. Fala das características
dessas músicas e de que aportes técnico-musicais trouxeram ao violão, incluindo as várias
aproximações com os percursos mais formalizados da prática do instrumento (que ele
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denomina violão acadêmico), para concluir com um diagnóstico sobre a inserção da música de
raiz folclórica, popular, nos espaços legitimados do saber. Marcelo Coronel, por sua vez,
numa fala de viés técnico, apresenta ao público diversos instrumentos da família do violão.
Foca em dois deles, muito comuns em seu país: o violão Requinto e duas variedades
"Guitarrón". Discute as funções sintáticas destes instrumentos na música de grupo com
violões, e diversas características técnicas como projeção sonora, timbre, afinação, tessitura,
etc. Marcos Matturro, por fim, intervém com uma reflexão, balizada por suas experiências
como aluno, professor e pesquisador. De cunho filosófico e voltada para o aspecto
educacional, essa reflexão não deixa de observar o profundo descompasso entre a proximidade
geográfica, histórica e cultural entre os países latinoamericanos e o efetivo contato que se dá
entre as músicas destes países. Observa, otimista, uma progressiva aproximação na prática
dos intérpretes a esse repertório, operada nas últimas décadas. Finaliza advogando pela
inclusão de disciplinas relacionadas a ele nos cursos de graduação em violão.

Homenaje a Henrique Nuñez y presentación de creadores latinoamericanos
Victor Rodriguez (UNR)
Expondremos una síntesis de las vivencias compartidas con Quique, como le gustaba que lo
nombráramos, y lo que se cifra en ese nombre para quienes lo conocimos, haciendo hincapié
en su accionar como músico, maestro, compositor y arreglador coral.
No solo es un homenaje, sino una referencia para leer un poco la región y sus creadores
partiendo de su siembra, pues fue una influencia y un estimulo para sus colegas, alumnos y
profesores académicos.
Discípulo de Graciela Pomponio y Jorge Martínez Zárate, compañero de estudios del Maestro
Walter Heinze en el Instituto Superior de Música de la UNL, comenzo su quehacer musical
desde la práctica de la canción folclórica en cuarteto vocal, y esa capacidad de arreglador, la
ejerció durante cuarenta años dirigiendo el coro de su lugar natal, Coronda.
En su formación universitaria se construyo como formidable guitarrista, intérprete y
compositor, recorriendo escenarios de américa y compartiendo algunos materiales de otras
latitudes con sus discípulos, y aportando sus propias composiciones al crecimiento del
repertorio y en este punto hay que destacar las transcripciones de parte de la obra pianística
del compositor Remo Pignoni, para dúo de guitarras, que llevamos al CD con el maestro
Osvaldo Muñoz.
Esta amistad de Quique y Remo, dio como fruto una serie de estudios para guitarra sola,
dentro de la estética del folclore argentino, dedicados a referentes de la guitarra argentina,
cabe expresar que la obra de Pignoni es de una belleza enorme y perdura por si y por la
influencia que ejerció en generaciones de jóvenes de compositores como Carlos Aguirre.
Desarrollaremos algunas reflexiones sobre otros compositores que se encuandran en el
repertorio guitarrìstico latinoamericano, algunos reconocidos como Luis Ochoa de
Venezuela, otros no tanto como el maestro Manuel Simo de Dominicana, y, remontándonos
al siglo XIX, hablaremos de Pedro Ximenez Abril Tirado, el primer compositor nacido en
nuestras tierras con una formación compositiva muy elevada.
Cierro este estracto mencionando a un maestro rosarino, Marcelo Coronel, que ya cuenta con
una producción importantísima para nuestro instrumento.

28

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

La guitarra en la música argentina.
Ernesto Méndez (Argenitina)
La música argentina es fruto de un complejo entramado de situaciones en las que intervienen
factores geográficos, étnicos, sociales e históricos.
El proceso durante el cual se cristalizaron sus formas y ritmos deviene entonces de múltiples
afluentes entre los que citamos:
- Una diversidad geográfica que abarca el mar y la montaña, el río y la selva, el desierto y
los esteros, entre otras.
- Una enorme diversidad étnica, ya no sólo en referencia a los distintos pueblos originarios,
sino también a las diferentes corrientes inmigratorias de los últimos dos siglos.
- Una interacción cultural que desarrolló variados mecanismo de apropiación, hibridación y
refuncionalización de bienes culturales.
En este contexto, el amplio abanico de la música argentina reconoce como instrumentos
propios a una gran variedad que abarca desde los aerófonos andinos a los instrumentos de
fuelle, desde el violín o el piano hasta instrumentos de percusión como el bombo, el kultrum
o la caja.
Cada uno en su ámbito, en su región y con un rol bien definido.
Solamente la guitarra es el instrumento común a las distintas expresiones musicales de cada
una de las regiones.
Roles y características. Regiones musicales.
En la bibliografía que aborda el estudio de la música argentina podemos encontrar diferentes
criterios con los cuales pensar una división en regiones culturales o musicales argentinas. No
es el objeto de esta mesa profundizar sobre este tema. Entre otras cosas, porque la
profundidad que el tema merece nos limitaría en relación al tema central: la guitarra.
Quizás el rol más frecuente del guitarrista sea el de acompañante. Ya sea del canto o de otros
instrumentos. Y uno de los recursos más utilizado sea el rasguido.
El rasguido puede ser considerado una “obra musical en miniatura”, puesto que para su
correcta ejecución se requiere de un fino conocimiento estilístico y técnico y de un tiempo de
estudio y maduración para lograr la interpretación correcta. Aumenta la dificultad en el
dominio de esta técnica la gran variedad de ritmos, y que cada uno de ellos no se reduce a un
patrón rítmico estable, sino que por el contrario, cada uno lleva consigo una gran cantidad de
posibles variaciones que el intérprete ira utilizando de manera natural y espontánea.
Existen también algunos ritmos que son interpretados como arpegios.
Por último podemos agregar que en ritmos que van desde la milonga a la zamba, del
chamamé a la tonada, o de la chamarrita a la cueca cuyana, las características idiomáticas de
la técnica guitarrística, termina transformándose en una característica idiomática de cada una
de estas especies. Por ejemplo, no hay forma de pensar la milonga sin el arpegio de la
guitarra.
Desarrollo y evolución. Vínculos entre la “guitarra popular” y la “guitarra académica”.
Hoy en día se vive en Argentina un florecimiento de las expresiones guitarrísticas con raíz en
las músicas populares.
Esto puede ser alentado por varios factores.
Por un lado, como lo venimos exponiendo, ya no sólo la música argentina, sino también la
música popular de todo el continente, encuentra en la guitarra un vehículo natural, fluído,
propio e identitario.

29

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

Cada nuevo guitarrista, cada nueva obra, no son más que nuevos eslabones en una cadena de
tradición que construye desde la perspectiva del género musical y que más cercanamente,
empieza a producir desde la perspectiva del repertorio guitarrístico.
Las nuevas generaciones se reconocen en un lenguaje que le es propio y natural. Con el que
tienen algo personal que decir al mundo, y que se nutre de raíces profundas que han definido
las distintas identidades musicales.
Desde la obra fundacional de autores como Abel Fleury, pasando por pilares como Atahualpa
Yupanqui y Eduardo Falú o Roberto Grella, y más cercanos en el tiempo Cacho Tirao o Juan
Falú, Carlos Moscardini o Jorge Jeswbury, e incontables nuevos talentos compositores y
guitarristas que hoy rondan la treintena, la guitarra argentina transita un camino de notable
expansión.
Por otro lado, cabe resaltar que la escuela guitarrística del Río de la Plata es una referencia
ineludible en el mundo, con maestros desde Jorge Martinez Zárate o Miguel Angel Girollet, o
desde Roberto Ausell, Eduardo Isaac o Pablo Márquez, más cercanos en el tiempo.
En ese contexto es un factor valiosísimo el intercambio fluído y si prejuicios entre la guitarra
“académica” o “clásica” y la “popular”. Fronteras que hasta hace no mucho las ponían en
veredas opuestas y excluyentes, hoy por hoy se reformulan y están en franco retroceso.
Nuevos espacios académicos para la música popular.
En ese sentido hoy observamos que en los espacios de formación académica cada vez se
observa con mayor naturalidad la inclusión y el desarrollo de conocimiento de las músicas
populares.
Ya no sólo como parte de los programas de estudios, sino también como parte natural de la
programación de conciertos y concursos.
Y a su vez, en un camino de doble vía, la expresiones propias de la música popular actual ,
cuentan con un grado de sofisticación y desarrollo que hacen imperiosa la formación
disciplinar del músico.

Música latinoamericana para guitarra: instrumentos complementarios (requinto
y guitarrón)
Marcelo Coronel (Argentina)
La guitarra se ha multiplicado en Latinoamérica: cordófonos de distinto tamaño y registro, de
distinto número de cuerdas, con diversas afinaciones, de cuerdas simples, dobles, etc., son
usa-dos para tocar las numerosas músicas regionales, llegando en muchos casos a ser, más
que instru-mentos musicales, verdaderos símbolos culturales.
En Argentina predomina la guitarra, en su versión clásica de seis cuerdas y afinación normal.
Pero también se usan, en algunas regiones (especialmente en Cuyo), instrumentos de la
familia con registro expandido, hacia ambos extremos: el requinto y el guitarrón. El uso de
estos instrumentos complementarios no se ha arraigado en la región central del país, no
obstante su presencia ocasional en ensambles de guitarras, especialmente en el tango. Pero
recientemente ha nacido un interés en ellos, que va lentamente aumentando y provocando la
aparición de constructores que los fabri-can, compositores que escriben para ellos e
intérpretes que los tocan. En esta charla vamos a referirnos someramente a sus características,
y compartiré mi propia experiencia escribiendo y tocando música para ensamble de requinto,
guitarra y guitarrón.
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Indagações sobre qual o espaço que a música latino-americana possui no processo de
formação do estudante brasileiro
Marcos Matturro (UFMG)
A chamada “música latino-americana”, entendida geralmente como a música que busca
inspiração no folclore deste continente na construção de composições tem ganhado cada vez
mais espaço nas salas de concerto e na prática diária dos intérpretes. No entanto ainda pode
ser considerada marginal se compararmos o espaço que essa música tem com a prática do
repertorio dito canônico na formação de um aluno universitário brasileiro.
Os tópicos aqui levantados buscam fomentar a discussão sobre alguns temas observados
durante minhas experiências como aluno de graduação em violão na UFRGS, de mestrado e
doutorado na UFMG, participação em festivais de música e na disciplina Seminários de
Literatura e Didática do violão, que integra o quadro de matérias obrigatórias do currículo de
graduação da UFMG e que tive a oportunidade de ministrar no ano de 2016.
a. A pratica dessa música vem crescendo nos últimos anos?
É possível perceber uma mudança nesse sentido, seja pela natural busca pela expansão do
repertório ou pela gravação realizada por grandes intérpretes das obras de compositores
latino-americanos, como é o caso de John Williams que gravou peças de Antônio Lauro,
David Russel, com a obra de Agustín Barrios e Eduardo Fernandes com Gentil Montaña. Por
outro lado, é possível perceber, principalmente por parte dos intérpretes latino-americanos, a
busca e valorização de um repertório original, e que de certa forma nos é mais caro, capaz de
expressar nossa cultura. É sinal deste movimento as gravações de Eduardo Isaac da obra de
seu conterrâneo Carlos Aguirre e José Antônio Escobar que vem registrando diversas peças
do jovem compositor chileno Javier Contreras.
b. Porque essa música é menos tocada em relação ao repertório europeu?
O repertório canônico (ou standart) de violão clássico está centrado na música europeia, que
durante séculos foi hegemônica, sendo aceita como a responsável pela música de vanguarda
de distintas épocas. Aos poucos, durante o século XX, nossa música foi ganhando atenção e
reconhecimento da comunidade violonística, através de obras como os 12 estudos para violão
de Villa-Lobos ou a Sonata n°1 de Leo Brouwer, que atualmente fazem parte do repertório de
estudantes de violão por todo mundo. Nas últimas décadas novas obras do repertório latinoamericano estão cada vez mais inclusas na formação de novas gerações de violonistas, que,
de certa forma, prestam tributo e propagam a música criada por aqui.
c. Quanto de música latino-americana está presente em seus repertórios?
Durante o ano de 2017 tive a oportunidade de ministrar a disciplina Seminários de Literatura
e Didática do Violão, para alunos de graduação em violão da UFMG. Nela pudemos falar da
produção de compositores de vários países da América Latina. Durante as aulas, uma das
primeiras atividades que solicitei foi que listassem todas as obras que haviam tocado desde
que se dedicaram ao violão solista. Pude notar que a maioria dos alunos, muitos dos quais
com grande desenvoltura técnica e que já haviam tocado uma quantidade significativa de
obras, tivesse tido contato com um número irrisório de peças do repertório latino-americano.
Os que o tinham feito, trabalharam somente sobre os três autores mais conhecidos: VillaLobos, Barrios, Brouwer. Quando existia alguma exceção, os compositores tocados eram:
Dilermando Reis, Radamés Gnattalli, e Abel Carlevaro.
d. Inclusão de matérias que abordem esse repertório.
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Na última parte gostaria de advogar em favor de matérias do currículo de graduação que
abordem essa temática. Quem melhor para falar da nossa produção do que nós mesmos? Em
nossas universidades contamos com professores especialistas em música do período barroco,
contemporâneo, música brasileira, entretanto raras as universidades brasileiras onde
encontramos os dedicados à música latino-americana. Acredito que isso é uma falha na
construção do currículo universitário, uma vez que o intuito é oferecer uma formação
abrangente ao futuro intérprete de violão. Insisto para que professores e alunos, cobrem,
investiguem e fomentem a criação de matérias que abordem história da música latinoamericana, folclore latino-americano, repertório latino-americano, práticas de conjunto,
grupos de pesquisa ou outras disciplinas do tipo que introduzam essa música e essas práticas
de performance, que são tão variadas e ricas, a grade curricular.

CONCERTOS
CONCERTO 1 - Árvore Genealógica
AUDITÓRIO CONSERVATÓRIO UFMG
Terça-feira, 24/10
Flavio Barbeitas - Música Contemporânea Brasileira
Roberto Victorio: Estudos Sintéticos
Eduardo Campolina:5 Fantasias
Marlos Nobre: Rememórias (Embolada, Cantilena, Caboclinhos)
Victor Vale - Os clássicos
Francesco da Milano: Fantasia VI e Ricercare LVII
Domenico Scarlatti: Sonatas K208, k87, k209
Dionísio Aguado: Rondo 2 (Lá menor)
A obra de Roberto Victorio
Miraj (2015) – Stanley Levi
D´Jar (Estreia) - Duo Vincens-Maciel
Ahnk (2011) – Stanley Levi
5 Miniaturas (1983) – Stanley Levi e Marco Matturro
Na-Yucat II – Marcos Matturro, Stanley Levi e Roberto Victorio
Sonata (Estreia) – Ana Cláudia Assis, piano
IKS (1988) – Ana Cláudia Assis e Carla Reis, piano 4 mãos
Sohan – Fernando Rocha e Elise Pittinge, percussão e violoncelo
Hipercanon – Grupo de Percussão da UFMG
Link para vídeo do
concerto:https://www.youtube.com/watch?v=qVJUvi6TzUc&list=PLU6WibYFYXqpDvQ8_A2sXhmgRo76t9Kn6
CONCERTO 2 - Inquietações
AUDITÓRIO CONSERVATÓRIO UFMG
Quarta-feira, 25/10
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Stanley Levi -Isto não é um violão!
Stanley Levi: As Entranhas da Terra (2017) - com textos de Eduardo Galeano, J.R.R Tolkien
e Brandon Sanderson
Alberto Ginastera: Sonata para Guitarra (1976)
Thiago Diniz: Escutorium, ou A Hermenêutica das Relações Livres num Mundo Pós-Líquido
(2017) - sobre o texto "O Instinto Sexual a partir do Escritório: Um olhar analítico" (Stanley
Levi, 2016)
Thiago Colombo - Lançamento do CD Latin Guitar Connections
One For Helena (Prelúdio-Choro)
Homenagem a Roland Dyens (Introdução e “Gastanu as Chinela”)
Pro Santinho
La Sencillita
La Inconsecuente
Noturno (After Nei Lisboa's “Pra te Lembrar”)
6 Epigramas Infantis
El Abuelo
Requiem For a MinC (Estudo-Protesto)
La Toqueteada
(Todas as composições de autoria de Thiago Colombo)
Link para vídeo do
concerto:https://www.youtube.com/watch?v=cilRH_t5Ir0&list=PLU6WibYFYXqpmh3lCT5vC7GwMk55wsAMu

CONCERTO 3 - Profusões: Violão e diversidade
AUDITÓRIO CONSERVATÓRIO UFMG
Quinta-feira, 26/10
Manuel Olivares
Johan Sebastian Bach: Sonata BWV 1034, Andante (III)
Agustín Barrios Mangoré: Mazurka Appasionatta, Vals 3
Astor Piazzolla: Invierno Porteño
Antonio Lauro: María Luisa
Heitor Villa-Lobos: Estudio 7
Pedro Iglesias
Johann Kaspar Mertz (1806-1856) de “Bardenklänge”
Abendlied
Unruhe
Elfenreigen
Romanze
Mazurka
Lied ohne Worte
Tarantelle
(Guitarra construída por Bernd Kresse, replica de un instrumento del siglo XIX fabricado por
J.A. Stauffer, modelo Legnani)
Duo Contra
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(Marcos Matturro, violão e Rodrigo Olivarez, contrabaixo)
Edmundo Villani-Côrtes: Choron
Walter Heinze: Después del Tiempo
Salvador Amato: Tríptico latino-americano (I.Habanera; II.Carnavalito; III.Malambo)
Duo Vincens-Maciel
Astor Piazzolla: Lo que vendrá
Joaquín Rodrigo: Tonadilla (Allegro ma non tropo; Minueto Pomposo; Allegro Vivace)
Goran Ivanovic: Three Macedonian Blues (Etno Dance; Lament; Kalajdzisco Oro)
Pierre Petit: Tocatta
Link para vídeo do
concerto:https://www.youtube.com/watch?v=brW7_J0gnXg&list=PLU6WibYFYXqrfvICYWvsuPCtHfsae1HwV
CONCERTO 4 - Música Latinoamericana para Violão
AUDITÓRIO ESCOLA DE MÚSICA UFMG
Sexta-feira, 27/10
Victor Rodriguez
Horacio Castillo: Cielo
Agustín Barrios Mangorè: El Ultimo Canto
Mario Orozco Cáceres: María José (vals)
Pedro Ximenez Abril Tirado: Mis Pasatiempos (Al Pie del Volcán; Andante y rondó)
Anónimo (Lima S. XVIII): Libro de Zifra para Guitarra
(Transcripción: Javier Echecopar Mongilardi)
I.Tocata
II.Sonata de Misòn

Leo Brouwer: El Decameron Negro
I. El arpa del guerrero;
II. Balada de la doncella enamorada;
III. La huida de los amantes por el valle de los ecos

Antonio Lauro: Seis por derecho
Marcelo Coronel
La enésima lágrima
Sin paredes ni techo
Sin suelo ni tiempo
Imaginario popular argentino (fragmento)
I.Pachamama
II.Salamanca
III.Coquena
IV.La umita
V.Velando al angelito

Temple del Diablo (fragmento)
I.Preludio
II.Danza de las abejas
III.Coral
IV.Señor Guitarra
sueltas(I.Casorio; II.Corazón jujeño; III.Lluvia)

Piezas
(Todas as obras são de autoria de Marcelo Coronel)
Ernesto Méndez
Música argentina de raiz folclórica em arranjo e composições próprias
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Link para vídeo do concerto:
https://www.youtube.com/watch?v=f9O_DleN0H8&list=PLU6WibYFYXqqyGiXYLZ-A9AlrV6j7-m1s

CONCERTO 5 - As duas pontas de um Continente Musical
AUDITÓRIO FEA
Sábado, 28/10
Fernando Araújo e Celso Faria (duo de violões)
Francisco Mignone:Os Manuscritos de Buenos Aires*
Quatro Peças Brasileiras(Maroca; Maxixando; Nazareth; Toada)
1ª Valsa Brasileira
2ª Valsa Brasileira
Lundu
*Obras para duo de violões (1970) do Acervo “Martínez Zárate”, pertencente ao Instituto Nacional de Musicologia “Carlos
Vega”, Buenos Aires.(edição F. Araújo)

Mônica Pedrosa e Fernando Araújo (canto e violão)
Paulo C. Chagas: Amor feinho (Poema de Adélia Prado - Estreia mundial)
Dieter Hennings Yeomans - Noite Mexicana
Manuel M. Ponce: Preludio "Postludio" a las variaciones y fuga de "La folia de España"
Juan Trigos: 12 Variaciones y Fuga sobre "La Folia de España" (2015)
Manuel M. Ponce: Intermezzo; Estrellita
Juan Trigos: Partita en 5 movimientos (2007)
Link para vídeo do concerto:
https://www.youtube.com/watch?v=Mk4HXsADXjM&list=PLU6WibYFYXqpnxCnddJhm620w1Jy28Mo6

MINICURSO - O VIOLÃO NO FOLCLORE ARGENTINO
Marcelo Coronel
Ernesto Méndez
Neste minicurso foram abordadas as características rítmicas e formais de alguns gêneros
musicais nas regiões noroeste e nordeste da Argentina, bem como as diferentes abordagens
violonísticos (solistas ou acompanhantes).
Existe uma relação intrinsecamente necessária entre as características idiomáticas da música
e os instrumentos com os quais elas são realizadas. Na Argentina, o violão é o instrumento da
música popular e popular por excelência. Portanto, estudar essas músicas é de alguma forma
estudar o instrumento violão também.
Um dos seus papéis fundamentais é o de acompanhamento, que pode ser de outros
instrumentos ou o canto. Nesse sentido, o desenvolvimento dos ritmos de rasgueio é de
particular interesse. A enorme quantidade de espécies musicais distribuídas em todo o país
mostra uma ampla e rica variedade de formulações rítmicas. A maioria das músicas
pertencentes ao cancioneiro criollo das regiões central e noroeste são geralmente definidas
por ritmos escritos em 6/8 e 3/4. Na sua execução, há inúmeras nuances que têm a ver com
acentuações, timbres, articulações e a necessária resolução técnica. Ao mesmo tempo, nas
áreas das regiões do Rio da Prata e do Nordeste (conhecido como o "Litoral" argentino),
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geraram-se ritmos, por um lado, com afluentes africanos da América Latina e, por outro lado,
com o substrato europeu resultante da imigração maciça de segunda metade do século XIX.
Expressões como essas são ligadas ao violão, que participa tanto como acompanhante e cada vez mais - como solista, encorajado pela abordagem dos violonistas de formação
acadêmica a esse repertório, sendo esse um fenômeno cada vez mais frequente. Neste
aspecto, a interação dos recursos de ambos os lados vem promovendo uma nova linguagem,
identidade e, ao mesmo tempo, em comunhão com a música do mundo.
As seguintes espécies musicais foram trabalhadas:
 Zamba
 Família rítmica da chacarera
 Chamamé
 Rasguido doble.

WORKSHOP - TÉCNICA DE ALEXANDER
Manuel Olivares
O workshop foi estruturado em duas horas. A primeira, com exposição do assunto; a segunda,
em forma de masterclass, com dois alunos, trabalhando os seguintes pontos:
 Tensão excessiva
 Controle
 Consciência, presença e prática reflexiva
 Direção
 Evitar a inquietação antes dos compromissos musicais

CONVIDADOS
CRISTIANO BRAGA
Cristiano Braga é natural de Belo Horizonte. Bacharel em violão pela UFMG e Licenciado
em música também pela UFMG, Mestre em Música/Práticas Interpretativas/Violão na
UFRGS. Teve como professores: José Lucena Vaz, Fernando Araújo, Flavio Barbeitas, Fabio
Adour, e Ricardo Horta. Participou Master Classes e cursos com: Fabio Zanon, Edelton
Gloedem, Mario Ulloa, Eduardo Meirinhos Eduardo Isaac, Paul Galbraith, Aliéksey Vianna,
Pablo Marques, Rolan Dyens, Pavel Steidl, dentre outros. Em 2000 participou da Ópera
Sertão Sertões, integrando o octeto de violões em uma inédita formação orquestral, com a
Orquestra sinfônica do Estado de Minas Gerais. Foi vencedor do prêmio jovem musico
BDMG 2005, e premiado no concurso nacional Villa Lobos 2009. Como concertista atuou
nas principais salas de concerto de Minas Gerais, como o Grande teatro do Palácio das Artes,
sala Juvenal Dias (Palácio das Artes), Sala Sérgio Magnani, Auditório Fernando Melo Viana
(UFMG), Teatro da Assembleia, Museu Abílio Barreto, Teatro Domus Áurea (Nova Lima),
Teatro Municipal de Sabará, Teatro Municipal de Ouro Preto, dentre outros. Também
realizou apresentações nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão e
Espírito Santo e São Paulo. Participou como concertista do I Congresso Internacional de
Hispanistas da FALE/UFMG, do Segundo Festival de Violão da UFRGS e do Primeiro
Festival de Violão da UFOP, do I festival de violão Música Para Todos, do I colóquio
internacional Escrita, som, imagem, dentre outros. É professor efetivo da Universidade
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Federal do Maranhão no Campus de São Bernardo. É idealizador e diretor artístico do
Festival de Violão da UFMA. Atualmente é Doutorando em Música pela UFMG onde
desenvolve pesquisas na área de ensino de instrumento e performance.
DIETER HENNINGS
Dedicado ao repertório contemporâneo para violão e a música antiga na teorba, alaúde e na
guitarra barroca. Foi solista frente orquestras sinfônica de Lecce - Itália; de Guanajuato e
Monterrey; da Canada’s New Music Concerts Ensemble, The Riverside Symphony de Nova
Iorque, Eastman BroadBand Ensemble e da Julliard’s 415 Early Music Ensemble. Venceu
concursos como o Aaron Brock International Guitar Competition(2008), Eastman Guitar
Concerto Competition (2005), Villa de Petrer, Alicante International Competition (2002) e
Portland Guitar Competition (2001). Realizou turnês pela Itália, Alemanha e Eslovênia.
Desde 2009 é professor na University of Kentucky.
DUO VINCENS-MACIEL
O Duo Vincens-Maciel é formado pelos músicos Guilherme Vincens e Michel Maciel, ambos
violonistas reconhecidos no Brasil e no exterior. Iniciou suas atividades em 2012 e já se
apresentou em importantes festivais e séries de concertos pelo país. Se dedicam a um
repertório variado, que inclui obras brasileiras, latino-americanas, espanholas e outras.
Guilherme Vincens é doutor em performance musical e etnomusicologia pela University of
Arizona. Estudou com Thomas Patterson e David Russell. Aperfeiçoou-se nas masterclasses
de John Williams, Pepe Romero, Sérgio e Odair Assad, Eduardo Fernández, Roland Dyens,
Paul O’dette e Paul Galbraith, entre outros. Recebeu 11 premiações em concursos
internacionais de violão, destacando o 1º Lugar no XI Concurso de Portland, EUA em 2003.
Apresentou-se em importantes salas de concerto nos Estados Unidos, Austrália, Nova
Zelândia, México, Chile, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal e Brasil. É professor do curso
de música da UFSJ em São João del-Rei/MG
Michel Maciel é mestre em performance musical pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Participou de vários cursos e festivais, onde teve aulas com Sérgio Abreu, Sérgio
Assad, Eduardo Fernández (Uruguai), Hubert Kappel (Alemanha) e outros. Foi premiado em
diversos concursos nacionais e internacionais. Já se apresentou em algumas das principais
salas de concerto do Brasil e no exterior (EUA, França, Suíça, Alemanha e Paraguai). Além
disso, tocou com importantes nomes da música popular como Milton Nascimento, Toninho
Horta, Cliff Korman entre outros. Desde 2013, é professor do curso de música da UFMG, em
Belo Horizonte/MG.
ERNESTO MÉNDEZ
Ernesto Méndez nasceu em Paraná, província de Entre Ríos, Argentina. Seus trabalhos como
solista - "Alma guaraní" EPSA Music 1999 e "Alborada" SHAGRADA MEDRA 2005 revelam-no como um dos compositores e arranjadores mais originais das novas gerações. Em
2011, ele lançou seu terceiro álbum solo "Pueblero", como um Prêmio Régimen de Fomento
de Ediciones Discográficas del Fondo Nacional de las Artes, Argentina. Em 2013, publicou o
CD "Genealogía" com o violinista Ramiro Gallo e o pianista Andrés Pilar. Este trabalho
inclui composições originais de cada um dos músicos e teve uma repercussão importante na
crítica pública e especializada. No final deste mesmo ano, gravou com Rudi Flores "Sonido
Junto", um CD dedicado à música do litoral argentino em versões livres e espontâneas.
Participou de Festivais Internacionais e atuou na Argentina, Brasil, Uruguai, Reino Unido e
Alemanha. Apresentando-se em locais de prestígio como o Royal Festival Hall em Londres, o
Centro de Estudos Ibero-americanos em Berlim e o Teatro Colón em Buenos Aires. Dividiu o
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palco com artistas como Juan Falú, Rudi Flores, Nini Flores, Ramiro Gallo, Hilda Herrera,
Carlos Aguirre, entre outros. Regularmente ensina cursos e aulas sobre música argentina para
violão. Suas composições originais para violão são editadas pela EPSA Publishing (2007), o
Fondo Nacional de las Artes (2006), Trafico de Arte (2004) e são interpretadas e gravadas
por violonistas de diferentes partes do mundo. Também foram incluídas como obra imposta
em diferentes competições de guitarra clássica. No final de 2014, ele estreia com a Orquestra
Sinfônica de Entre Ríos conduzida pelo Maestro Luis Gorelik, sua Suíte para Guitarra e
Orquestra de Cordas "Pasionaria", baseada em formas e ritmos típicos da música folclórica
argentina. Em janeiro de 2017 participa no 27° Fiesta Nacional del Chamamé e 13° Fiesta del
Chamamé del Mercosur na cidade de Corrientes, Argentina, apresentando frente uma
audiência de 15 mil pessoas sendo um fato inédito para esta festa a apresentação de um violão
solista. Desenvolve sua atividade docente na Universidad Autónoma de Entre Ríos e a
Universidad Nacional del Litoral.
EDUARDO CAMPOLINA
Professor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais na área de
Composição do Departamento de Teoria Geral da Música desde 1990. Doutor pela Escola de
Belas Artes da UFMG (2013), Mestre pela Faculdade de Educação da UFMG (2002),
Diplome d'Études Approfondies (1986), Maitrise (1985) e Licence (1984) em Música pela
Universite de Paris VIII, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas
Gerais (1978). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Música, atuando
principalmente nos seguintes temas: composição, violão, música e artes plásticas, educação
musical, percepção musical e técnica
FABIO ADOUR
Professor do Departamento de Musicologia e Educação Musical e do Programa de PósGraduação em Música da UFRJ; ex-professor da Escola de Música da UFMG e do
Conservatório Brasileiro de Música; Doutor em Educação pela UFMG; Mestre em Música
pela UFRJ; Bacharel em violão pela UNI-RIO. Desenvolve intensa atividade com música
erudita e popular, já tendo se apresentado nas principais salas das grandes capitais, como em
dezembro de 2004, quando foi solista frente à Orquestra Sinfônica Brasileira, executando o
Concerto para Violão e Orquestra de Villa-Lobos, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
Alguns compositores importantes, como Ricardo Tacuchian, Mario Ferraro, Alexandre
Eisenberg, Marcos Lucas, José Orlando Alves, dentre outros, já lhe dedicaram peças para
violão solo. Participou de inúmeros conjuntos de câmara; atualmente é integrante do Abstrai
Ensemble, grupo de atuação internacional com formação instrumental mista e dedicado à
música contemporânea. Também especializado no repertório dos séculos XX e XXI é o Duo
Adour, completado pela soprano Andréa Adour. Forma outra dupla de destaque com David
Ganc – Duo Ganc/Adour –, que trabalha na fronteira entre a música popular e erudita. É
arranjador, compositor e suas peças e arranjos vêm sendo executados e gravados
regularmente por intérpretes consagrados. Participou, como professor de Harmonia,
Improvisação, Violão, Composição e Percepção Musical, de diversos Festivais de Música no
Brasil, como os Festivais de Inverno de Diamantina da UFMG, onde foi coordenador e
professor da área de Música de 2004 a 2009, o Pauta Contemporânea do SESC (2011), e o
Painel de Bandas da FUNARTE (2012 a 2016). Em congressos e simpósios de pesquisa,
publicou artigos com temas relacionados à Música Popular, Educação Musical, Composição
e Análise. Lançou, em 2015, o livro Sobre Harmonia: Uma Proposta de Perfil Conceitual,
trabalho vencedor do Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música 2013.

38

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

FERNANDO ARAÚJO
Nascido em Belo Horizonte, Fernando Araújo é Bacharel e Doutor em Música pela Escola de
Música da UFMG e Mestre em Música pela Manhattan School of Music, de Nova York.
Fernando Araújo obteve, dentre outros, o Prêmio Turíbio Santos no II Concurso Internacional
Villa-Lobos e o 1o. Lugar e Prêmio de Melhor Intérprete de Villa-Lobos no II Concurso
Nacional Villa-Lobos. Foi vencedor, com o soprano Mônica Pedrosa, do XX Artists
International Auditions em Nova York, tendo o duo se apresentado no prestigioso Carnegie
Recital Hall. O violonista apresentou-se em diversas cidades dos EUA, Europa e Brasil.
Atuou como solista com várias orquestras, dentre elas a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
e a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Tem sido convidado a participar como
jurado em diversos concursos, dentre eles o Concurso Julián Arcas, na Espanha. Lançado
pelo selo Karmim, o CD “Universal”, no qual Fernando Araújo interpreta obras de VillaLobos, Piazzolla e Garoto, foi muito bem recebido pela crítica especializada. Gravou com a
cantora Mônica Pedrosa o CD “Canções da Terra, Canções do Mar”, no qual o duo interpreta
canções de compositores eruditos brasileiros, tanto originais quanto arranjos do próprio
violonista. Um livro com o mesmo título, contendo as partituras desse CD, foi lançado pela
Editora UFMG. Fernando é um dos músicos destacados no documentário “Violões de
Minas”, escrito e dirigido por Geraldo Vianna. Fernando Araújo é Professor Adjunto da
Escola de Música da UFMG. Buscando fomentar e divulgar o violão em sua riqueza de
possibilidades, vem se dedicando também à criação e coordenação de eventos, tendo dirigido
as duas edições do Concurso de Violão José Lucena Vaz, realizados em Belo Horizonte.
Desde 2005 coordena, juntamente com os violonistas Juarez Moreira e Aliéksey Vianna, o
Festival Internacional de Violão de Belo Horizonte, evento que, já na sua nona edição, é
reconhecido como um dos maiores e mais importantes do gênero no Brasil
FLAVIO BARBEITAS
Natural do Rio de Janeiro, é Bacharel e Mestre em Música pela UFRJ e Doutor em Estudos
Literários pela UFMG / Università di Bologna (Itália). Desde 1996, é professor de violão e
disciplinas teóricas na Escola de Música da UFMG onde também é orientador no Programa
de Pós-graduação. Atua regularmente como solista e camerista em concertos e festivais pelo
Brasil. Conta inúmeras participações em CD’s, valendo destacar o duo de violão e piano que
mantém com Carla Reis e que resultou na gravação de obras de Radamés Gnattali, Nestor de
Hollanda e Tom Jobim.
Diretamente relacionado às atividades artísticas e pedagógicas está o seu trabalho como
pesquisador, com atuações nos grupos de pesquisa "Núcleo de Estudos em Música Brasileira"
e "Resgate da canção brasileira", ambos na Escola de Música da UFMG, e também no Núcleo
de Estudos em Intermidialidade da Faculdade de Letras da mesma instituição, juntamente
com docentes das áreas de Literatura e Artes.
JOÃO PEDRO OLIVEIRA
João Pedro Oliveira (n. 1959) estudou órgão, composição e arquitectura em Lisboa.
Doutorou-se em Música (Composição) na Universidade de New York em Stony Brook. As
suas obras incluem uma ópera de câmara, um Requiem, várias obras orquestrais, três
quartetos de cordas, música de câmara, música para instrumento solo, música electroacústica
e vídeo experimental. Recebeu mais de 50 prêmios internacionais pelas suas obras, incluindo
três prêmios no Concurso de Música Electroacústica de Bourges, bem como o prestigiado
Magisterium no mesmo concurso, o Prémio Giga-Hertz, o 1º Prémio no concurso de música
electroacústicaMetamorphoses, o 1º Prémio na Yamaha-Visiones Sonoras Competition, duas
vezes o 1º Prémio na Musica Nova Competition, etc.. É Professor Titular na Universidade
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Federal de Minas Gerais e Professor Catedrático na Universidade de Aveiro. Tem igualmente
publicado diversos artigos em revistas nacionais e internacionais, e escreveu um livro sobre
teoria analítica da música do século XX. Tem desenvolvido a sua atividade docente na área
da composição e música eletroacústica, e vários dos seus alunos já receberam prêmios em
concursos internacionais e nacionais.
MANUEL ALEJANDRO OLIVARES
Manuel Alejandro Olivares Vera estudou interpretação musical em violão clássico na
Facultad de Artes da Universidad de Chile. Após a graduação, ele recebeu uma bolsa de
estudos de pós-graduação nos Estados Unidos na Appalachian State University (Boone,
Carolina do Norte). Durante seus anos de estudo, ele passou por diferentes períodos com
lesões devido à tensão produzida pela prática constante do instrumento. Ao conhecer a
técnica de Alexander, ele conseguiu se livrar de problemas antigos e conhecer um novo nível
de desempenho.
Ao retornar a Santiago do Chile, começou o trabalho de divulgação desse assunto no meio
musical chileno. Com o sucesso de suas demonstrações, obteve convites de instituições como
a Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI), a Escuela Moderna de Música e a
Universidad del Desarrollo, entre outras. Ele participou como convidado no programa de
rádio Beethoven "Guitarra", dirigido por Oscar Ohlsen, para falar sobre seu trabalho e
divulgar massivamente a existência da técnica, desenvolvida por Frederick Matthias
Alexander, no Chile. Ele também apoiou a participação de vários alunos em importantes
competições de interpretação musical nacional e internacional, cooperando com eles e seus
professores de instrumentos ao nível de coordenação geral para obter os mais altos níveis de
desempenho em cada caso.
Durante o verão de 2016, ele se reune com a professora Eleni Vosniadou (Thessaloniki,
Grécia) que, depois de um período de aulas e avaliações, decide convidar Manuel para fazer
parte do projeto "Consciência Corporal para Músicos" como o primeiro professor do projeto
no Chile.
MARCELO CORONEL
Começou a estudar violão na infância com tutores particulares e continuou durante a
adolescência de maneira autodidata. Mais tarde estudou na Universidad Nacional de Rosario,
formando-se como Licenciado en Música Especialidad Guitarra. Seu professor de violão foi
Víctor Rodríguez. Paralelamente, estudou Harmonia e contraponto e harmonia aplicada ao
violão com os professores Dante Grela e Claudio Zemp, respectivamente. Ele compôs mais
de 100 obras de guitarra (solistas, duos, trios e quartetos) e duetos com flauta e com clarinete,
com predominância estética de projeção folclórica. Suas obras foram publicadas na
Alemanha e na Argentina, e mais recentemente em seu site em formato digital. Suas obras
foram registradas no Canadá, Argentina, Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Brasil. Como
solista, tocou na Argentina, o Canadá, o Chile, o Peru, a República Dominicana e os Estados
Unidos, oferecendo masterclasses complementares sobre formas e gêneros da música
argentina. Integrou os conjuntos Escarbanda (piano, violão e percussão), Los Khorus (violão,
charango, quena e siku), El entrevero (dois violões) e Golondrinas Invernales (quatro
violões). Desde 1992 trabalha com Meridiano (flauta e violão). Seu projeto mais recente é o
trio Tallar el aire (requinto, violão e guitarrón). Gravou quatro CDs com seu próprio trabalho
e atualmente está trabalhando em um novo projeto de música para violão solo. Ele também
participou de produções de colegas como músico convidado, arranjador e diretor artístico.
Marcelo divide seu tempo entre arte e ensino: ensina violão e harmonia em seu estúdio
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particular, e música latino-americana na Escuela de Arte 501 (San Nicolás, província de
Buenos Aires).
MARCOS MATTURRO FOSCHIERA
Graduado em música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, sob a
orientação do Prof. Dr. Daniel Wolff, em 2009. Mestre em violão pela Universidade Federal
de Minas Gerais – UFMG, em 2015 ingressa no curso de Doutorado em Performance
Musical (violão), sob a orientação do Prof. Dr. Flávio Barbeitas.
Nasceu em Porto Alegre - RS. Participou de máster classes com Eduardo Isaac (Argentina),
Leo Brouwer (Cuba), Fabio Zanon (Brasil), Turíbio Santos (Brasil), Victor Pellegrini
(Argentina), Frank Bungarten (Alemanha), Mario Ulloa (Brasil/Costa Rica), entre outros.
De 2011 a 2012 fez parte do Grupo Libertango, que, com arranjos próprios, fazia releituras da
obra de Astor Piazzolla para dois violinos e violão.
Ainda em 2011 foi premiado com o segundo lugar no XXX Concurso Latino Americana, em
Curitiba – PR.
Em 2012 iniciou, em Mar del Plata – Argentina, a Cátedra de Interpretação de Música Latino
Americana, ministrada pelo violonista Eduardo Isaac. No ano de 2013, inicia, juntamente
com seus colegas de cátedra, o Cuarteto de Guitarras del Mercosur, apresentando-se no Brasil
e na Argentina, em cidades como Mar del Plata, La Plata Porto Alegre e Buenos Aires.
Em 2014 participa do projeto Violões pela Cidade, na cidade de Belo Horizonte – MG,
realizando concertos pelos centros culturais da cidade. Neste ano tambem grava, junto ao
Cuarteto de Guitarras del Mercosur a participação no disco Break! Promovido pela
Universidad Nacional de La Plata - UNPL – Argentina.
Em 2016 participa da quarta edição do projeto Violões pela Cidade, e no ano seguinte se
apresenta com o DuoContra e diversos contrabaixistas nos Estados Unidos, no ISB –
International Society Bassists, na cidade de Ithaca – Nova Iorque
PEDRO IGLESIAS
Estudou na Facultad de Artes da Universidad de Chile, com o professor Ernesto Quezada.
Estudou também na Alemanha com o destacado violonista Thomas Offermann, com quem se
especializou em violões originais do século XIX. Durante sua estadia de 5 anos na Alemanha,
foi professor na escola superior de música de Rostock (Hochschule für Musik und Theater
Rostock) e no Conservatorio de cidade de Greifswald (Musikschule der Universitäts- und
Hansestadt Greifswald). Gravou dois discos como solista, “La Guitarra del Siglo XIX”
(Alemania, 2007) Y “El Arpa del Guerrero” (Chile, 2014). Atualmente é professor dos
programas de graduação e pós-graduação na Universidad Alberto Hurtado e na Universidad
Mayor. Tocou também em grupos de câmara e deu masterclasses em diversos países como
Chile, Alemanha, Argentina e Áustria, sempre recebendo uma excelente acolhida da crítica
especializada.
RICARDO NOVAIS
Ricardo Novais é autor do Amigo Violão, método de violão para crianças. Vem capacitando
professores do instrumento por todo o Brasil, especialmente para trabalharem com crianças,
através de cursos online e de seu canal no youtube, AMIGO VIOLÃO e é autor do livro
“Curso de Violão para Crianças”. É formado em violão pela Universidade Federal de Minas
Gerais e também atua na cena musical, tendo lançado 4 CD´s como violonista e compositor.
Já se apresentou no Chile, na Itália e em diversas cidades do Brasil. Recentemente Ricardo
Novais vem priorizando a divulgação e elaboração de novas possibilidades didáticas do
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violão e chegou a ir até à Guiné-Bissau, na África para aplicar seu método com as crianças de
lá.
ROBERTO VICTORIO
Roberto Victorio nasceu no Rio de Janeiro em 1959. Concluiu o bacharelado em Violão na
FAMASF-Rio e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro obteve os títulos de Regência
(bacharelado) e Composição (mestrado). Foi professor de composição e orquestração do
Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro; regente e diretor musical da Orquestra
de Câmara do Rio de Janeiro; regente do Grupo Música Nova da UFRJ, até 1993; e bolsista
da Fundação Rio Arte e Fundação Vitae para os programas de composição, respectivamente
em 1996 e 2000.
Como Compositor tem em seu catálogo mais de duas centenas de obras executadas nos
principais eventos de música contemporânea fora do país, tais como: Festival de Música
Nova de Zurique, Hamburgo, Nova Iorque, Budapeste, Bourges, Grösnjan, Montevidéu,
Santiago, Genebra, Estocolmo, Tóquio, Amsterdam, Bucarest e Cluj Napoca; além de ativa
participação em todos os eventos ligados à música contemporânea no Brasil, como
compositor e regente.
Recebeu o 1º Prêmio no Concurso Latino Americano de Composição para Orquestra em
Montevidéu; Menção Honrosa no Concurso Internacional de Composição de Budapeste; 3°
Prêmio no Concurso Nacional de Composição para Violão de São Paulo; 2º Prêmio no
Concurso “500 Anos das Américas”, para orquestra; 3º Prêmio no Concurso de Composição
Bahia Ensemble-UFBa; Menção Honrosa no Concurso de Oldenburg, 1 Prêmio no Concurso
de Composição do Instituto Brasil Estados Unidos; dentre outros.
Representou o Brasil no Seminário “Time in Music” em Grösnjan/Yugoslávia (1988), na
Tribuna Internacional de Composição da UNESCO em Paris (1995/97/99), na Tribuna
Internacional de Música da América Latina e Caribe (1997); no Festival da Sociedade
Internacional de Música Contemporânea, na Romênia (1999); BAM Dialogue, em
Amsterdam, dentre outros.
Em 1994 atuou a frente da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso,
como regente e diretor musical, com um repertório exclusivamente voltado para a música do
século XX.
É professor e pesquisador do Departamento de Artes da UFMT; regente, instrumentista e
diretor musical do Grupo Sextante – música contemporânea – e idealizador das Bienais de
Música Brasileira Contemporânea de Mato Grosso.
Doutor em Etnomusicologia pela Universidade do Rio de Janeiro (UNI-Rio) com pesquisa
voltada para a música ritual da etnia Bororo de Mato Grosso.
ROGÉRIO VASCONCELOS
Rogério Vasconcelos Barbosa tem graduação e doutorado em composição musical. É
professor da Escola de Música da UFMG onde leciona composição e análise. Em seu
trabalho, ferramentas tecnológicas participam de modo íntimo da gênese e do desdobramento
das ideias criativas. Sua produção inclui peças de câmara, orquestra e meios eletroacústicos.
SÉRGIO FREIRE
Sérgio Freire (1962) realizou sua formação musical no Brasil, Holanda e Suíça. Atualmente é
professor associado da Escola de Música da UFMG, atuando nas áreas de composição e
sonologia. Coordena desde 1998 o Laboratório de Performance com Sistemas Interativos
(LaPIS), do Centro de Estudos do Gesto Musical e Expressão (CEGeME). Seus principais
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interesses acadêmicos e artísticos estão voltados para diferentes formas de interação entre a
prática musical acústica e as novas tecnologias.
STANLEY LEVI
Músico versátil, Stanley Levi é mestre em Performance Musical pela UFMG e professor de
violão na Universidade Estadual de Montes Claros. Compositor e violonista, transita por
diversos estilos (do contemporâneo ao de inspiração popular) e artes (trabalhando com teatro,
performance e vídeo). No violão, atua como solista e possui trabalhos focados na música do
século XXI, sobretudo a latino-americana. Em 2010, ajudou a fundar o Corda Nova,
agrupação dedicada à Música Contemporânea e um dos poucos grupos estáveis do gênero, no
Brasil. Como professor, já atuou no departamento de Teoria Geral da Música da UFMG, e foi
técnico da área de Música na Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. É
idealizador e coordenador do projeto Violões pela Cidade, através do qual se produziram, até
2016, quase 100 concertos na capital mineira.
THIAGO COLOMBO DE FREITAS
Thiago Colombo de Freitas é professor do Centro de Artes da Universidade Federal de
Pelotas. É bacharel e mestre em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
onde foi orientando do Prof. Dr. Daniel Wolff. É doutorando pela Universidade Federal da
Bahia, sob orientação do Prof, Dr. Mário Ulloa. Integra o Núcleo de Música Contemporânea
(NuMC-CM-UFPel) onde desenvolve projetos de pesquisa, criação e difusão da música
contemporânea. Coordenou o Quinteto Guitarreria, projeto de extensão que trabalha com
arranjos inéditos de repertório popular brasileiro e latino-americano. Junto a Leandro Maia e
Paulo Gaiger compõe o trio Nó de Pinho. Entre 1994 e 2005, foi aluno particular do grande
violonista argentino Eduardo Isaac. Participou de cursos com David Russel, Leo Brouwer,
Eduardo Fernandez, Carlos Barbosa Lima, Abel Carlevaro, Hopkinson Smith, entre outros.
Entre 1998 e 2005, foi premiado em concursos no Brasil (Porto Alegre, São Paulo, Niterói,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte), Argentina (Córdoba e Mar del Plata), Portugal (Trofa) e
Espanha (Cáceres), onde cabe destacar o 1º prêmio no cuncurso “Santa Maria de La
Armonía”, que teve banca presidida por Eduardo Fernández. Apresentou-se em salas
importantes como o Teatro El Libertador (Córdoba), Teatro municipal de Niterói, Sala Carlos
Vaz Ferreira (Montevidéu), Theatro São Pedro, entre outros. Atuou como solista junto à
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro, Orquestra
de Câmara da ULBRA, Orquestra Sesi-Fundarte, Orquestra da TV cultura de São Paulo e
Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul. Fez diversas gravações para redes de
rádio e televisão brasileiras. Em 1999, viajou à Rússia onde foi solista frente à Orquestra
Sinfônica da Udmurtia. Nos últimos anos, tem trabalhado como concertista, professor e
palestrante em vários festivais de música do Brasil, Argentina e Uruguai, promovidos por
instituições credenciadas como Universidad de Montevideo, Universidad Autónoma de Entre
Rios, Universidad Nacional de Rosário, UFRGS, UFMA, UFSM, UDESC, Associação PróMúsica de Uberlândia, Escola de música de Teresina, Sesc, Instituto Cultural Peruano
Norteamericano, Sesi, Centro Cultural Banco do Brasil, Santander Cultural, entre outros. Em
maio de 2003 lançou seu primeiro CD solo intitulado “Sonata” através do Fumproarte. Este
disco recebeu três prêmios “Açorianos” de música nas categorias revelação, melhor
instrumentista erudito e melhor disco erudito do ano de 2003, sendo assim um recorde de
premiações na área de música erudita. Participou do CD “Guitarristas em Concierto”, uma
coletânea de violonistas sul-americanos, lançada na Argentina por ocasião do II Festival
Internacional de Música Eduardo Fabini (Montevidéu-2003). Participa também do CD
comemorativo do II Concurso José Lucena Vaz, certame realizado em Belo Horizonte, em
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2003, onde obteve a primeira colocação. Em outubro de 2006, sob os auspícios do
Fumproarte, lançou o CD “Reminiscências”. Este disco é totalmente dedicado ao repertório
latino-americano. Em 2008, desenvolveu junto à atriz e professora Taís Ferreira o espetáculo
“Platero e Eu”, com músicas do compositor ítalo-americano Mário Castelnuovo-Tedesco
sobre poemas do espanhol Juan Ramon Jiménez. Este espetáculo fez duas temporadas em
Porto Alegre, além de apresentações pelo interior do estado patrocinadas pelo Sesc-RS,
recebendo ótimas críticas. Integrou o “TREZEGRAUS”, grupo de música instrumental
brasileira que lançou seu álbum de estréia em outubro de 2009. O grupo, formado por Aninha
Freire (contrabaixo), James Liberato (guitarra), Luiz Jakka (percussão) e Thiago Colombo
(violão). Em março de 2010 apresentou-se, junto ao NuMC, no Cicle de Musique
Contemporaine na Maison do Brésil, em Paris, França.
VICTOR VALE
Doutorando em Perfomance Musical pela UFMG, Victor Vale desenvolve uma carreira como
professor e solista. Atua como professor de violão no curso de música da Universidade
Federal de Ouro Preto desde 2012, tendo coordenado importantes projetos artísticos como o
"Grandes Grupos Instrumentais da UFOP". Foi premiado em importantes concursos
nacionais, valendo citar o XIX Concurso de Violão Souza Lima, 2º Concurso de Violão
Cantareira, Prêmio Jovem Músico e o 1º Concurso de Violão Maurício de Oliveira. Tem se
apresentado em importantes salas de concerto de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo
e Espírito Santo
VÍCTOR RODRÍGUEZ
Víctor Rodríguez é professor na cidade de Rosario – Argentina. Desenvolve sua atividade na
Escuela Provincial de Música, no Profesorado de Música “Carlos Guastavino” e na
Universidad Nacional de Rosario como professor titular por concurso. Deu concertos e
apresentou seu método "Guitarra clássica e música popular" (editora UNR, co-autoria com o
mestre Pepe Ferrer) na Argentina, Bolívia, Peru, Uruguai, Guatemala, Venezuela, Porto Rico,
República Dominicana, Chile, Brasil, Paraguai, Itália e Espanha. Em Asunción, Paraguai,
teve a oportunidade de estrear o Concerto para violão e orquestra, "Rapsodia Sudamericana",
com a Orquestra Sinfonia Nacional do Paraguai, sob a direção de seu compositor, Alekos
Maniatis. Participa de diferentes formações, entre elas duos de violão com Gustavo D'Angelo
e o professor Osvaldo Muñoz, juntamente com quem gravou o CD "Manojito de amancay",
dedicado ao trabalho de Remo Pignoni. Como solista, gravou "Alas", que contém um
repertório argentino e Latino-americano Participou dos festivais: Guitarras del Mundo
(Argentina), XII Festival de Guitarra de Cusco (2016, Peru). X Festival de Cuerdas de
Hohenau (2017, Paraguai).
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Fingerstyle: um novo capítulo na história do violão
COMUNICAÇÃO
Amanda Carpenedo
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – amanda_carpenedo@hotmail.com
Resumo: O artigo visa apresentar e discutir aspectos do fingerstyle, conhecido como uma forma
de tocar violão que reúne diversas possibilidades técnicas. Apesar de não ser nova, ainda é pouco
explorada pelos violonistas, mas vem ganhando visibilidade e adeptos em diferentes lugares do
mundo. Foi utilizado o método da revisão bibliográfica como forma de obter evidências e
informações sobre o estado da arte do fingerstyle. Os dados obtidos na revisão permitem concluir
que esta forma de tocar violão oferece possibilidades ilimitadas de sons e pode proporcionar
liberdade criativa ao interprete, oferecendo ferramentas para a composição, criação de arranjos e
improvisação, enriquecendo e inovando as performances violonísticas.
Palavras-chave:Fingerstyle. Levantamento histórico. Técnicas de violão. Fingerpicking.
Percussão.
Fingerstyle: A New Chapter in Guitar History
Abstract: The article aims to introduce and discuss aspects of fingerstyle, known as a way of
playing guitar that brings several technical possibilities. Although not new, it is still little explored
by guitarists, but has gained visibility and fans in different parts of the world. The method of
bibliographical revision was used as a way to obtain evidence and information about the state of
the art of the fingerstyle. The data obtained in the review allow us to conclude that this form of
playing guitar offers unlimited possibilities of sounds and can provide creative freedom to the
player, offering tools for composition, arrangement creation and improvisation, enriching and
innovating the guitar performances.
Keywords: Fingerstyle. Historical survey. Guitar technique. Fingerpicking. Percussion.

1. Introdução
O fingerstyle, em sua origem, não representa um estilo ou gênero musical e sim
um modo de tocar violão utilizando distintas técnicas. Oriundo de gêneros como o country,
jazz e blues, este modo se popularizou e hoje é encontrado na execução dos mais diversos
gêneros musicais.
A técnica de dedilhar as cordas veio do alaúde e da vihuela (séculos XV e XVI),
antecessores do violão. A partir disto o “estilo dedilhado” ou fingerstyle teve seu
desenvolvimento. É importante destacar que quando nos referimos à prática do violão de
concerto, o mais usual é utilizarmos o termo “violão clássico/erudito” para defini-lo. O
fingerstyle como conhecido hoje é proveniente do fingerpicking vindo dos Estados Unidos,
que em teoria representa a mesma técnica. Essa nomenclatura é utilizada apenas para esta
forma de tocar e não engloba todas as formas com que o violão é tocado utilizando apenas os
dedos.
Como método para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se pela revisão por
permitir a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis sobre o tema
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pesquisado e o estado atual do conhecimento sobre o mesmo. Foram utilizados como recursos
revistas especializadas, trabalhos acadêmicos, sites e artigos impressos ou publicados online.
Este artigo procurou trazer informações acerca do que é o fingerstyle, sua origem
e suas características. Apesar da crescente visibilidade e do aumento de adeptos a este modo
de tocar e suas técnicas, este ainda é pouco conhecido e explorado pelos violonistas. Com
isto, a pesquisa visa também introduzir o assunto, ainda pouco estudado, no meio acadêmico
e fornecer subsídios para fomentar pesquisas a respeito.

2. Origem do Fingerstyle
Em contraste com a expansão de composições e crescente popularidade do violão
clássico na Europa do séc. XIX, nos Estados Unidos a música popular surgiu com força,
tendo uma grande influência dos negros africanos. Foi a partir da miscigenação das tradições
musicais que nasceram diversos gêneros que influenciaram o modo de tocar violão.
O fingerstyle, também chamado fingerpicking, nasceu a partir de tentativas de
violonistas afro-americanos de imitar os sons do piano ragtime, os quais eram muito
populares por volta dos 1900 nos Estados Unidos (MELLMER, 2014).
A técnica violonística, em analogia com a técnica do piano, tinha o uso do
polegar da mão direita como se fosse a mão direita do pianista, realizando os baixos
alternados, enquanto o restante dos dedos cumpriam a função da mão esquerda, realizando
melodia e harmonia. Segundo o artigo “History Of American Fingerstyle Guitar and Great
Musicians Who Made It Happen” postado através do site Ultimate guitar, os primeiros
violonistas que tiveram registros tocando desta forma foram: Blind Blake, Big Bill Broonzy,
Menphins Minnie e Mississippi John Hurt.
No início do Século XX, novos gêneros musicais surgiram nos Estados Unidos
como o Jazz e o Country e neste contexto os violonistas necessitavam tocar o violão de modo
a obter sons mais distintos de modo a se destacar em meio ao outros instrumentos e para tanto
lançaram mão do arpejo. Em pouco tempo a técnica de arpejo ficou popularizada entre
músicos como Sam Mcgee, Merle Travis e “Thumbs” Carlile, e foi aperfeiçoada por Chet
Atkins (ULTIMATE GUITAR, 2017).

3. O violão de aço
Uma das características timbrísticas encontrada no violão fingerstyle é o uso dos
violões com cordas de aço. Seu surgimento ocorreu em 1833 através do americano
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Christopher Frederick Martin, que teve esta ideia antes mesmo de Antônio Torres, na
Espanha, estabelecer a construção do que seria definido como o violão clássico moderno.
Aonotarqueaocolocarcordasdeaçoemviolõestradicionaisobraçonãoaguentavaate
nsão,
Martinrecriouaconstruçãodoviolãodemodoadeixalomaisresistente.Istoreforçouaescala e a tornou mais rígida. Apesar disto, a
conquista mais importante, que superou a tensão das cordas de aço, foi um
parafuso ajustável colocado na parte de trás do braço do violão, com o
qualobraçoestavaligadoaocorpo.Christopherfoioprimeiroqueinventouessetipode
violão
efundouamundialmenteconhecidaempresaMartin.Adécadade1850testemunhouu
madas principais inovações de design de Christopher Martin, o sistema de
reforço "X" para o tampo do violão. Ainda em uso hoje em todos os violões
Martin
de
cordas
de
aço.
Este
sistema
de
reforçoéemgrandeparteresponsávelpelotomdistintivo,caracterizadoporagudosbril
hantes e poderosa resposta de graves (MARTIN GUITAR,2017)

4. O aperfeiçoamento da técnica de Fingerpicking
No começo do séc. XX, Merle Travis, em sua constante busca por uma forma
autêntica de tocar o violão, acabou sendo um dos primeiros a mesclar arpejos da técnica do
violão erudito com a técnica do violão country. Esta inovação ficou conhecida mais tarde
como “Travis picking”. Utilizada posteriormente por vários violonistas, sua principal
característica consiste em realizar o solo com um baixo alternado no acompanhamento.
Outra particularidade observada, quando da análise de vídeos de sua performance,
é que ele utilizava, na maior parte do tempo, apenas o polegar e o indicador da mão direita
para tocar as linhas de baixo, melodia e acompanhamento (MERLE TRAVIS,1966).
Para obter um som limpo e com uma boa velocidade, Travis mantinha a mão
esquerda fazendo acordes ao invés de utilizar a independência dos dedos para a
realização de escalas e melodias. Este modo de tocar violão, “Travis Picking”,
tornou-se um típico estilo americano popularizado por Merle Travis nas décadas de
1940 e 50 (Hanson, 1992).

Em meados do Séc. XX, em 1941, Chet Atkins surgiu para consolidar e
desenvolver a técnica de Travis. Atkins começou cedo a tocar violão e cresceu a partir da
escola “Travis Picking”. Ainda novo aperfeiçoou o modo de tocar violão e a técnica de
fingerstyle. Sua música não parou de se desenvolver e logo exigiu novos sons. Atkins
utilizava um violão semiacústico que o possibilitava adicionar novas sonoridades à técnica do
fingerstyle, que eram complexas ou até mesmo inviáveis ao violão. Suas contribuições que
mais se destacaram para o desenvolvimento do fingerstyle foram o uso de harmônicos e o
Tapping.
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5. Influência do gênero New Age no fingerstyle
O precursor do estilo New Age no violão foi o alemão radicado nos Estados
Unidos, William Ackerman. Esse estilo ficou caracterizado por ter ritmos mais lentos,
harmonia minimalista e abundância em arpejos. O desenvolvimento de técnicas para a
obtenção dos efeitos desejados proporcionou a introdução e uso de novos acessórios. O
capotraste começou a ser frequentemente utilizado, dano maior liberdade ao intérprete e ao
compositor para transpor e mudar a afinação. Também começaram a ser utilizadas dedeiras
nos dedos polegar, indicador, médio e anular. O uso da mão direita se assemelhando ao da
técnica de violão clássico, ao mesmo tempo em que começaram a ser utilizadas dedeiras nos
dedos polegar, indicador, médio e anular.
William Ackerman também contribuiu para difundir novos violonistas adeptos
do fingerstyle ao fundar em 1976 a “Windham Hill Records”, selo de música
instrumental independenteque abrigava estilos musicais como o Eletrônico e o
World Music. Naquela época os artistas não utilizavam estes termos e o selo
ficou conhecido como “New Age”. Ackerman tinha se inspirado musicalmente
pela Takoma Records de John Fahey, no sentido de que ele também
poderiacomeçarsuaprópriagravadora.Naépocaelenãoimaginavaqueoseurótulove
nderia milhões de gravações, promoveria dezenas de artistas e começaria um
novo gênero (WINDHAM HILL RECORDS,s.d.).

6. Fingerstyle percussivo
Um dos aspectos mais importantes a se destacar sobre a técnica de fingerstyle foi
o acréscimo da percussão. Basicamente a técnica consiste em tocar no tampo, laterais, ponte e
onde mais a criatividade do intérprete permitir. O uso desta técnica possibilita complementar
uma performance solo da mesma forma que o padrão rítmico do baixo. Ambas as mãos
podem não apenas tocar as cordas do modo tradicional, como também, simultaneamente,
percutirem no tampo extraindo uma grande variação de timbres.
A batida percussiva no violão era utilizada pelos violonistas flamencos como uma
técnica auxiliar, e no fingerstyle esta técnica apareceu com o surgimento dos violões
eletroacústicos no início da década de 70. Um dos fundadores do estilo foi Michael Hedges,
que começou a incluir este recurso no início dos anos 80. Segundo De Grassi (2007), citado
por Ferreira (2007), Hedges empregavaacordes cheios com marteladas (hammer on), utilizava
harmônicos artificiais, técnicas de tocar com as duas mãos sobre o braço do violão além de
outras afinações não ortodoxas, resultando numa sonoridade lírica e percussiva.
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Outro violonista que promoveu a técnica percussiva foi Preston Reed que,
segundo Roos (1997), apresentava uma performance impactante com “hammer ons” e outras
técnicas como o uso de ambas as mãos em slaps, taps e slides. Seus álbuns lançados no início
dos anos 80 tiveram grande influência de nomes como Jorma Kaukonen, John Fahey e Leo
Kottke.
Segundo Reed, “...estes artistas forneceram a mim uma excelente base em termos de
técnicas de violão, assim como um conceito musical crucial: múltiplas vozes
melódicas sincopadas. Todos eles eram violonistas que utilizavam baixos alternados
em suas músicas, provindo de um estilo americano de blues, baseado nas músicas
dos músicos negros de blues como Robert Johnson, Leadbelly, Muddy Waters,
Reverend Gary Davis entre outros. Mais tarde eu pude adaptar o conceito de baixos
alternados e as vozes melódicas sincopadas em uma técnica capaz de usar as duas
mãos (Two-Handed Technique), que integrava uma percussão feita no corpo do
violão mais o som das cordas”. (REED, jul. 2015, entrevista a FEDERSONI, 2015).

As notações dos sons percussivos ainda não foram sistematizadas e são muito
variadas, sendo assim cada compositor tem sua própria forma de escrita. A título de exemplo
cita-se um catálogo de sons percussivos utilizados por Preston Reed, conforme consta do
trabalho de Federsoni (2015). A maioria dos sons remete a partes da bateria ou instrumentos
de percussão. Os símbolos apresentados estão escritos no sistema de tablatura e não no
sistema de partitura convencional. Segue alguns exemplos de acordo com a Figura1:
 Snare (caixa): Este som imita um som de caixa de bateria e é reproduzido utilizandose a mão direita, golpeando as cordas do violão que estão em frente à boca.
 Whunk-Damp: Para reproduzir este efeito golpeia-se os bordões, abafando-os com a
palma da mão direita, mais especificamente, a parte da palma próxima ao punho, em
conjunto com o tampo do violão, entre a boca e o cavalete, enquanto,
simultaneamente a parte de trás das unhas toca todas as cordas restantes deixando-as
soar.
 Rim Shot (aro): Efeito que simula o som do aro de uma caixa de bateria. Para
produzi-lo golpeia-se a lateral destra inferior do violão utilizando-se os dedos médio e
anular da mão direita.
 Kick Drum (bumbo): Som que emula um bumbo de bateria. A palma da mão direita,
na parte mais próxima ao punho, golpeia o tampo inferior do violão, logo atrás do
cavalete.
 Harmonic Slap (harmônico com slap): Som que produz harmônicos a partir de um
golpe realizado com os dedos indicador, médio ou anular da mão direita, sobre um
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determinado traste do braço do instrumento. No exemplo, o algarismo indica a
posição do traste a ser golpeado.

Figura 1- Localização dos efeitos percussivos no violão.
Fonte: REED,Preston. Ladies Night. Transcrição e edição: Bruce Muckala. [S.I], [19-], p.14. Violão. Disponível em:
http://payhip.com/prestonreed. Apud FEDERSONI ( 2015).

7. Afinações alternativas
A scordatura, como é chamada na música popular, ou afinações alternativas,
iniciou no blues, gênero originário dos Estados Unidos. Na década de 1920 músicos como
Robert Johnson e Blind Willie Johnson iniciaram suas experiências com afinações abertas,
nas quais as cordas soltas geralmente resultavam em um acorde maior ou menor.
Estas afinações facilitavam a execução com o slide, pedaço cilíndrico de vidro ou
metal, encaixado no dedo mínimo, que era deslizado sobre as cordas, gerando
efeitos em glissando. Notas simples, duplas ou em blocos eram produzidas em
paralelismo pelo braço através do uso de slide. Enquanto notas melódicas
deslizavam pelo braço, eles tinham à disposição a fundamental do tom em uma das
cordas graves, que lhes servia de apoio harmônico (VASCONCELOS, 2002, p.58).

Pat Kirtley (1992) abordou aspectos históricos recentes sobre o uso de afinações
alternativas, as quais provem de três fontes principais que foram uma tendência nas décadas
de 1960 e 1970.
A primeira corrente iniciou no começo da década de 60, na Inglaterra, através das
experimentações dos violonistas de fingerstyle Davey Graham, Martin Carthy, John
Renboum e Bert Jansch, os quais eram muito ecléticos com relação a suas influências. Desta
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forma várias afinações foram criadas ou redescobertas por eles, que tinham o blues como
forte referencial. A segunda originou-se com os chamados “Fingerstyle Guitar Heroes” que
tocavam violão solo e utilizavam com frequência afinações diferentes da tradicional,
salientando-se John Fahey e Leo Kottke. E a terceira corrente consolidou-se através do
trabalho original dos cantores e compositores David Crosby e Joni Mitchell, no início dos
anos 70. A partir do violão, eles utilizavam os novos sons e acordes gerados por centenas de
afinações como força criativa para compor suas canções.
As afinações abertas são as mais utilizadas no fingerstyle. As afinações abertas
são aquelas cujas notas correspondentes às cordas soltas formam um acorde. O termo é
geralmente utilizado para designar afinações que formam acordes perfeitos maiores ou
menores.
 D1G1D2G2B2D3 (afinação em Sol maior)
 D1G1D2G2Bb2D3 (afinação em Sol menor)
 D1A1D2F2A2D3 (afinação em Ré menor)
 D1A1D2F#2A2D3 (afinação em Ré maior)

8. Fingerstyle na atualidade
Em 2005 dois fatos foram determinantes para a divulgação e o crescimento do
fingerstyle para o grande público, foram eles: o lançamento da CandyRat Records e a criação
do Youtube, plataforma de distribuição digital de vídeos.
A CandyRat Records é uma gravadora independente, fundada pelo americano
Rob Poland, com foco na música de violão instrumental. Após sua criação, juntamente com a
ampla divulgação de vídeos dos artistas através da internet, a gravadora ganhou notoriedade e
hoje representa mais de trinta artistas de dez países diferentes. Seu canal no principal site de
distribuição de vídeos, o Youtube, tem mais de meio milhão de assinantes e quase
quatrocentos milhões de visualizações.

9. Considerações finais
A partir da revisão realizada foi possível fazer um breve relato histórico acerca do
fingerstyle e algumas abordagens sobre elementos que o caracterizam, como técnicas de
afinações e execuções, bem como da própria constituição do violão fingerstyle. É possível
concluir que este conjunto de técnicas se estabelece em uma forma de tocar violão muito rica,
contendo um grande número de técnicas e com possibilidades ilimitadas de sons. A mesma
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proporciona liberdade criativa ao intérprete e oferece inúmeras ferramentas para a
composição, criação de arranjos e improvisação, enriquecendo e inovando as performances
violonísticas. Esta revisão confirma as colocações de Mellmer (2014) no sentido de que
fingerstyle é uma técnica violonística sofisticada que abrange muitos gêneros e estilos
musicais.
Atualmente, com a possibilidade de compartilhamento de mídias pela internet,
essa forma de tocar tem se espalhado pelo mundo e tem proporcionado o surgimento de um
novo público apreciador do violão instrumental. Entretanto, há muitas lacunas a serem
preenchidas como, por exemplo, o contraste entre a quantidade de materiais didáticos sobre
fingerstyle (aulas virtuais) em relação às poucas pesquisas sobre o tema. Constatou-se
significativa ausência de artigos científicos e trabalhos acadêmicos, evidenciando um
possível campo de pesquisa a ser mais explorado. Já os métodos didáticos escritos para
fingerstyle ainda são muito pouco disponíveis no Brasil e nenhum método foi encontrado em
língua portuguesa, além disto, os métodos encontrados apresentam um conteúdo básico,
servindo apenas como material introdutório. Verificou-se ainda ausência de unanimidade
entre os autores quanto à descrição das técnicas expandidas.
Estas observações nos levam a crer que esta forma de tocar, que está em franca
expansão, necessita de novas investigações e sistematização de suas técnicas, pois é
perceptível que o fingerstyle se transformou em uma importante corrente do violão
instrumental, necessitando, sim, ser incluído como um novo capítulo na história do
instrumento.
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados parciais de pesquisa sobre o violão percussivo,
abrangendo obras e recursos instrumentais que extrapolam os limites das técnicas tradicionais. Se
propôs a levantar e sistematizar recursos percussivos da literatura violonística e a realizar projetos
artísticos vinculados a isso. A metodologia inclui a definição do corpus de obras a serem
analisadas (análise de partituras e performances gravadas), levantamento geral de recursos,
criação de um sistema de triagem e classificação de recursos; análise de sistemas de notação e
performance de obras . Constatou-se uma grande variedade de recursos, a ausência de convenções
de notação e dificuldade técnica elevada do repertório. Futuramente será realizado um recital e
elaborado material contendo descrições de recursos, exercícios e estudos para auto treinamento de
violonistas.
Palavras-chave: Violão percussivo. Música Contemporânea. Violão fingestyle. Notação musical.
The Percussive Guitar: Survey, Cataloging, Classification and Systematization of
Instrumental Resources
Abstract: This paper presents the partial results of the research on percussive guitar that covers
works and instrumental resources that go beyond the limits of traditional techniques. It proposed
to survey and systematize percussive resources of the guitar literature and the realization of
artistic projects linked to it. The methodology includes the definition of the corpus of pieces to be
analyzed (analysis of the scores and recorded performances), general survey of resources, creation
of a system of sorting and classification of resources; the analysis of musical notation and the
performance of pieces. It was verified a great variety of resources, the absence of notation
conventions and a high technical difficulty in the repertoire. In the future there will be a recital
and it will be made a material containing descriptions of resources, exercises and studies for selftraining of guitarists.
Keywords: Percussive guitar. Contemporary Music. Fingerstyle guitar. Musical notation.

1. Introdução
Em anos recentes (especialmente a partir dos anos 80) novos horizontes técnicos
do violão foram descortinados tanto com a ascensão do estilo que vem sendo chamado violão
percussivo (percussive guitar) ou violão fingerstyle quanto pelos experimentos da música de
vanguarda, que, ao buscarem novas possibilidades expressivas, culminaram numa
significativa ampliação da técnica violonística. A literatura tem alocado estas contribuições
dentro do conceito de técnica estendida ou expandida (OLIVEIRA E BARBEITAS, 2017,
p.187).
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A tradição mais consolidada do violão de concerto já se preocupara em
estabelecer parâmetros técnicos atinentes ao ponteio e ao rasgueado. Neste sentido, como
dissemos em trabalho anterior (FERNANDES, 2016),
A prática do violão de concerto esteve sempre associada a uma forma de tocar
característica, que engloba um universo de técnicas coletivamente denominadas
“ponteio”. [...] Já o violão enquanto instrumento popular, contudo, e fiel a sua
vocação para o acompanhamento de canções, é frequentemente associado ao que se
denomina rasgueado (strumming, em inglês). (FERNANDES, 2016, p. 211-212)

Não sendo isto verdade também para a técnica do violão percussivo, o presente
trabalho busca precisamente suprir algumas das lacunas existentes em sua prática, sem
dúvida devidas a sua relativa novidade: há carências ou inconsistências em relação a
definições de conceitos, terminologias, notação, postura, descrição precisa das técnicas e
sonoridades percussivas, etc.
A falta de sistemas de notação consolidados e terminologia padrão (no sentido de
bem definir cada recurso percussivo), assentada na referida formalização incipiente deste
universo técnico (poucos manuais e que não dialogam entre si) ocasiona uma grande
variedade de bulas, que integram sistemas de notação específicos para cada obra. Cria
também uma profusão de recursos percussivos similares com resultados sonoros praticamente
equivalentes, mas sempre descritos de forma diferente e com diferentes nomes. O violonista,
ao se propor a estudar essas obras, encontra uma grande dificuldade em reconhecer elementos
de uma peça percussiva à outra nos quesitos leitura, técnica e sonoridade. Tudo isso dificultan
a consolidação do estilo nos cenários acadêmico, conservatorial, informal e, por extensão, no
artístico/violonístico em geral.
Outro problema é o grande número de recursos percussivos na literatura. Estes
recursos estão dispersos por meio século de prática violonística, aparecendo e reaparecendo
sempre com novas roupagens, novos nomes, novas maneiras de serem produzidos, e nunca
objeto de uma aproximação sistemática que dê conta de sua multiplicidade e os organize
minimamente dentro de um sistema de classificação coerente.
Uma terceira questão é que há tantas técnicas e resultados sonoros quanto há tipos
de violões, e, ao longo do tempo, os recursos se difundiram por várias estéticas, artistas e
violões, sem preocupação com a portabilidade dos recursos de um contexto a outro. Isto é, o
aproveitamento do repertório de recursos percussivos da literatura na prática do violão de
concerto, objeto desta pesquisa, não é automático, e requer uma triagem e, em muitos casos,
adaptações.
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Um último problema é a relativa escassez de repertório1, devida em primeiro
lugar à disseminação das técnicas, que apenas recentemente se generalizou; em segundo, ao
fato de que muitas obras não estão disponíveis em versão escrita; em terceiro, à grande
dificuldade técnica característica de quase todo o repertório.
Com o objetivo de aperfeiçoamento técnico-artístico dos próprios pesquisadores e
de difundir e disseminar estas discussões à comunidade violonística de concerto, enfrentando
os problemas anteriormente discutidos, esta pesquisa se propôs a realizar um trabalho de
levantamento, análise, descrição, catalogação e sistematização de recursos percussivos; e uma
reflexão acerca de métodos para sua adaptação ao contexto do violão de concerto, incluindo a
elaboração de recursos de natureza pedagógica para o auto treinamento de violonistas.

2. Metodologia
Inicialmente, definimos o corpus a ser trabalhado, através da pesquisa dos
principais expoentes do fingerstyle e música de concerto contemporânea (ambos para violão
solo). Foram então pré-selecionados 23 compositores de fingerstyle (totalizando 40 peças) e
21 compositores contemporâneos (22 peças) que utilizassem recursos percussivos no violão
solo, sem uso de preparação do instrumento.
O critério para a pré-seleção foi a facilidade de acesso e/ou a relevância dos
compositores. A partir disto, realizamos uma análise auditiva das peças, buscando descrever
cada uma de forma sucinta para então classificar as obras no quesito relevância para esta
pesquisa. Os critérios para esta classificação foram:
a) Uso significativo dos recursos percussivos.2
b) Que sejam tocadas solo, sem o auxílio de outros apetrechos.3
c) Que apresentem inovações na prática do violão percussivo4
d) Que abordem, em seu conjunto, uma ampla variedade de recursos percussivos.5
Desta forma, foram escolhidas 10 peças de fingerstyle e 10 do repertório
contemporâneo (Tabelas 1 e 2).
N.
1
2
3
4
5

Peça – Compositor
These Moments - Antoine Dufour
(DUFOUR, 2011)
Dance Of The Last Rhino - Jon Gomm
(GOM, 2014)
Boogie Shred - Mike Dawes
(DAWES, 2014)
Telepathy - Jon Gomm (GOM 2014)
The Impossible - Mike Dawes (DAWES,
2014)

Uso significativo
Peso 3

Violão solo
Peso 2

Inovação
Peso 2

Recursos
Peso 1

Total

3

3

2

7

26

3

3

1

9

26

3

3

1

9

26

3

2

1

10

25

3

1

2

10

25
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6
7
8
9
10

The Mirror - Oscar Méndez (MÉNDEZ,
2014)
Passionflower - Jon Gomm (GOM, 2011)
Drifting - Andy Mckee (MCKEE, 2006)
Hunter’s Moon - Andy Mckee (MCKEE,
2010)
The
Future
Luca
Stricagnoli
(STRICAGNOLI, 2014)

3

3

1

8

25

3

2

1

9

24

3

3

1

7

24

3

3

1

7

24

3

2

2

5

22

Tabela 1: Obras de Fingerstyle organizadas por ordem de prioridade.

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Peça – Compositor
Estudo n1 - Artur Kampela (KAMPELA,
1995)
Las Seis Cuerdas - Alvaro Company
(VESCOVO, 2014)
Cenas
Infantis
–
Stanley
Levi
(FERNANDES, [s.d.])
Ko-Tha I - Giacinto Scelsi (SCELSI,
2010)
Op.47 - Alberto Ginastera (GINASTERA,
1978)
N-Dimensional - Gabriel Data (DATA,
2006)
Kurze Schatten II - Brian Ferneyhough
(FERNEYHOUGH, 1990)
Royal Winter Music - H.W.Henze
(HENZE, 1976)
Tellur - Tristan Murail (MURAIL, 1978)
Algo - Franco Donatoni (DONATONI,
1977)

Uso significativo
Peso 3

Violão solo
Peso 2

Inovação
Peso 2

Recursos
Peso 1

Total

2

3

1

10

24

2

3

1

10

24

3

0

1

12

23

3

3

1

5

22

1

3

0

10

19

3

2

0

6

19

2

3

0

7

19

2

3

0

6

18

2

3

0

6

18

1

3

0

7

16

Tabela 2: Obras contemporâneas organizadas por ordem de prioridade.

Estas sondagens e análises preliminares foram feitas através de áudios e vídeos,
análise de partituras, estudo de bibliografia em geral (manuais de violão percussivo, fontes
secundárias como entrevistas em vídeo ou escritas) e através da execução dos recursos e de
algumas obras.
Estando a seleção do corpus concluída, procedemos ao levantamento geral dos
recursos percussivos nele mobilizados, utilizando novamente gravações e partituras 6 Diante
da recorrência e da observação de variações ancilares de um mesmo recurso, realizamos uma
triagem com o objetivo de eliminar diferenças insignificantes em que o resultado sonoro
fosse próximo, reduzindo o montante total de recursos de 44 para 30.
A fase seguinte constituiu-se no desenvolvimento de um sistema de classificação
destes recursos. Para isso nos baseamos em diretrizes já apresentadas anteriormente, partindo
dos conceitos região, técnica e recursos instrumental (ou percussivo):
Assim, nos referiremos a uma dada parte do instrumento como região.
Nomearemos técnica [...] à contribuição do intérprete, isto é, o modo de tocar, e à
aplicação de uma técnica determinada a uma parte específica do instrumento
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chamaremos recurso instrumental. Por resultado sonoro, finalmente, entenderemos
o efeito acústico da interação região-técnica. (Fernandes, 2016, p. 218).

O sistema será detalhado na Discussão. Todo este processo foi acompanhado de
contínuos testes de técnica e sonoridade pelos pesquisadores, em diferentes violões. A
performance de obras de violão percussivo também foi um importante método de pesquisa,
por haver contribuído para o refinamento da acuidade auditiva dos pesquisadores no que
tange aos recursos percussivos, no seu entendimento das problemáticas técnicas associadas a
cada um deles (o que impactou a triagem de recursos, ao ajudar a selecionar, dentre vários
semelhantes, o mais apto a ser tomado como modelo), no reconhecimento do potencial
expressivo de cada um (o que norteará uma ulterior criação de exercícios e estudos) e na
elaboração do sistema de classificação. Observamos aqui que este proceder já caracteriza
pesquisa artística como definida por López-Cano e San Cristóbal (2014), observação
pertinente já que aliar a pesquisa acadêmica sistemática “tradicional” a um fazer artístico a
ela indissociavelmente vinculado, numa rede de recíprocas e contínuas interferências, é uma
das ambições deste trabalho. Daqueles autores retiramos também diretrizes metodológicas
(uso de gravações, diários de campo, formas de registro, conteúdos e sua utilização) para uma
autoetnografia do processo de pesquisa, que informará tanto o relatório final quanto a parte
de criação artística (composição e performance).
Finalmente, estão sendo realizadas análises individuais das obras, por ordem de
prioridade. Estas análises se apoiam em formulários que direcionam a coleta de dados, tendo
como referência o sistema de classificação criado. São coletados dados referentes a que
recursos são empregados na obra (codificados a partir do mesmo sistema), suas formas de
utilização (segundo algumas diretrizes baseadas na metodologia analítica de Grela (1985)), a
postura do violonista, notação, variantes e especificidades relativas aos vários tipos de violão.
Eles serão utilizados para elaboração das descrições dos recursos, análises estatísticas e
refinamento do sistema de classificação.

3. Resultados Parciais, Desafios e Perspectivas
Os resultados atualmente obtidos incluem a catalogação das técnicas utilizadas
nas obras que compõem o corpus selecionado e sua organização num sistema de classificação
geral.
3.1 Recursos
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Inicialmente, como dito, foram catalogados 44 recursos, através de uma análise
preliminar. Após triagem, eles foram reduzidos a um total de 30, conforme mostra a Tabela 3,
que foram então classificados de acordo com o sistema que descrevemos a seguir. Eles
apresentaram, ao longo das vinte peças analisadas, certo grau de variabilidade, que não altera
em demasia o resultado sonoro obtido. Já se pôde perceber, embora ainda não se tenham feito
análises estatísticas dos resultados, a maior constância de alguns deles no repertório (não
contamos o numero de repetições numa mesma peça).
N.

Nome do recurso instrumental

Número de recorrência
em obras

1
2
3
4

Golpe sobre as cordas com a mão esquerda ou direita, aberta ou fechada
Golpe no tampo com o polegar
Golpe na lateral com os dedos IMA (juntos ou alternados)
Harmônicos produzidos por golpe

17
16
13
10

6

Golpes no tampo com os dedos IMA (Juntos ou alternados)

10

5

Golpe na lateral com a palma da mão

9

7

Rasgueado nas cordas antes da pestana

8

8

Tapping percussivo

8

9

Pizzicato bartók

8

10

Golpe no tampo com a mão aberta

6

11

Golpe no tampo com a almofada da mão

5

12

Raspagem de unha no tampo

5

13

Raspagem de unha nas cordas

4

14

Golpe no cavalete com dedos da mão direita

3

15

Golpe com as costas da unha na parte lateral superior

2

16

Ponteio acima da extensão do braço

2

17

Afastamento da corda para fora do braço

2

18

Encostar a unha nas cordas

2

19

Rasgueado alternado nas cordas abafadas

2

20

Golpe no tampo com o cotovelo direito

1

21

Deslize da mão direta aberta no tampo

1

22

Golpe com o indicador esquerdo na sexta corda (por cima)

1

23

Golpe em cima do braço com polegar direito

1

24

Cruzamento de cordas

1

25

Arraste de dedo nas cordas

1

26

Chasquido

1

27

Chiado

1

28

Rasgueado nas cordas na região do rastilho

1

29

Arraste da mão direita fechada no tampo

1

Ponteado com a mão direita nas cordas por trás da mão esquerda
1
30
Tabela 3: Todos os recursos levantados após triagem (ordenados por ordem de incidência nas peças analisadas).
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3.2 Sistema de classificação de recursos
Como dissemos, a técnica é entendida aqui como a ação do instrumentista e a
parte do corpo do performer nela utilizada. Para uma descrição satisfatória desse operador,
relacionamos as partes do corpo (do performer), designando-as com as letras de A a F, e
criamos “descritores secundários” para os vários tipos de ação possíveis, com estas partes do
corpo, sobre o violão. Região, recordemos, é a parte do corpo do instrumento que sofre a ação
técnica7. Elas foram descritas com números de 1-7, com sub-regiões descritas com um
segundo número após ponto (ex: 1.3).
A partir de tais mapeamentos foram elaborados códigos para os recursos
encontrados, conforme o seguinte detalhamento:
3.2.1 Regiões do instrumento
Tomamos como objeto de estudo o violão de concerto de seis cordas nas suas
variadas formas de construção, desde que não sejam necessários, para tocá-lo, outros aparatos
além das mãos do instrumentista (não faremos a utilização do violão preparado). Foram
realizados testes sonoros para a divisão destas regiões8, levando em consideração a prática na
literatura. As grandes regiões que definimos foram o cavalete (ponte), o tampo, o fundo, as
laterais, o braço, as cordas, e a mão (ver figuras 1 a 7).

Figura 1: Região 1 – Cavalete

Figura 3: Região 3 – Fundo

Figura 2: Região 2 – Tampo

Figura 4: Região 4 – Laterais
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Figura 5: Região 5 – Cordas

Figura 6: Região 6 – Braço

Figura 7: Região 7 – Mão/Cabeça

À exceção da região 1, todas as demais foram divididas em sub-regiões. Os
critérios para esta subdivisão são problemáticos: são, em primeiro lugar, espaciais, o que tem,
evidentemente, implicações técnicas. Até aqui não há maiores dificuldades. Mas procurou-se,
onde possível, indicar a progressão do resultado sonoro do grave para o agudo (como na
região 4), o que tem implicações composicionais e performáticas. Mas os testes acústicos
indicam que os resultados sonoros podem variar dependendo do instrumento e do
instrumentista, e as diversas regiões não apresentam comportamentos constantes quando
submetidas a técnicas diferentes (a exemplo das laterais, cuja sonoridade progride do grave
ao agudo muito mais nitidamente quando se faz uso das unhas). Assim, a classificação de
sub-regiões é aproximativa, priorizando o resultado sonoro mais frequente (na literatura, nos
violões testados) e subordinando a ela uma progressão espacial da direita para a esquerda
(considerando um violonista destro).
À medida que a ação percussiva se aproxima das bordas de uma dada região, o
som tende ao agudo. Esse princípio geral não foi considerado na codificação, pelo pequeno
emprego desta variabilidade na literatura.
O violão possui um corpo simétrico. Constatamos que o resultado sonoro não
varia significativamente ao serem usados regiões simetricamente opostas. Muitas vezes o que
pode ocorrer é que o uso de uma região em sua parte inferior ou superior facilite a execução
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(técnica). Adotaremos então os seguintes descritores secundários para as regiões em caso de
haver variação de recursos ou quando se desejar uma maior especificidade na descrição: A
(superior); B (inferior); lat. (lateral)9.
Quando um mesmo recurso pressupõe mudança progressiva entre regiões ou subregiões, isto é indicado por uma seta ligando a região de início à região de finalização (ex.:
2.1 → 2.2). Cordas são indicadas por algarismos romanos (de I a VI) e casas (trastes) são
indicados por algarismos cardinais (1-19). Ambos vão entre parêntesis após a indicação de
região e sub-região. Outras características (de recursos específicos) podem ser indicadas por
extenso ou abreviadas, também dentro dos parênteses (por exemplo, as cordas cruzadas. Ex.:
5.3 (VI, V (cruz.), 9)).
3.2.2 Técnica: partes do corpo + ação
Algumas regiões do corpo do instrumentista já foram bem exploradas pelas
técnicas de ponteio, porém achamos necessário categorizá-las novamente em nome da
abrangência. As partes do corpo do instrumentista catalogadas foram os dedos, suas
articulações, unhas, palma, “almofada” (região da palma próximo ao pulso), lateral da mão e
cotovelo. Novamente, foi preciso definir subpartes, indicadas após a parte principal separadas
por ponto (ver figuras 8 a 11).

Figura 8: Parte A – Dedos

Figura 10: Parte C – Unhas

Figura 9: Parte B - Articulações

Figura 11: Partes D e E – Palma e “almofada”
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O uso do cotovelo foi detectado em apenas uma obra dentre todas as analisadas, e
por essa razão não será considerado no sistema.
As ações catalogadas (e seus respectivos códigos) foram: Arraste = ar; Golpe =
gp; Pinçado = pin; Abafar/Encostar = ab; Rasgueado = rg. Eles vêm após os primeiros
parênteses no código. Também foi preciso lançar mão de descritores secundários para as
técnicas. Eles especificam qual das mãos é utilizada, e, nelas, qual ou quais dedos, segundo o
código:
 Dedo utilizado: p = polegar; i = indicador; m = médio; a = anular; c = mínimo.10
 Mão utilizada: MD = mão direita; ME = mão esquerda.
Estes descritores, como outros que se façam necessários (e deverão vir por
extenso ou abreviados) também vêm, no código, entre parênteses.
3.2.3 Códigos
Além dos descritores de região e técnica, utilizamos ainda os seguintes símbolos:

+ Quando duas regiões, partes do corpo, ações ou outros forem usados simultaneamente;
 Quando houver deslocamento/transição de uma região a outra (em situações excepcionais,
pode ser usada para outros elementos, como partes do corpo, etc.);

/Separa Região e Técnica;
. Separa descritor primário e subdivisão
A partir de todas estas definições se gera um código que descreve a contento
todos os recursos levantados. Sua fórmula genérica é (observe-se que não se faz uso de
espaços): Região.Sub-região→Região.Sub-Região(descritores secundários)/Parte do
corpo.Sub-Parte (ação, descritores secundários).
Exemplos de códigos usando várias estruturas:
 2.1(A)+2.1(B)2.3(A)+2.3(B)/A.A(p,ma-MD)gp(tre.) = golpes alternados (trêmolo)
dos dedos polegar, médio e anelar no tampo superior e inferior com deslocamento da
direita para esquerda.
 1(A)+5.2(VI5-V7- IV6)/A.A(p-MD)+A.B(i-MD)gp = golpe simultâneo do polegar
direito na ponte superior e indicador direito nas cordas, digitando a mão esquerda na
quinta casa da sexta corda, sétima casa da quinta corda e sexta casa da quarta corda.
Nem sempre é necessário lançar mão de todos estes descritores secundários;
certos recursos admitem uma codificação mais simples. Exemplo:
 4.1(A)/C.A(i-MD)gp = Golpe da unha do indicador direito na lateral superior.
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O sistema foi desenvolvido de modo a possibilitar uma descrição de alta precisão
dos recursos percussivos. Na prática, contudo, é frequente que as descrições sejam
apresentadas de forma mais genérica, simplificando o código, sem que percam sua eficácia na
performance. Exemplo:
 6/Bgp = Golpe com alguma articulação de uma das mãos na parte de trás do braço

4. Desafios e perspectivas
Os desafios encontrados incluem a grande quantidade de recursos e suas
recorrências e variantes; a extensão do repertório que emprega o violão de concerto como
instrumento percussivo, muito grande para os recursos da pesquisa (embora pequena
enquanto repertório para a comunidade violonística); difícil acesso a partituras; diferentes
versões gravadas das mesmas obras; diferenças entre os diversos tipos de violão (nylon, aço,
etc.) e entre violões do mesmo tipo (tradicional, treliça, double top; folk, steel, etc);
dificuldade de organizar as regiões segundo o critério da sonoridade; e impossibilidade
prática de propor um sistema de notação único.
As perspectivas para este trabalho incluem a realização de análises detalhadas das
20 obras selecionadas (já realizada e em fase de discussão); a preparação de um concerto
destacando obras percussivas; a criação de exercícios para auto treinamento de violonistas; a
gravação de vídeo-descrições individuais para cada recurso catalogado; e a composição e
performance (nos moldes da tocautoria11descrita em trabalho anterior (Fernandes, 2014)) de
estudos percussivos para o violão de concerto.
5. Considerações Finais
O violão percussivo se mostra um assunto ainda em amadurecimento no meio
acadêmico e violonístico, possuindo muitas lacunas a preencher. Em contrapartida, o
repertório está em franco processo de expansão, tanto no que concerne ao número de obras
quanto ao número de técnicas e recursos novos. E há muito espaço para essa expansão: o
violão ainda possui muitas vertentes não exploradas, por suas características morfológicas de
instrumento harmônico-percussivo.
Diante disso, neste trabalho, propusemos algumas diretrizes para organizar este
rico material. É importante ressaltar, à luz do que foi dito no parágrafo anterior, que a
intenção é meramente organizativa, e de forma alguma impor barreiras à futura exploração do
instrumento ou mesmo à abordagem criativa do repertório já existente. As regiões que o
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instrumento possui oferecem uma grande variedade de timbres e possibilidades, com nuances
que não se pode captar numa sistematização viável; o mesmo vale para o corpo do
instrumentista. A interação “corpo do instrumento x corpo do instrumentista x ação” define o
resultado sonoro, e as nuances de cada parte interagente multiplicam ao infinito as
possibilidades resultantes. Recomendamos enfaticamente que instrumentistas, compositores e
demais interessados se lancem à exploração destas nuances e de outras possibilidades não
previstas. Será a realização de nossos anseios se formos forçados a futuras reformulações do
sistema pela engenhosidade de artistas e praticantes do violão de forma geral.
Em relação aos sistemas de notação, constatamos a carência de convenções
terminológicas, gerando um grande número de bulas, símbolos e partituras totalmente
diferentes. Isto dificulta a leitura, pois a cada nova obra, o intérprete deve buscar aprender o
novo sistema de notação encontrado. Este trabalho inicia, ainda que timidamente, uma longa
caminhada rumo a futuras possibilidades de padronização, ao menos dos recursos mais
frequentes, apoiadas na abrangência do sistema elaborado. Embora, como discutem alguns
teóricos, a notação possa ser parte da estética, poética e sonoridade de uma obra, isso não
elimina a possibilidade de um sistema convencional, prático, para poéticas musicais que não
tenham na notação um foco.
O trabalho artístico-científico tem se mostrado um grande desafio, já que as
dificuldades relatadas nas seções 4 e 5, somadas à alta demanda técnico-musical
característica do repertório, foram constatadas em nossa própria experiência de leitura e
assimilação das obras. A harmoniosa combinação do trabalho artístico e da pesquisa
“tradicional” que está no cerne da pesquisa artística também é desafiadora, pela novidade e
escassez de modelos e referências.
Referências
ANDYMCKEEVEVO. Hunter’s moon. Intérprete: Andy Mckee. [s.l.: s.n] (4’13’’), son.,
color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yz5cZrC-KIg>. Acesso em
12/08/17.
CANDYRATS RECORDS. These moments. Intérprete: Antoine Dufour. [s.l: s.n.], (5’26’’),
son.,
color.
Postado
em
23/05/2011.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=YQlyHbu0zz4>. Acesso em 30/09/2017.
_____________________. Drifting. Intérprete: Andy Mckee. [s.l.: s.n] (3’18’’), son., color.
Postado
em
25/11/2006.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Ddn4MGaS3N4>. Acesso em 12/08/17.
CARDASSI, L. Night Fantasies de Elliott Carter: estrategias de aprendizagem e
performance. Per Musi, Belo Horizonte, n.21, 2010, p.60-73.

66

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

CARDOSO, Jorge. Ritmos y formas populares de Argentina, Paraguay y Uruguay. Misiones:
Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, 2006.
DATA, Gabriel. N-Dimensional: Para guitarra y procesamiento en tempo real. 1 partitura (7
p.) Violão e computador provido do software MAX-MSP 6 ou posterior e uma placa de áudio
com 4 canais de saída. [s.l.: s.n.], 2006.
DAWES, Mike. Boogie Shred. 1 partitura (2p.) Violão. [s.l.: s.n.], 2014.
____________. Boogie Shred.Intérprete: Mike Dawes. [s.l: s.n.], (4’58’’), son., color.
Postado
em
09/04/2013.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=UuRBGpEHcnI>. Acesso em 30/09/2017.
____________. The impossible. 1 partitura (8p.) Violão. [s.l.: s.n.], 2012.
____________. The impossible. Intérprete: Mike Dawes. [s.l: s.n.], (4’04’’), son., color.
Postado
em
20/09/2012.
Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=LYksCAhjthk>. Acesso em 30/09/2017.
DIECI, Andrea. Algo: Due pezzi per chitarra. Interpretação em vídeo do youtube. Postado em
02/01/2015. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=0Kl1Cto6rXA>. Acesso em
30/09/2017.
DONATONI, Franco. Algo: Due pezzi per chitarra. 1 partitura (14p.) Violão. Milão: Edizioni
Suvini Zerboni, 1977.
DUFOUR, Antoine. These moments. 1 partitura (11p.) Violão. [s.l.]: Sound Pictures 2011.
ECHOIENSEMBLE (2013). Giacinto Scelsi - Ko-Tha (II) / Jonathan Hepfer, Guitar ("traitée
comme instrument de percussion"). Intérprete: Jonathan Hepfer. San Diego: s.n. (3 ́17 ́ ́).
Disponível em: <https://youtu.be/BVcdcKSNRWo>. Acesso em: 09 dez. 2016.
FERNANDES, Stanley. Análise de recursos percussivos no Estudo Percussivo n.1, para
violão, de Arthur Kampela Org. e ed. de Fausto Borém e Luciana Monteiro de Castro.
Diálogos Musicais da Pós‐ Graduação: Práticas de Performance Musical n.2. Belo
Horizonte: UFMG, Selo Minas de Som, 2016. p.211‐ 240.
__________________. Cenas Infantis, 1 partitura (14p.) Violão. [s.l.: s.n., s.d.].
__________________. N-Dimensional. Intérprete: Stanley Fernandes. Belo Horizonte:
Fundação de Educação Artística, (4’’42’’). Postado em 31/07/2015. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=PHE83umTMWU>. Acesso em 19/10/17.
__________________. Um território a muitas vozes: tocautoria e outras práticas violonísticas
contemporâneas na América Latina. Dissertação (mestrado), 377 fls., enc.; il. – Universidade
Federal de Minas Gerais, Escola de Música. Belo Horizonte.
FERNEYHOUGH, Brian. Kurze Schatten II. 1 partitura (25p.) violão. Londres: Edition
Peters, 1990.
FUJIMURA, Koupi. Brian Ferneyhough. Intérprete: Koupi Fujimura. [s.l: s.n.], (17’11’’),
son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EIRrdzL9G1M>. Acesso
em: 09/09/17.
GINASTERA, Alberto. Sonata for guitar, Op.47. 1 partitura (18p.) Violão. Digitado por
Carlos Barbosa-Lima. [s.l.]: Boosey & Hawkes, 1978.
GOMM, Jon. Dance of the last rhino. Intérprete: Jon Gomm. [s.l: s.n.], (3’42’’), son., color.
Posted on 2014/11/02. Available in: <https://www.youtube.com/watch?v=WOofWEjNInc>.
Access in: 2015/03/2016
_________. Jon Gomm. Página web oficial do artista. Disponível em:
<http://jongomm.com/home>. Acesso em: 22/03/2017.
_________. Passionflower. 1 partitura (8p.) violão. [s.l.: s.n.], 2011.
_________. Passionflower. Intérprete: Jon Gomm. [s.l.: s.n] (6’24’’), son., color. Postado em
25/09/11. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nY7GnAq6Znw>. Acesso
em: 22/03/2017
67

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

_________. Telepathy. Intérprete: Jon Gomm. [s.l: s.n.], (3’43’’), son., color. Posted on
2014/11/02. Available in: <https://www.youtube.com/watch?v=WOofWEjNInc>. Access in:
2015/03/2016.
GRELA, Dante. Entrevista concedida ao pesquisador. Gravação de áudio, Pelotas, 2012.
Arquivo pessoal do pesquisador.
GUITAR CANON (2015). Royal Winter Music - Hans Werner Henze - Gloucester by Otto
Tolonen. Produção: Reijger Recordings. Intérprete: Otto Tolonen. [s.l.]: Guitar Canon,
(7 ́48 ́), son., color. Disponível em: <https://vimeo.com/138017548>. Acesso em: 17 dez.
2016.
HENZE, Hans Werner. Royal Winter Music. 1 partitura (32p.) violão. Editado por Juliam
Bream. Mainz: B. Schott's Söhne, 1976.
HIRSCHELMAN, Evan. Acoustic Artistry. Milwaukee: Hal Leonard, 2011.
JANG, Junhwa. Sonata for guitar, Op.47. Interpretação em vídeo do Youtube. Postado em
03/05/2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rbxPQ-oja8c>. Acesso em
19/10/17.
JOUSSELME, Remi (2007). Percussion Study I - Arthur Kampela by Rémi Jousselme.
Intérprete: Remi Jousselme. [s.l: s.n.], (3’51’’), son., color. Disponível em:
<https://youtu.be/U2pfwLNrRXg>. Acesso em: 21/09/17.
LÓPEZ-CANO, Rubén; OPAZO, Úrsula. Investigación artística en música:Problemas,
métodos, experiencias y modelos. Barcelona: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
2014.
MCKEE, Andy. Drifting.1 partitura (9 p.) Violão. [s.l.: s.n.], 2006.
MÉNDEZ, Oscar. The mirror. Intérprete: Oscar Méndez. Cartagena: Julio Avellaned,
(5’04’’), son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OawpIBk2Kp0>.
Acesso em 19/09/17.
____________. Hunters Moon. 1 partitura (1p.)Violão. [s.l.]: Razor & Tie music publishing,
2010.
MINDER, Marisa (2016). Arthur Kampela, Percussion Study 1. Intérprete: Marisa Minder.
Basel:
[s.n.],
(4’30’’),
son.,
color.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=KhdIlFIdB3k>. Acesso em: 17/06/17.
MURAIL, Tristan . Tellur. 1 partitura (15p.). Violão. Paris: Edition Musicale
Transatlantiques, 1978.
OLIVEIRA, Cristiano; BARBEITAS, Flavio. Rua das Pedras, para violão solo, de Paulo Rios
Filho: um estudo sobre técnicas expandidas para o preparo da performance. Org. e ed. de
Fausto Borém e Luciana Monteiro de Castro. Diálogos Musicais da Pós‐ Graduação:
Práticas de Performance Musical n.2. Belo Horizonte: UFMG, Selo Minas de Som, 2017.
p.183‐ 210.
PRECHANVINIT, Irin. Royal Winter Music. Interpretação em vídeo do Youtube. Postado
em 13/05/15. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OjqQ8EHdVlY>. Acesso
em: 22/09/2017.
REBER, Rémy. Tellur. Intérprete: Rémy Reber. Paris: (s.n] (10’17’’), son., color. Postado
em 12/01/13. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zqyfryzlzIY>. Acesso em:
22/09/2017.
SCELSI, Gianto. Ko-tha. 1 partitura (15 p.) Violão. [s.l.: s.n.], 2010.
STRICAGNOLI, Luca. The Future.1 partitura (14 p.) Violão. [s.l.: s.n.], 2014.
__________________. The Future.Intérprete: Luca Stricagnoli. [s.l.: s.n] (4’13’’), son.,
color.
Postado
em
19/04/14.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=SMQVyGOZylg>. Acesso em: 22/09/2017.

68

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

TABORDA, Márcia. Violão e identidade nacional: Rio de Janeiro, 1830-1930. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
TALLINI, Arturo. Arturo Tallini plays Ginastera Sonata 1-2. Intérprete: Arturo Tallini.
Mirabello:
[s.n.],
(6 ́04 ́ ́),
son.,
color.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=RqYAUh3x0Ak>. Acesso em: 17 dez. 2016.
VESCOVO, Ganesh del. Las seis cordas. Intérprete: Ganesh del Vescovo. [s.l.: s.n]
(12’42’’),
son.,
color.
Postado
em
19/04/14.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=SMQVyGOZylg>. Acesso em: 22/09/2017.
WELLESZ MODERN. Hans Werner Henze: Royal Winter Music. First Sonata (1975/1976).
Intérprete: David Tannenbaum. [s.l.: s.n], (33’45’’́), son., color. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=s1SAYYYqeQo>. Acesso em: 17 dez. 2016.
WOODS, Chris. Percussive acoustic guitar.Milwaukee: Hal Leonard, 2013.
YAMADA, Gaku. Ko-tha. Interpretação em vídeo do Youtube. Postado em 24/11/2010.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cNOZRBq_zeE>. Acesso em 12/08/17.
1

É razoável supor que a superação (ao menos parcial) deste problema não tardará, visto que a partir do fim da
última década temos assistido a uma verdadeira explosão da composição no âmbito do fingestyle (até a presente
data não de todo acompanhada pela indústria editorial, passo que, quando dado, poderá firmar bases para
alguma padronização da notação).
2
3 pontos – Usa recursos percussivos em todos os trechos da obra; 2 pontos – Utiliza razoavelmente, mas com
seções inteiras sem eles; 1 ponto – Os utiliza esporádica ou ornamentalmente, ou apenas em uma seção da peça.
3
Menos um ponto a cada acessório utilizado ou violão extra.
4
+ 1 ponto – usar o violão em diferentes posições. + 1 ponto – possuir técnica exclusiva. + 1 ponto – realizar a
integração de recursos percussivos com outras técnicas de forma original ou particularmente eficaz.
5
X pontos = quantidade de recursos
6
Quando havia discrepâncias entre várias fontes de uma mesma obra, priorizou-se as performances do próprio
compositor, no caso do fingerstyle, ou as partituras, no caso da música contemporânea.
7
E reage a ela, naturalmente, o que tem implicações técnicas que serão discutidas em trabalhos futuros.
8
no que a performance de obras com violão percussivo teve papel crucial
9
Este descritor pode ser usado para especificar a parte lateral do braço. Não confundir com as laterais da caixa
de ressonância.
10
Quando usados simultaneamente se escreve junto (ami), quando em sequência são separados por vírgula
(a,m,i).
11
O conceito aborda a composição e a performance como pólos conceituais indissociavelmente imbricados
numa mesma prática, levada a cabo por um agente composto (violonista + violão), com o fim de focar as
vinculações, mais que os afastamentos, entre essas duas práticas e agentes.
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Storytelling em música popular improvisada: revisão preliminar do
conceito de arco narrativo musical (ou tensão e relaxamento ou densidade
e intensidade musical) e sua aplicação em análise de dois improvisos do
guitarrista Jonathan Kreisberg
COMUNICAÇÃO
RafaelGonçalves
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) –rafaelxgoncalves@gmail.com
Resumo: Apresento brevemente minha pesquisa em andamento em torno do tema storytelling em
música popular improvisada para violão e guitarra a solo, com base em autores como Paul
Berliner e Ingrid Monson. A pesquisa visa entender o processo de performance de intérpretes
estudados sob o ponto de vista sintático-musical. Assim, faço uma revisão preliminar do conceito
de arco narrativo musical (ou tensão e relaxamento, ou intensification, criação de picos de
intensidade e clímax), que parece ser um mecanismo usado por intérpretes em suas performances.
Com base no conceito, analiso dois improvisos do guitarrista americano Jonathan Kreisberg nas
músicas My favorite things e Caravan, argumentando que são criados os arcos narrativos típicos.
Palavras-chave: Storytelling. Improvisação. Arco Narrativo Musical. Clímax Musical. Jonathan
Kreisberg
Storytelling in Improvised Popular Music: A Preliminary Review of the Musical Narrative
Arc Concept(or Tension and Release or Musical Density and Intensity) and its Application
in the Analysis of two Improvisations by Guitarrist JonathanKreisberg
Abstract: I briefly present my ongoing research on the topic of storytelling in improvised popular
music for solo guitar, based on authors such as Paul Berliner and Ingrid Monson. The research
aims to understand the performance process of interpreters studied from a syntactic-musical point
of view. I make a preliminary review of the concept of musical narrative arc (or tension and
release, or intensification, creation of peaks of intensity and climax), which seems to be a
mechanism used by performers in their performances. Based on the concept, I analyze two
improvisations by American guitarist Jonathan Kreisberg in the songs My favorite things and
Caravan, arguing that the typical narrative arcs arecreated.
Keywords: Storytelling. Improvisation. Musical Narrative Arc. Musical Climax. Jonathan
Kreisberg

1. Introdução
Tenho investigado1 o tema storytelling (ou narratividade) em música popular
improvisada, concentrando-me recentemente em análises de performances de violão e
guitarra a solo (sem músicos acompanhantes). O objeto de estudo abarca repertório em que a
improvisação ocupa um papel importante nas performances – que geralmente possuem a
forma tema-improvisos-tema. Uma metáfora muito usada por músicos expoentes é que
improvisar é como "contar uma história com a música". Termos como "história, discurso
musical, narrativa, clímax, estratégia retórica", são usados pelos autores para ilustrar as
análisesdeimprovisaçãosobopontodevistadostorytelling.Aqualidadedestorytellingem
performances viria da presença de alguns aspectos de narrativa na macroforma e improvisos,
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como a continuidade de ideias, a coerência musical, variação da densidade/intensidade do
discurso, relações sintáticas e estruturais entre frases, e entre tema e improvisos. A pesquisa
busca investigar a metáfora sob o ponto de vista dos mecanismos sintático-musicais de
produção de improvisação por intérpretes estudados. Assim, elementos estruturais das
performances são analisados, como: identificação de vocabulário melódico empregado nos
improvisos; tematismo e relação entre improvisos e tema; uso de procedimentos de
manipulação melódica (como paráfrase, desenvolvimento de motivos e improvisação
formulaica); improvisação mais ou menos premeditada; e produção de arcos narrativos
musicais. Neste trabalho, apresento uma revisão preliminar do conceito de arco narrativo
musical, que apresentarei a seguir, e uma análise de dois improvisos do guitarrista Jonathan
Kreisberg com base no mesmo.
2. Conceito de arco narrativo
Um conceito que tenho investigado é o de arco narrativo em improvisação
musical2. Berliner (1994), mostra através de análises de improvisos e entrevistas com
diversos músicos, como a criação de picos de intensidade, tensão, resolução e clímax
musicais é comum no jazz, e contribui para a qualidade de storytelling das performances.
Alguns autores como Turi Collura (2008) e Jamey Aebersold (1992) recomendam que este é
um mecanismo de produção de um bom improviso – que conduz o discurso musical como em
uma narrativa com começo, meio e fim3:
Melodias de todos os tipos de músicas - jazz, música clássica, folclórica, pop e rock
têm uma característica em comum que apela para o ouvinte a também para o
performer, essa característica é o apropriado uso de tensão e relaxamento. 4
(AEBERSOLD, 1992, p. 43).

Collura diz que "durante a improvisação é interessante começar com poucas notas
e, aos poucos, aumentar a densidade de notas" (COLLURA, 2008, p. 121). O autor apresenta
o seguintegráfico:

Figura 1: Variação de densidade e intensidade de improvisos (COLLURA, 2008, p. 121)

71

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

Podemos ver pelo gráfico acima que recomenda-se que um improviso comece
com uma densidade/intensidade baixa, caminhe para alta densidade (clímax) e termine
novamente em densidade baixa5. Collura dá algumas dicas de como fazer um bom improviso
e alcançar o resultado acima: "Não se preocupe em começar o improviso no primeiro tempo
do primeiro compasso, experimente deixar a música 'respirar'. Da mesma forma, não se
preocupe em terminar o solo no último tempo do último compasso." (COLLURA, 2008, p.
121). Vemos que essas diretrizes podem auxiliar a criar momentos de início e final de
improviso com pouca intensidade, como é o modelo doarco.
Aebersold apresenta algumas orientações para a produção de arcos narrativos,
chamando o processo de motivic development - tension and release. Segundo o mesmo, um
improviso não precisa ter apenas um clímax, mas pode ter vários picos de intensidade até
atingir o maior pico. Como vemos no gráfico de Collura, e recomenda Aebersold, o clímax
deve ocorrer próximo ao final do improviso. Aebersold ainda recomenda que o relaxamento
que vem após o clímax deve ter duração mais curta que o desenvolvimento que leva a ele:
"um relaxamento longo final adormece [numbs] o ouvinte e nega completamente a tensão
produzida nos estágios iniciais do solo" (AEBERSOLD, 1992, p. 44)6.
Ingrid Monson, ao analisar uma performance do grupo Jaki Byard Quartet
(pianista, líder do grupo) no standard Bass Ment Blues, com forma de blues de 12 compassos,
gravada em 1965, mostra como resultado um gráfico parecido com o apresentado acima como se fossem vários daqueles conectados um no outro, à medida que os solos se
seguem.Aautoradizqueocorrempicosdeintensidademusicalnofinaldecadasolo,de contrabaixo,
flauta e piano. Segundo Monson, este tipo de intensificação musical éumcritério
importantedeanálisenãoapenasdeimprovisações,masdecomposiçõestotalmenteescritas(thought
-composed) – que mostra uma imagem do que seria o desenvolvimentoemlarga escala de uma
composição (large-scale development) – também sendo usadocomoargumento para defender
o mérito ou a qualidade de uma composição. Monson, concentra suaanálise nosprocessos de
interação entre os músicos, que ocorrem ao longo de umaperformance, e contribuem para a
intensificação musical. A autora ressalta que, em se tratandodeum conjunto de músicos
tocando, o resultado final de intensificação musicalproduzidopelo conjunto de músicos é que
deve ser observado - e não apenas aquilo que é tocadopelosolista. Alguns parâmetros que
influenciam na densidade e intensidade musical,segundo Collura (1) e Monson (2 a 9),
estão

elencadosaseguir: 1)

Quantidade

de

notas;2) Dinâmicas; 3) Densidade
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rítmica/complexidade rítmica; 4) Registro; 5) Timbre; 6) Melodia (variações e
ornamentações); 7) Harmonia; 8) Interação; 9) Estilo de groove.
No estágio atual da pesquisa, tenho considerado preliminarmente que cada
parâmetro

musical

pode

exercer

influência

diretamente

proporcional,

ou

por

mudança/variaçãona intensidade musical (marcados em negrito na lista.) Neste sentido, se
um fraseado possui parâmetros relativamente estáveis, mas aumenta a quantidade de notas (1)
ou a dinâmica (2), tem também aumentada a intensidade musical. Os parâmetros em negrito,
registro, timbre e estilo de groove contribuem para o sentido de continuidade de discurso
musical, de narratividade, mas sua influência no aumento de intensidade musical parece ser
mais complexa de ser analisada. Aebersold também elenca vários elementos que produzem
tensão e relaxamento. Para o autor, por exemplo, linhas melódicas descendentes (descending
lines) é um elemento que produz relaxamento. Não me parece sensato dizer que uma linha
descendente sempre reduzirá a intensidade musical, mesmo isolando o parâmetro
abstratamente dos demais. E se pensarmos em uma situação prática em que um linha
descendente for combinada com aumento de dinâmica, por exemplo, pode-se produzir uma
frase musical que dá intenção de aumento de intensidade.
É interessante observar que o uso do termo densidade parece ser mais adequado
para alguns parâmetros – como harmonia, timbre e registro – e intensidade mais adequado
para outros – como dinâmica e quantidade de notas. Entretanto, parece não ser impertinente
falar que uma harmonia mais densa é mais intensa. Da mesma forma, um trecho com grande
quantidade de notas (em oposto a poucas notas) é mais intenso e naturalmente mais denso.Na
prática, todos os parâmetros são comparativos, e podem surgir dúvidas do que é mais
denso/intenso quando misturamos mudança de vários parâmetros. Ou seja, se um improviso
aumenta a quantidade de notas tocadas, mas diminui a dinâmica em que são tocadas, há um
aumento ou diminuição geral de densidade/intensidade? Quando observamos conjuntamente
os parâmetros elencados em análise, temos que tomar um cuidado para saber lidar bem com a
combinação dos mesmos, a fim de fazer uma análise criteriosa e objetiva. Na continuidade da
minha pesquisa, pretendo investigar maneiras de analisar a questão de densidade/intensidade
da improvisação mais a fundo, ampliando as referências bibliográficas dos tópicos discutidos.
Entretanto, acredito que com os comentários e revisão apresentados, é possível vislumbrar
estes parâmetros de densidade/intensidade musical e como influenciam, de maneira geral, na
criação de um improviso. Minha hipótese de pesquisa é que a criação de arcos narrativos em
improvisos, e na macroforma tema-improvisos-tema, é uma estratégia de produção de
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narratividade; é um dos mecanismos estruturais que os improvisadores utilizam para tocar. A
pesquisa visa analisar se e como diferentes intérpretes empregam este mecanismo em suas
performances.

3. KreisbergeasmúsicasMyfavoritethingse Caravan
Jonathan Kreisberg (nascido em 1972) é um dos principais expoentes da guitarra
jazz de Nova York. Ele já tocou em diversas formações musicais e possui sólida carreira
musical. Nos últimos anos, tem se apresentado nos Estados Unidos e em diversos países da
Europa e América Latina. Em seu website7, podemos ver uma biografia resumida do músico,
que afirma ter tido contato desde sua infância, através da coleção de discos da família, com
diversos estilos musicais, como o jazz, violão erudito e rock. Seu trabalho procura conciliar
tradições e elementos estilísticos do jazz com seu virtuosismo próprio (técnica guitarrística
bem desenvolvida, velocidade no fraseado e técnicas específicas, como o sweep picking) e
com algumas experimentações musicais (músicas com efeitos eletrônicos, peças com formas
mais livres).
Foram transcritos integralmente dois improvisos – nas músicas My favorite things
e Caravan, presentes no CD One, lançado em 2013 pela gravadora New for Now Music
(KREISBERG, 2013). No ano passado, publiquei um trabalho (2016) analisando o
vocabulário melódico dos improvisos nas peças. Mostrei como há elementos recorrentes nos
dois improvisos, o que nos ajuda a entender os mecanismosusados pelo artista para
improvisar. São eles: 1) Intercalação de linhas melódicas com acordes; 2) Arpejos em duas
oitavas; 3) Arpejos em uma oitava com notas de tensão; 4) Aproximações cromáticas; 5) Uso
de escala alterada; 6) Procedimentos de manipulação rítmica.
As duas composições pertencem ao repertório standard de jazz. My favorite
things foi composta por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein em 1959 para o show da
Broadway, The sound of Music. Em 1960 foi gravada pelo saxofonista John Coltrane, como
comentado e mostrado por Monson (1996), tendo se tornado uma gravação muito conhecida
do público do gênero. Caravan8foi composta por Duke Ellington e Juan Tizol (trombonista
que tocava com Ellington) em 1936 e também foi gravada por diversos artistas, como
Thelonious Monk (1955), Dizzi Gillespie (1960) e Arturo Sandoval (1992); No CD One, My
favorite things é tocada na guitarra elétrica e Caravan, no violão de aço. Em ambos os casos,
os solos transcritos encontram-se entre a exposição e reexposição dotema.
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4. Arconarrativo do improviso em Myfavoritethings, por Kreisberg:
Podemospensarque,conceitualmente,anarrativadoimprovisodeMyfavorite

things,

interpretado por Kreisberg, é construída de maneira a construir um arco musical. Com base
no parâmetro 1, quantidade de notas, podemos pensar que o improviso passa por três
momentos: M1, M2, M3.
M1: O improviso começa com frases que utilizam principalmente a colcheia
como divisão básica do groove (máximo de 6 notas por compasso, compasso 3/4). Durante a
maior parte do improviso, o fraseado utiliza a colcheia como divisão, às vezes intercalando
com acordes esparsos, que dão sustento rítmico ao groove.

Figura 2: Trecho M1, em [1:21], do improviso em My favorite things,por Jonathan Kreisberg

M2: Seção de arpejos, próxima ao final do improviso (clímax), que utiliza
semicolcheias (com 12 notas por compasso):

Figura 3: Trecho M2, o clímax, em [2:41], do improviso em My favorite things, por Jonathan Kreisberg

M3: Após o clímax, há um retorno às poucas notas por compasso, intercalando
uma melodia com acordes de acompanhamento, antes de voltar aotema:

Figura 4: Trecho M3, em [2:56], do improviso em My favorite things,por Jonathan Kreisberg
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Ao longo do improviso em My favorite things, ocorrem pequenos picos de
intensidade, como diz Aebersold, ou de produção de tensão. Por exemplo, há presença de
frases com considerável amplitude de registro, como a primeira frase do improviso, em
[1:21], que possui amplitude de duas oitavas mais uma quarta aumentada, das notas Fá#4 a
Dó2. Tendo em vista que as demais frases do improviso também usam a colcheia como
divisão rítmica básica, o emprego de grande amplitude de registro é um fator diferencial nesta
frase, fazendo com que ela se destaque em relação à demais e gere intensidade
musicaldiferenciada.
Outro exemplo de pico de intensidade é uma longa frase com duração de 8
compassos, de [1:57] a [2:04], utilizando colcheias ininterruptas. As frases de Kreisberg no
improviso (e também a melodia do tema) possuem geralmente duração de 4 a 6 compassos.
Neste momento, ocorre a longa frase de 8 compassos com colcheias ininterruptas, que
termina em um acorde de alta densidade textural (Em7(11) - 5 sons) e grande amplitude de
registro (3 oitavas - se considerarmos o baixo tocado em separado como parte do acorde) em
relação à extensão da guitarra. A expectativa de resolução de frasesda peça é de 4 a 6
compassos. Assim, esta longa frase gera maior tensão ou intensidade ao não ser "resolvida"
em uma duração esperada - ela é prolongada em relação às demais. Essa tensão é acrescida
pelo emprego do acorde referido ao final dafrase.

Figura 5: Frase de pico de intensidade musical, em [1:57], do improviso em My favorite things interpretado por
Jonathan Kreisberg

Estes picos de intensidade são importantes no improviso, mas acredito que o
ponto de maior intensidade musical (clímax) é criado pela variação da quantidade de notas
combinado com registro extenso - na seção de arpejos ao final doimproviso.

5.Arco narrativo do improviso em Caravan, por Kreisberg:
Se dividirmos o improviso de Kreisberg em Caravan em cinco trechos, C1, C2,
C3, C4 e C5, podemos ver como é criado o arco musical.
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C1: O improviso começa alternando acordes e fraseado em colcheias, na parte
relativa ao primeiro A - harmonia referente à primeira seção do tema:

Figura 6: Trecho C1, em [2:10], do improviso em Caravan, por Jonathan Kreisberg

C2: Ao seguir o improviso, entrando na seção B da harmonia do tema, Kreisberg
aumenta a densidade de notas - faz longas frases em colcheia sem a alternância de acordes,
delineando a harmonia com seu fraseado. Nota-se que o intérprete explora um fraseado do
registro grave ao agudo do instrumento - em movimentos ascendentes e descendentes. Podese argumentar que estes dois fatores produzem um aumento de densidade em relação ao
trecho anterior,C1:

Figura 7: Trecho C2, em [2:38], de análise do arco narrativo do improviso em Caravan, por Jonathan Kreisberg

C3: Neste trecho (C3), alguns fatores atuam em conjunto para criar uma grande
densidade/intensidade musical, como: complexidade rítmica - aqui o intérprete introduz o
trecho de manipulação rítmica, que representa maior intensidade em relação ao fraseado e
mudança de groove que vinha se baseando desde então; a harmonia também fica mais densa
neste trecho, pois são usados arpejos de acordes com 5 sons, sustentados e sem alternância
com fraseados, com uso das cordas soltas E (Mi aguda) e G (Sol), o que proporciona uma
sonoridade mais "cheia" e rica; neste trecho também poderíamos pensar que ocorreu a
incidência do parâmetro 9, grande alteração no estilo de groove;isso porque a manipulação
rítmica não ocorre apenas em algumas frases em um pequeno trecho, mas em um grande
trecho do improviso. O improviso possui no total 98 compassos, e o trecho da manipulação
rítmica vai do compasso 63 ao final – ou seja, 35 compassos – mais de um terço do
improviso:
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Figura 8: Trecho C3, em [3:07], do improviso em Caravan, por Jonathan Kreisberg

C4: Neste trecho poderíamos pensar que ocorre o clímax do improviso. É a
continuação do trecho de manipulação rítmica introduzido em C3, só que aqui o intérprete
introduz uma sequência de acordes que contém uma textura com as cordas soltas do violão;
Kreisberg toca estes acordes mantendo as cordas soltas, enquanto desloca horizontalmente o
shape da mão esquerda, formando um paralelismo típico de violão e guitarra9.

Figura 9: Trecho C4, em [3:24], do improviso em Caravan, por Jonathan Kreisberg

C5: Neste trecho parece que o clímax já passou e o intérprete aos poucos
desmancha a narrativa densa que criou, repetindo um arpejo em decrescendo. Kreisberg toca
um arpejo com o conjunto de notas (F Ab G) que poderia ser visto como um acorde de Fá
menor com nona adicionada (quinta justa omitida), a tônica da música. O intérprete repete
esse padrão de arpejo e, aos poucos, diminui a dinâmica empregada (que durante todo o
improviso esteve praticamente inalterada, entre mf e f), fazendo um fade out. Além disso, a
partir desse acorde o intérprete faz um rallentando (diminui aos poucos o andamento da
música). Tais fatores em conjunto conduzem a um final de seção, preparando para o retorno
aotema:

Figura 10: Trecho C5, em [3:35], do improviso em Caravan, por JonathanKreisberg
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6. Comparação do arco nos doisimprovisos
No improviso de Kreisberg em Caravan, podemos pensar que em relação ao
parâmetro quantidade de notas também há um aumento gradativo do mesmo do começo ao
meio do improviso, quando atinge o máximo de notas por compasso. Entretanto,
diferentemente do que ocorre em My favorite things, em Caravan parece que o clímax do
improviso não se faz onde há maior quantidade de notas por compasso no fraseado (C2), mas
no trecho onde ocorre a manipulação rítmica e paralelismo do shape, o C4. No trecho M2,
clímax de My favorite things, também há leves aspectos de manipulação rítmica (pela
configuração do arpejo, cujas notas recaem na terceira semicolcheia do segundo tempo 10),
mas ela é bem menos intensa e menos extensa do que em C4. Além disso, tal manipulação
não ocorre apenas no clímax da música, mas também a percebemos em um trecho anterior do
improviso. Com isso é possível dizer que a manipulação rítmica pode contribuir para o
clímax de My favorite things, mas o elemento chave de aumento de intensidade/densidade
para a produção do mesmo é a quantidade de notas. Ou seja, podemos perceber como nos
dois improvisos analisados, My favorite things e Caravan houve uma criação de narrativa de
acordo com o arco narrativo tradicional. Em ambos, o clímax ocorre ao final do improviso,
como recomendam os autores, e o relaxamento tem duração menor que o processo de tensão.
Entretanto, o clímax é criado de forma diferente pelo intérprete em cada improviso - com a
manipulação de diferentes parâmetrosmusicais.
7. Consideraçõesfinais
Apresentei uma delimitação de minha pesquisa e revisão preliminar do conceito
de arco narrativo (ou tension and release), que pretendo enriquecer e aprofundar com a
continuidade da pesquisa. Podemos ver como Kreisberg constrói nos dois improvisos o arco
narrativo típico, através da manipulação de diferentes elementos musicais em cada peça. Com
o conteúdo e exemplo de análise discutido aqui, podemos ver que o arco narrativo é um
conceito importante em música popular improvisada, que pode ter desdobramentos para
análise e criaçãomusical.
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Alguns dos conceitos e análises apresentadas aqui são uma síntese e continuação de minha pesquisa de
mestrado, cuja dissertação foi defendida recentemente, e se encontra nas referências deste artigo.
2
Como mostrado ao longo do texto, os autores revisados na pesquisa, ligados à musicologia jazz, não usam
especificamente o termo "arco narrativo" para descrever esta prática, mas usam outros termos como
intensification, e tension and release. Entretanto, tenho usado o termo arco narrativo em meus trabalhos, pois
acredito que ilustra bem o conceito, engloba o processo como um todo e os diversos aspectos a que os nomes
usados pelos autores se referem, e ainda relaciona a prática ao tema storytelling.
3
Em teorias de narratologia literária, um gráfico parecido com o elaborado por Collura é usado para explicar o
que é chamado de arco narrativo, sequência, estrutura dramática, ou pirâmide de Freytag, como mostra Gerald
Prince (1989). Segundo Prince, um arco narrativo literário típico é composto por 5 fases: exposition, rising
action, climax, falling action, catastrophe (ou denouement, ou resolution) - que pode ser traduzido livremente
em exposição, ascensão da ação, clímax, queda da ação e desfecho. Ou seja, a narrativa literária clássica sai de
uma intensidade baixa, vai para uma intensidade alta e retorna para a baixa, assim como em improvisações em
que se produz o arco narrativo musical.
4
Tradução livre, do original: "Melodies of all musics - jazz, classical, folk, pop, rock have a common thread
wich seems to appeal to the listener as well as the performer; and that thread os the proper utilization of tension
and release".
5
De maneira semelhante a Collura e Aebersold, encontramos no livro didático voltado para composição, Melos
e Harmonia Acústica,de César Guerra-Peixe (1988), alguns exercícios para construção de melodias. Um dos
conceitos proposto pelo autor é o de criação de uma melodia com "clímax ou ponto culminante máximo - a nota
mais aguda; [que é] é feita uma única vez (...). O lugar exato em que deve ser colocado o clímax é, nestes
exercícios, no terceiro terço da melodia." Ou seja, outra forma de criar um clímax musical, segundo GuerraPeixe, é através da mudança de registro da melodia – o ponto de clímax seria o da nota mais aguda da melodia.
6
Tradução livre, do original: "A long final release numbs the listener and completely negates the tension
produced in the early stages of thesolo".
7
Mais informações sobre o artista podem ser obtidas no seu website (www.jonathankreisberg.com).
8
As informações de autoria da música foram retiradas do verbete da música Caravan no Wikipédia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Caravan_(1936_song). As informações foram confirmadas através de pesquisa na
base de dados Alexander Street Press, em que várias gravações estão disponíveis para escuta, e mencionam a
autoria referida: http://search.alexanderstreet.com/jazz(acesso de ambos os websites em 19/10/2017).
9
Podemos pensar que este tipo de textura é tipicamente "violonística e guitarrística", pois utiliza recursos típicos
do instrumento e da técnica instrumental no improviso. Podemos ver este procedimento usado também em
estudos e peças, como, por exemplo o Estudo nº 1, de Heitor Villa-Lobos, que utiliza uma seção de arpejos
diminutos descendentes intercalados com as cordas E, aguda e grave, soltas do violão. Uma análise deste estudo,
que tem procedimento semelhante ao utilizado por Kreisberg, pode ser visto no artigo "Simetrias e Palíndromos
no Estudo nº 1 para violão de Villa-Lobos", de Ciro Visconti e Paulo de Tarso Salles (2013).
10
As situações de ocorrência de manipulação rítmica em My favorite things são apresentada em mais detalhes
em minha dissertação (GONÇALVES, 2017, p. 45).
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A prática da improvisação musical na perspectiva do violão brasileiro de
concerto
COMUNICAÇÃO
José Simião Severo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - josesimiaosevero@hotmail.com
Resumo: Este artigo trata da improvisação musical como ponto relevante para o violão brasileiro
popular de concerto, fomentando aspectos e direcionando caminhos pertinentes para aquela
prática neste contexto. Tem como objetivo principal nortear a prática do intérprete. Por meio de
levantamento bibliográfico em repositórios, periódicos e anais, constata-se a escassez de material
relativo ao tema. Conclui-se que a presente pesquisa contribui para o estudo do violão brasileiro,
como também, em sentido amplo, para o debate sobre música popular nas universidades.
Palavras-chave: Violão brasileiro. Improvisação. Música popular.
The practice of musical improvisation from the perspective of popular Brazilian concert
guitars
Abstract: This article deals with musical improvisation as a relevant point to the popular
Brazilian concert guitar, fomenting aspects and directing pertinent paths to practice in the context.
Its main objective is to guide practical paths for the interpreter. Through a bibliographical survey
in repositories, periodicals and annals we verified the scarcity of material that leads to this
argument. We conclude that the present research contributes to the study of the Brazilian guitar, as
well as in the broad sense about popular music in the universities.
Keywords: Brazilian guitar. Improvisation. Popular music.

1. Introdução
O violão brasileiro popular tem sido estrategicamente implantado em cursos
técnicos e de graduação em Música no Brasil. Contudo, cabe observar que, dentre os
conteúdos dessa prática, faz-se necessária a inserção da improvisação como atividade que
prepara o instrumentista para atuar no mercado de trabalho.
Nessa perspectiva, é preciso buscar caminhos que conduzam a resultados
eficientes de improvisação no violão popular de concerto. O estudo de escalas e arpejos, para
citar um deles, é imprescindível, apesar de não serem de nosso interesse caminhos que
enfatizem somente uma vertente musical, como a improvisação jazzística. A música
brasileira, por exemplo, e apesar de seus entrelaçamentos com o jazz, apresenta suas próprias
raízes, a exemplo do gênero choro. Por isso, o caminho para a execução da improvisação do
violão brasileiro popular de concerto apontado neste artigo pode ser útil, tanto em
apresentação solo quanto na atuação em contextos diversos da atividade profissional.
A pesquisa foi construída a partir de consultas na internet em repositórios de
dissertações e artigos sobre a improvisação no violão de concerto. Localizamos poucos
materiais que mencionem a improvisação como ponto relevante nesta formação, sobretudo no
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ensino formal. Paixão (2016) apresenta a dissertação “O ensino da improvisação em aulas de
Guitarra na perspectiva dos alunos”; Guerzoni (2014), realiza uma investigação sobre o
método “A arte da improvisação”, do autor Nelson Faria, no reflexo de músicos, bem como a
respeito da improvisação na Europa ocidental, no contexto das universidades brasileiras;
Silva (2011) disserta sobre o ensino da improvisação na música popular brasileira no
contexto do contrabaixo acústico; Silva (2013) analisa e evidencia os processos de ensino e
aprendizagem de improvisação no contexto da UFMG; Albino (2009) versa sobre a
improvisação musical e as possibilidades de aplicação no ensino de instrumentos; e Leite
(2014) discute em seu artigo aspectos referentes ao processo de improvisação na música
instrumental contemporânea.
Partindo desses estudos, o trabalho se desenvolveu por meio das seguintes etapas:
a primeira consiste no debate a respeito do violão brasileiro e da música popular, enquanto a
segunda trata da improvisação musical e de sua prática.

2. O violão brasileiro popular
O ensino do violão popular, no que se refere à música instrumental brasileira,
vem sendo aplicado nos cursos de Música de várias universidades brasileiras, como, por
exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como conceitos preliminares que
direcionam para o tipo de música popular sobre a qual discutimos neste trabalho, faz-se
necessário discorrermos acerca da sigla MPB (Música Popular Brasileira), que remete ao
conceito de Naves (2010, p. 41), de que a “[...] ideia de MPB foi surgindo aos poucos, ao
longo dos anos 60, acompanhando as transformações ocorridas na perspectiva política e na
sensibilidade estética da geração que sucedeu à bossa nova”. Nesse entendimento, o termo
MPB é conhecido amplamente na sua originalidade cultural e histórica. Trazemos também o
pensamento de Ulhôa, quando comenta:
“O elemento complicador aqui é que MPB é um termo problemático, utilizado tanto
por um grupo sonoro restrito que distingue a “linha evolutiva” mencionada acima
quanto pela indústria musical, que incorporou a rubrica para referir-se a um
segmento do mercado [...]”.(ULHÔA, 2007, p. 53)

Desse modo, percebemos que a música popular a respeito da qual pautamos neste
trabalho está relacionada à música instrumental que teve sua origem na cultura brasileira, a
exemplo de compositores violonistas brasileiros como Dilermando Reis (1916-1977), Aníbal
Augusto Sardinha, o “Garoto” (1915-1955), João Pernambuco (1883-1947), Marco Pereira
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(1950), dentre outros. Nessa reflexão, em relação ao termo violão brasileiro popular,
seguimos o conceito de Feitosa (2016, p. 12), o qual explica que a “troca das palavras
‘popular’ e ‘brasileira’ é feita para evitar confusão com o termo ‘MPB’”. Assim, em nosso
contexto, pretendemos diferenciar o violão da sigla citada por se tratar da música
instrumental. No que concerne ao violão popular, Lemos discorre:
O desenvolvimento do violão popular no Brasil foi marcado por transformações
estilísticas e composicionais que se fundem com a própria história da música
popular brasileira. Estas transformações ocorreram de forma significativa a partir de
diferentes fontes e matrizes culturais: a música erudita, a música popular brasileira,
o jazz etc. (LEMOS, 2012, p. 10)

Desse modo, o violão brasileiro une características específicas de culturas
diversas, resultando na formação do novo e na concepção de um segmento de repertório a ser
executado de forma coerente através da técnica peculiar do instrumento.
Essa característica multifacetada dos violonistas brasileiros, de se inserirem em
diversos ambientes musicais, de absorverem diferentes linguagens e expressões, aliando-as às
suas próprias raízes, acaba por transcender fronteiras da linguagem do instrumento,
divulgando a todas conjuntamente (PEROTTO, 2007, p. 7-8).
Apresentamos agora alguns autores que compartilham do pensamento de o gênero
choro ser trabalhado como atividade no violão. De acordo com Junqueira (2010, p. 71), “[...]
a identificação da origem dessas peças, os contextos aos quais estão vinculadas, colabora para
uma interpretação consciente e autônoma [...]”. Assim, reconhecemos que a competência do
ato de improvisar, no que se refere ao violão popular no Brasil, também está relacionada ao
gênero choro, pois, segundo Diniz (2003, p. 15), “[...] as malandragens nas execuções e a
provocação dos instrumentistas solistas, tudo colaborava para imprimir ao gênero sua tônica
de liberdade e improviso”. Desse modo, convém enfatizar que este se trata de um gênero
tipicamente brasileiro e que muitos violonistas considerados populares, como, por exemplo,
Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto (1915-1955), compuseram obras que se incluem nele.
Para facilitar o estudo, o envolvimento datécnica é imprescindível ao se analisar,
por exemplo, a sonoridade (crescendo, decrescendo, fraseado, dentre outros), que deve ser
trabalhada nas mãos direita e esquerda. Nessa perspectiva, faz-se necessário enfatizar o
estudo da técnica oriunda do violão de conservatório. A esse respeito, Silva e Scarduelli
comentam:
[...] podemos inferir que o estudo de técnica pura realizado através de métodos
desenvolvidos para o violão de concerto deve ser adequado às necessidades
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pontuais do violonista popular, visto que este também estuda outras frentes, como
improvisação, arranjos, acompanhamento, entre outras. (SILVA e SCARDUELLI,
2013, p. 22)

Dando continuidade a esse desenvolvimento da técnica específica do
instrumento, os discursos melódicos também fazem parte, por exemplo, os estudos de arpejos
e intervalos com as escalas (juntamente com a inclusão de cordas soltas, quando possível). A
improvisação na prática do instrumento, no pensamento de Leite (2014, p. 1109),
[...] pode ser definida como uma composição em tempo real; portanto, o trabalho de
expandir a intimidade com o instrumento de modo a reconhecer digitalmente
intervalos em alta velocidade, dominando sequências melódicas ao ponto de
permitir um acesso rápido, quase instantâneo, às “prateleiras fraseológicas” é
indispensável para o músico que se interessa por desenvolver suas capacidades na
área da improvisação.

Nessa perspectiva, o fraseado melódico deve ser também algo a ser priorizado, já
que a apreciação de músicas executadas por improvisadores do instrumento é um fato que
consequentemente desenvolve a concepção do ouvinte, relembrando, portanto, que assim
como uma criança aprende a falar ouvindo, o instrumentista aprende uma concepção de
improviso ouvindo. Nessa direção, Feitosa (2016) defende que a escuta e a apreciação do
repertório são fundamentais para a formação do músico popular. Alinhado a isso, o
envolvimento prático musical com o repertório e com músicos populares também é ponto que
deve ser considerado para um desenvolvimento espontâneo. Partindo dessas premissas, por
meio da experiência com a escuta, buscamos imitar com a intenção de recriar posteriormente.
Sobre esse assunto, corrobora Sardo:
A aprendizagem com base na imitação é característica de diversos contextos de
improvisação. No jazz, por exemplo, é comum a prática de “tirar de ouvido” frases
ou solos gravados de artistas consagrados, caracterizando um trabalho de imitação,
reprodução e recriação (SARDO, 2012, p. 68)

Nessa linha de pensamento, podemos considerar a imitação um ponto prático
inicial e primordial para consolidar o perfil do instrumentista. No entanto, ele não deve se
distanciar de uma escola não convencional denominada de violão brasileiro, a qual, de certo
modo, vem se consolidando através de violonistas consagrados.

3. A improvisação musical
Sendo a improvisação a competência de criar melodias ou empregar acordes no
momento em que se executa uma obra, devemos salientar que, embora tenha o nome de
improvisação, faz-se necessário termos a consciência de que para executá-la existe um estudo
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preparatório de reconhecimento dos aspectos pertinentes a tal prática. Apesar disso, muitos
músicos instrumentistas exercem essa atividade de maneira intuitiva, confiando no que
carregam de experiência auditiva.
De acordo com Leite (2014), “na música instrumental, improvisar normalmente
diz respeito à habilidadeespecífica de criar melodias originais, em tempo real, sobre uma
determinada harmonia”. Assim como o arranjo,a improvisação está interligada à competência
de compor, pois estabelece relação de criatividade, inspiração e reconhecimento de aspectos
relacionados ao estudo de harmonia. A improvisação também é uma maneira de o intérprete
expressar o seu sentimento, recriando uma concepção junto à obra. Albino (2009, p. 29)
compreende que é necessário “[...] pensar a improvisação como um fazer musical que não
despreza a espontaneidade, mas que não tem nela seu único paradigma”. O autor ainda
afirma:
[...] a prática da improvisação proporciona aos músicos e estudantes o
desenvolvimento e aprimoramento de várias habilidades e capacidades musicais;
pode ser uma ferramenta auxiliar para a performance; dá condições para o
executante desenvolver com mais propriedade sua espontaneidade; desenvolve a
percepção musical. Para isso, é importante utilizar processos de ensino
significativos, lúdicos e flexíveis, em qualquer fase ou estágio do aprendizado
(ALBINO, 2009, p. 10).

Quando se trata da improvisação musical, logo, os pensamentos de
muitos músicos se voltam para a concepção jazzística, entretanto, não podemos deixar de
expressar que o termo não está isoladamente relacionado ao gênero jazz, embora, na visão de
Albino (2009, p. 108), “curiosamente, o jazz consegue manter-se vivo e inovador, sendo o
gênero mais influente e desenvolvido no uso dessahabilidade”.
Convém enfatizar que o choro também tem sua maneira de improvisar: “[...] o
choro utiliza a improvisação de uma maneira diferente da utilizada no jazz. O músico que
executa a melodia (músico solista), não foge muito dela” (ALBINO, 2009, p. 103). Além
disso, o violão brasileiro está imerso em uma gama de possibilidades oriundas também da
música popular brasileira, por exemplo, a rítmica e o balanço do suingue da mão direita.
Em gêneros como o baião e o frevo, por exemplo, o violão é utilizado de maneira
estilizada fazendo referências às figurações básicas dos instrumentos de percussão.
Em outros casos, como no samba e no choro, esteve presente na instrumentação
desde o início e desenvolveu, ao longo do tempo, formas particulares de
acompanhar ritmicamente (THOMAZ; SCARDUELLI, 2013, p. 230).

Nesse sentido, existem diversos caminhos para que tenhamos resultados
conscientes e precisos na improvisação. Dentre eles, podemos citar o aspecto “temático”, no
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qual a improvisação é desenvolvida a partir do tema original da obra ou de um trecho
musical. Para Collura (2008, p. 12), esse tipo de improvisação “[...] se constrói a partir da
melodia original os quais podem ser elaborados de várias formas [...]”. Dessa maneira, podem
ser utilizados aspectos como o deslocamento da rítmica, ou seja, o uso das mesmas notas da
melodia original em valores rítmicos diferentes.
Nesse plano, a transposição da melodia dentro do tom ou da escala que foi
composta também é uma maneira útil para se somar a outros aspectos da improvisação. As
notas de passagem, assim como as cromáticas, são argumentos que se somam para um
improviso melódico, desde que sejam soadas em equilíbrio com o tempo rítmico musical.
Para a improvisação através da criatividade melódica, faz-se necessário o
reconhecimento das funções dos acordes a serem utilizados como harmonia. Nesse contexto,
chegamos à possibilidade da improvisação tonal ou modal. A improvisação tonal é pensada
através da escala de um tom, ou seja, para cada trecho harmônico ou obra que esteja
estruturada em apenas um tom, podemos utilizar a escala relacionada. Quanto à modal, para
cada acorde, temos a possibilidade de escolher o modo (escala) que os acordes possibilitam.
No exemplo abaixo, podemos observar uma progressão de acordes pertencentes à tonalidade
de Si bemol maior (Bb).

Exemplo 1: Compasso 20 ao 26 da obra “Lamentos do Morro” do violonista e compositor Aníbal Augusto
Sardinha, Garoto (1915-1955)

Temos, então, o acorde Dó menor com sétima (Cm7) e o Dó menor com sétima e
sexta (Cm6), caracterizados como o segundo grau da tonalidade de Si bemol maior (Bb). No
compasso 24 (5° compasso do exemplo), constatamos o acorde de Lá menor com sétima e
quinta diminuta (Am7(b5)) sendo o sétimo grau do Si bemol (Bb). Logo, podemos utilizar
para a improvisação a escala do tom em questão, caracterizando a improvisação tonal ou por
centro tonal.
86

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

Exemplo 2: Compasso 18 ao 23 da obra “Choro Triste n. 2”, do violonista e compositor Aníbal Augusto
Sardinha, o Garoto

Podemos constatar, no exemplo acima, no compasso 19 (segundo compasso do
exemplo), o acorde de empréstimo do quarto grau da tonalidade em questão; logo, temos
como opção de improviso a escala mixolídia (modo mixolídio) do próprio Sol com sétima
(G7). No compasso 21, encontra-se o acorde Lá menor com sétima e nona (Am7(9)), com a
possibilidade de improviso na escala dórica do próprio acorde. No segundo tempo do
compasso 22, o acorde Fá sustenido com sétima (F#7) é caracterizado como quinto grau do Si
maior (B), o qual, por sua vez, é o sexto grau do Mi, sendo este último sexto do Sol. Assim,
no que concerne ao referido exemplo, podemos pensar para o improviso melódico a escala de
cada acorde, evidenciando a improvisação modal.
Convém enfatizar que o conhecimento prático sobre as escalas e arpejos deve
estar consolidado no instrumento. Nessa perspectiva, o estudo pode ser dirigido na execução
dos arpejos de todos os acordes do trecho ou da obra a ser improvisada. Observemos o
exemplo abaixo e em seguida a exposição dos arpejos de cada acorde.

Exemplo 3: Compasso 1 ao 8 da obra “Fluminense”, do violonista e compositor Aníbal Augusto Sardinha, o
Garoto

Exemplo 4: Estudo de arpejos na obra “Fluminense”, do violonista e compositor Aníbal Augusto Sardinha, o
Garoto
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Ao dominarmos o

referido

estudo

em

uma determinada obra,

não

obrigatoriamente devemos ficar presos à sequência lógica dos arpejos, mas, sim, variar de
acordo com a concepção que se pretende como resultado, por exemplo, improvisação na
concepção jazzística ou do choro.

4. Considerações finais
O trabalho ora apresentado é resultado de uma inquietação sobre a importância do
estudo da improvisação, especialmente voltado para a formação do violonista. Dessa forma,
acreditamos que a reflexão que propomos preconiza abertura para o assunto.
De

acordo

com

nossa

experiência,

a

improvisação

nos

remete

ao

desenvolvimento de aspectos cognitivos concernentes a experimentos e autoestudo. A
criatividade empírica performática do instrumentista apresenta uma variação de
possibilidades harmônicas e melódicas, de modo que o músico vai selecionar a seu critério.
Por esse viés, podemos afirmar que o trabalho em questão valoriza e dá ênfase a uma
“escola” que tem como finalidade a sua análise perceptiva do uso desses meios, tal como um
laboratório musical. Nessa perspectiva, ao tratarmos da música, devemos, sobretudo,
compreender e ter domínio dela.
Com base no entendimento acerca do que trata a improvisação musical,
acreditamos que as manifestações pelas quais o estudante músico pode interagir em relação à
improvisação temática, vertical, tonal e modal são caminhos que adicionam competências
para um bom desempenho no instrumento musical. Nesse contexto, o conhecimento prático
da idiomática do violão também nos remete à praticidade consistente e original. Assim, a
explanação sobre o violão brasileiro popular elege um espaço de atividade que se inclui
dentro do universo prático do instrumento para delinear os traços das vertentes, não com o
objetivo de classificar o que venha a ser melhor ou pior.
Com base na presente pesquisa, inicialmente constatamos que os caminhos
apontados dimensionam os anseios que os alunos têm. À medida que eles estão imersos no
universo musical, por vezes o assunto remete-se à estranheza por se tratar de algo que foge do
ato de interpretar o que já foi escrito em partitura.
Nesta discussão referente aos aspectos que envolvem o ensino e aprendizagem da
improvisação do violão popular nas universidades, anseia-se contribuir para que a prática do
estudante seja viva e atuante, bem como para pesquisas acadêmicas no âmbito da temática, a
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fim de que não esteja abaixo das obras dos compositores, e sim ao lado destas no exercício da
interpretação.
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Processos transcritivos utilizados por Heitor Villa-Lobos na sua obra
para canto e violão
COMUNICAÇÃO
Celso Silveira Faria
celsoviolao@hotmail.com
Resumo: O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi uma figura capital para a
literatura do violão. Villa-Lobos soube, de maneira magistral, aproveitar os alicerces da escrita
instrumental inventada e desenvolvida na Europa, e, a partir de experiências vividas em Paris na
década de 1920, vislumbrou novos patamares de sonoridade para o violão. Outro ponto de
relevância foi a sua atitude pioneira em escrever para um instrumento que, na época, era visto com
ressalvas pela elite musical brasileira. O artigo analisará procedimentos transcritivos utilizados
por Villa-Lobos em três das quatro canções que compôs com acompanhamento de violão: Canção
do Poeta do Século XVIII, Modinha e a Canção de Amor.
Palavras-chave:Villa-Lobos. Violão. Canção. Transcrição.
Heitor Villa-Lobos Transcription Processes Used in his Work for Voice and Guitar
Abstract: The Brazilian composer Heitor Villa-Lobos (1887-1959) is a prominent figure in the
guitar literature. Villa-Lobos knew, in a masterly manner, how to take the foundations of writing
for an instrument invented and developed in Europe, and from experiences in Paris in the 1920s,
saw new levels of sound for the guitar. Another point of relevance, is his attitude as a pioneer in
writing for an instrument that at that time was viewed with reservations by the elite of Brazilian
music. In this paper I will examine transcriptive procedures used by Villa-Lobos in three of the
four songs he composed with guitar accompaniment Canção do Poeta do Século XVIII, Modinha
and Canção de Amor.
Keywords: Villa-Lobos. Guitar. Song. Transcription.

1. Transcrição
A palavra transcrição origina-se do verbo latino transcribere, trans (de uma parte
a outra; para além de) e scribere (escrever), portanto, seu significado seria “escrever de uma
parte a outra” ou “escrever para além de”. Apesar desse termo sofrer de uma imprecisão
conceitual na literatura específica, para Luciana Monteiro de Castro Dutra,
... a transcrição pode ser definida como uma transposição escrita (gráfica) e
performática (sonora) de uma obra originalmente destinada a determinado(s)
instrumento(s) musical(is) para a escrita e a performance por outro(s)
instrumento(s), mantendo-se, na obra transcrita, as características rítmicas,
melódicas, fraseológicas e harmônicas da obra de partida e alterando-se
essencialmente as características tímbricas. (DUTRA, 2009, p. 137)

Sobre sua utilização, Flávio Barbeitas afirma que
... inúmeras foram, ao longo da história da música no Ocidente, as finalidades da
prática da transcrição musical. Dentre elas, podemos citar o início da constituição
do repertório de música instrumental no Renascimento – todo ele centrado em
transcrições de obras vocais – ou, no Romantismo, a “mercadológica” função de
divulgadora de obras. (BARBEITAS, 2000, p. 52-60)
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Apesar de sua inegável contribuição para a música ocidental, no século XX a
prática transcritiva entrou em declínio. Praticamente alijada das salas de concerto, a
transcrição sobreviveu basicamente como procedimento para ampliação do repertório de
alguns instrumentos.

2. O violão na época de Villa-Lobos
O século XX é, sem sombra de dúvidas, o período de afirmação do violão como
instrumento de concerto. O instrumento, que há muito estava afastado das salas de concerto,
não contava com uma boa reputação e somente autores ligados à sua didática e que também
eram concertistas se atreviam a escrever para ele. Poucas e tímidas experiências foram feitas
por compositores que tinham pequena ou nenhuma ligação com o violão. Todas elas o
relegavam a uma situação marginal, quer seja em formações de grupos de câmara ou ainda
como integrante de orquestra (DUDEQUE,1994).
O instrumentista e compositor espanhol Francisco Tárrega (1852–1909) é tido por
Norton Dudeque (1994 p. 80), “o criador da moderna escola do violão”. Seus discípulos
diretos, Miguel Llobet (1878–1938) e Emilio Pujol (1886-1980) são considerados figuras
capitais na história recente do instrumento. A atuação desses personagens, ao lado do
emblemático Andrés Segovia (1894-1987), foi decisiva para o desenvolvimento técnico e
sonoro do violão, além de serem responsáveis pela criação de um vasto e diversificado
repertório (DUDEQUE, 1994).
O violão era um instrumento que permeava o imaginário dos compositores
brasileiros. Alguns dos nomes mais conhecidos do pré-nacionalismo musical brasileiro como
Alexandre Lévy (1864-1892), Alberto Nepomuceno (1864- 1920) e Francisco Braga (18681945), foram influenciados direta ou indiretamente pela música urbana, feita em especial na
então capital do país, o Rio de Janeiro. Essa música era produzida, na maioria das vezes, por
músicos de origem popular que tinham o violão como seu principal instrumento. Em algumas
obras dos compositores pré-nacionalistas podemos observar, segundo o pesquisador José
Maria Neves (2008, p. 36), “a utilização do material de origem folclórica e popular”. Apesar
do interesse, por parte destes compositores, pelo material com origens na música produzida
no ambiente citadino, a atitude pioneira em escrever para o violão foi de Heitor Villa-Lobos
(NEVES,2008).

3. Heitor Villa-Lobos e o violão
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O jovem Heitor Villa-Lobos, que estudava, além de teoria musical, violoncelo e
clarineta com seu pai, nutria grande paixão pelo violão. Paixão que se refletiu em rica e
inventiva obra, talvez incomparável na história do instrumento. Villa-Lobos soube, de
maneira magistral, sintetizar elementos técnicos e expressivos utilizados na literatura do
violão até aquele momento, e, atento a novas técnicas de composição, vislumbrou um novo
mundo de possibilidades sonoras. De sua íntima ligação com o violão, surgiu, além das obras
solo, música de câmara e também obras sinfônicas com o instrumento. Desde seus primeiros
ensaios composicionais, na virada do século XIX para o século XX, até a criação de obras
sinfônicas de reconhecida complexidade, o violão sempre esteve presente para o compositor,
assumindo inclusive um papel auxiliar no processo elaborativo das mesmas. (HORTA, 1987)
É inegável, e talvez sem precedentes, a contribuição de Villa-Lobos para o
repertório solo do violão. A Valsa de Concerto nº 2, dedicada ao violonista espanhol Miguel
Llobet, é a primeira obra que consta em seu catálogo, ano de 1904, e que chegou até os dias
atuais. A Suíte Popular Brasileir,com cinco movimentos – Mazurka-Choro, Schottish-Choro,
Valsa-Choro, Gavotta-Choro e Chorinho –, composta entre 1908 e 1925, é um belo exemplo
da música urbana realizada na então capital do país, o Rio de Janeiro, no início do século XX.
A monumental série dos Choros, escrita para as mais diferentes formações instrumentais, foi
iniciada com um típico choro para violão solo à maneira de Sátiro Bilhar, escrito em 1920 e
dedicado a Ernesto Nazareth. Sobre o Choros nº 1, Marco Pereira afirma (1984, p. 100) que
esta foi “a melhor homenagem que Villa-Lobos poderia prestar a seus amigos de ‘roda’ e a
ele mesmo”. Nota-se nestas obras um profundo conhecimento por parte do compositor da
escrita instrumental realizada aos moldes europeus de então. Uma linha melódica evocativa
da temática brasileira, aliada a uma harmonia condizente com o estilo vigente e um senso
utilitário incomum do instrumento, fazem destas obras verdadeiras joias da literatura do
violão. (DUDEQUE, 1994)
A década de 1920 é reconhecidamente um marco composicional na obra de VillaLobos. O compositor fez viagens a França a partir de 1923, onde foi influenciado por
compositores de vanguarda, assistiu a audições de obras modernas e isto o auxiliou na
escolha de novos paradigmas estéticos e criativos. Foi nesse momento que começou a compor
a série dos Doze Estudos, obra escrita entre 1924 e 1929 e dedicada ao violonista espanhol
Andrés Segovia. Até aquele momento, o modelo de escrita para o violão se baseava em uma
sólida tradição europeia que remontava a autores dos períodos clássico e romântico como
Fernando Sor (1778–1839), Dionísio Aguado (1784–1849), Mauro Giuliani (1781–1829) e
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Napoléon Coste (1806–1883). Villa-Lobos se apoiou nos conceitos estabelecidos por esses
compositores e conseguiu ampliar as possibilidades técnicas e expressivas a fim de inserir o
violão em um novo patamar de sonoridade. Para Dudeque (1994, p. 90), os Estudos “são uma
obra de importância fundamental no repertório atual do instrumento, são originais nos seus
achados técnicos, melódicos e harmônicos”.
Após um hiato, o compositor somente voltou a escrever obras solo para o
instrumento em 1940. Nesta, os Cinco Prelúdios, Villa-Lobos faz uma série de homenagens a
elementos inerentes à tradição brasileira e também à sua própria formação musical: Prelúdio
n° 1 – homenagem ao homem do campo, Prelúdio nº 2 – homenagem ao capadócio carioca,
Prelúdio nº 3 – homenagem à música de Bach, Prelúdio nº 4 – homenagem ao índio
brasileiro, Prelúdio n° 5 – homenagem à vida social. Trata-se aqui de uma obra de
maturidade composicional, em que, segundo Pereira, o compositor “explora inteligentemente
as possibilidades técnicas do instrumento” (PEREIRA, 1984, p. 65).
A música de câmara com violão também mereceu a atenção de Villa-Lobos.
Além das quatro canções com acompanhamento de violão, constam no catálogo do
compositor mais duas obras: Distribuição de Flores para flauta e violão de 1937 e o Sexteto
Místico para flauta, oboé, saxofone tenor, celesta, harpa e violão, originalmente datada de
1917, mas que somente foi concretizada na década de 1950. Na Distribuição de Flores, VillaLobos utiliza um procedimento composicional pouco adotado até aquele momento na
literatura do violão, a politonalidade. A flauta realiza uma sinuosa linha melódica modal,
utilizando a escala de Lá menor eólica,

de maneira improvisativa e o violão faz um

acompanhamento em ostinato utilizando as seis cordas soltas do violão (mi3, si2, sol2, ré2,
lá1, mi1). Outro ponto de interesse diz respeito aos efeitos de dinâmica e agógica grafados
pelo compositor, criando uma inusitada atmosfera à obra. O Sexteto Místico conta com uma
raríssima formação instrumental que, pelo que se sabe, ainda não foi visitada por outro
compositor. A obra é dividida em três partes que se encadeiam sem interrupção. Assim como
na Distribuição de Flores, o idioma utilizado para a construção da obra é o modal, o
compositor utiliza diferentes modos no decorrer da peça e o acorde que serve de base para a
harmonização de grande parte da obra é, tal qual na peça para flauta e violão, formado pelas
cordas soltas do violão (PEREIRA, 1984).
Heitor Villa-Lobos concebeu duas obras sinfônicas que apresentam o violão
como instrumento solista. A primeira é a Introdução aos Choros (para grande orquestra), de
1929. Esta peça funciona como uma abertura sinfônica da série dos Choros, antecipando os
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principais temas ou outros elementos importantes contidos nas quatorze obras que compõem
a série. Outro ponto de destaque é a sua orquestração, que utiliza todos os instrumentos que
irão aparecer em todos os Choros. A segunda obra é o Concerto Para Violão e Pequena
Orquestra, encomendado por Andrés Segovia, o célebre violonista espanhol a quem VillaLobos havia dedicado os 12 Estudos. A obra foi finalizada em 1951 com o título de Fantasia
Concertante Para Violão e Pequena Orquestra. Segovia mostrou-se insatisfeito, pois tinha
ouvido, também de Villa-Lobos, o Concerto para Harpa e Orquestra, dedicado ao harpista
espanhol Nicanor Zabaleta e por ele estreado em 1953, em New York. Villa-Lobos então
acrescentou uma cadência entre o segundo e o terceiro movimentos, modificou o nome para
Concerto para Violão e Pequena Orquestra e a obra foi estreada em 6 de fevereiro de 1956.
A première contou com Andrés Segovia ao violão e Heitor Villa-Lobos na regênciada
Orquestra Sinfônica de Houston, nos Estados Unidos. Para Dudeque, esta obra “é a síntese da
escrita violonística de Villa-Lobos, apresentando recursos já utilizados nos Estudos e nos
Prelúdios” (DUDEQUE, 1994, p. 90).

4. As canções de câmara de Villa-Lobos com violão
As quatro canções com acompanhamento de violão de Villa-Lobos são:
Bachianas Brasileiras nº 5 - Ária, Canção do Poeta do Século XVIII, Modinha e a Canção de
Amor. As três primeiras peças foram transcritas pelo autor e a última, Canção de Amor, foi
escrita com o acompanhamento original de violão. Vale destacar não somente o valor estético
destas canções, mas também o valor histórico, uma vez que são os primeiros exemplares
brasileiros do gênero com acompanhamento de violão. (HORTA,1987)
A Bachianas Brasileiras nº 5 teve a “Ária” (Cantilena) escrita em 1938 e a
“Dança” (Martelo), em 1945. Originalmente, a obra foi concebida para soprano e orquestra
de violoncelos. Os textos são de Ruth Valladares na “Ária” e Manuel Bandeira na “Dança”.
A transcrição da primeira parte foi feita ainda em 1938 para a cantora e violonista brasileira
Olga Praguer Coelho. A Canção do Poeta do Século XVIII foi escrita em 1948 para canto e
piano. O texto é de Alfredo Ferreira e a obra foi dedicada ao soprano Cristina Maristany. A
transcrição foi realizada em 1953. A Modinha, escrita em 1925, faz parte do ciclo para canto
e piano intitulado Serestas. O texto é assinado por Manduca Piá, pseudônimo de Manuel
Bandeira, e a obra foidedicadaaopoetaCatullodaPaixãoCearense.Atranscriçãofoifeitaem 1956,
também para Olga Praguer Coelho. Como citado acima, a Canção de Amor, escrita em 1958
é sua única obra original para canto e violão. A canção faz parte da Floresta do Amazonas,
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obra concebida como trilha sonora do filme norte-americano Green Mansions (MARIZ,
2002).

5. Processos transcritivos utilizados por Villa-Lobos
Primeiramente, vamos analisar alguns processos utilizados por Villa-Lobos na
Canção do Poeta do Século XVIII e na Modinha, duas obras concebidas originalmente para
canto e piano. Em seguida, vamos analisar a Canção de Amor, onde encontramos o processo
inverso, a versão de canto e violão servindo de base para a elaboração da partitura de canto e
piano. A obra Bachianas Brasileiras nº 5 não será analisada por se tratar de uma arranjo, não
de uma transcrição.
5.1 Canção do Poeta do Século XVIII
Na Canção do Poeta do Século XVIII, ocorre primeiramente a mudança da
tonalidade. Isto acontece pelo fato de a afinação do violão (mi3, si2, sol2, ré2, lá1, mi1)
privilegiar determinadas tonalidades em detrimento de outras. A tonalidade original da obra é
Sol Menor e a tonalidade escolhida para a versão com acompanhamento de violão é Mi
Menor (Figura 1).

Figura 1. Mudança de tonalidade na partitura do violão.
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Um recurso muito utilizado por compositores quando visitam o gênero canção é o
dobramento

em

uníssono

de

toda

ou

de

grande

parte

da

linha

parteagudadopiano,geralmenterealizadopelamãodireita.Nestatranscrição,

vocal

na

Villa-Lobos

suprime parte do dobramento, deixando somente algumas notas, consideradas estruturais na
linha melódica (Figura 2).

Figura 2. Omissão de parte do dobramento da linha melódica na partitura do violão.

No exemplo seguinte, ocorre uma polirritmia na parte de piano. A mão direita
realiza o dobramento da linha vocal acrescida do intervalo de sexta inferior e a mão esquerda
desenvolve um desenho melódico na região grave do instrumento, desenho já apresentado
anteriormente. Villa-Lobos procurou adequar a passagem, demasiadamente densa na partitura
do piano, à realidade sonora do violão. Coube ao violão somente a linha melódica realizada
pela mão esquerda do piano; o dobramento da linha vocal com o intervalo de sexta inferior
foi omitido (Figura 3).

Figura 3. Omissão de parte do acompanhamento na partitura do violão.
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Na passagem final da Canção do Poeta do Século XVIII, observamos que VillaLobos constrói a partitura do violão com mais liberdade. A parte do piano, antes seguida à
risca, servirá agora apenas como suporte para a confecção de uma nova partitura.
Verificamos no violão uma sequência de acordes, criando assim nova rítmica no
acompanhamento e, como já ocorrido anteriormente, o abandono do dobramento da linha
vocal (Figura 4).

Figura 4. Liberdade de escrita na versão para canto e violão.

5.2 Modinha
Na Modinha, mais uma vez temos a mudança de tonalidade. A tonalidade original
da obra é Ré Menor e a escolhida para a versão de canto e violão é Mi Menor. Novamente o
compositor leva em consideração uma tonalidade privilegiada pela afinação original do
instrumento (Figura 5).

Figura 5. Mudança de tonalidade na partitura do violão.
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Um processo bastante recorrente em transcrições para o violão é uma espécie de
“enxugamento”

de

determinados

acordes.

Esta

adequação

acontece

em

transcriçõesdeinstrumentosharmônicosquepodememitirumgrandenúmerode sons, como o
piano ou a harpa, por exemplo. O número máximo de notas que podem ser executadas no
violão é seis, por ter seis cordas, e o piano, como é sabido, pode-se executar um número
muito maior. Na passagem abaixo, Villa-Lobos retira as notas dobradas do acompanhamento
transformando, por exemplo, acordes de oito notas (sol1, ré2, fá2, sol2, si2, ré3, fá3, lá3) ou
(fá1, dó2, ré2, fá2, lá3, dó3, mi3, lá3) no piano, em acordes de quatro notas (lá1, mi2, sol2,
si2) e (sol1, mi2, sol2, si2) no violão, respectivamente (Figura6).

Figura 6. Adequação dos acordes na partitura do violão.

Assim como na canção anterior, Villa-Lobos se utilizou de uma dose de liberdade
para finalizar a versão com violão. Na Modinha, onde encontramos, na partitura do piano,
acordes secos em staccato, o compositor inseriu sons harmônicos na parte do violão. Os sons
harmônicos são efeitos encontrados em instrumentos de cordas dedilhadas ou friccionadas.
Para a realização deste efeito no violão, o executante deve afrouxar os dedos da mão
esquerda, responsáveis pela prensa, em determinadas casas, enquanto pulsa as cordas com a
mão direita. Este recurso, que possui um charme peculiar, é amplamente utilizado para
anunciar o término de um sem-número de músicas na literatura do violão (Figura7).
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Figura 7. Inserção de sons harmônicos na partitura do violão.

5.3 Canção de Amor
Na Canção de Amor vamos analisar o processo inverso, como a partitura de
violão serviu de base para a elaboração da versão de piano. Logo na introdução, observamos
que o compositor escreve somente uma linha melódica descendente na partitura do violão. Na
versão de piano, esta linha melódica é oitavada. Outro aspecto importante é o acorde que
finaliza esta frase. Na parte do violão, a sequência das notas (fá1, lá1, ré#2 e si2) está
disposta de modo a aproveitar ao máximo a sonoridade do instrumento, levando em
consideração as suas relações intervalares de afinação. Na parte do piano, o compositor
grafou as notas em outra disposição (fá1, fá2, lá2, si2 e ré#3), (Figura8).

Figura 8. Linha melódica oitavada e acorde com disposição diferente na partitura do piano.

No exemplo abaixo, observamos primeiramente que a partitura de violão é
constituída apenas da linha do baixo entremeada por acordes. Na parte do piano verifica-se,
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além destes dois estratos, o dobramento total da linha melódica do canto. Ainda sobre a
construção do acompanhamento, notamos, uma vez mais, que os dois instrumentos podem
diferir quanto à construção interna de alguns acordes. Podemos observar, por exemplo, o
acorde que está grafado na partitura do violão (ré#2, lá2, dó3, sol3), na parte de piano tem
outra constituição (ré#2, sol2, lá2, dó3), ou o outro acorde (si1, fá2, sol#2, ré3, mi3), na parte
do violão e (si2, sol#2, si3, ré3, fá3), na parte de piano (Figura9).

Figura 9. Acordes com disposição diferente e dobramento da linha melódica na partitura do piano.

Na seção Più Mosso, observamos uma “escrita econômica” utilizada pelo
compositor na partitura do violão. O baixo e o ostinato são notas simples e a linha melódica
que acompanha o canto está escrita em um intervalo de terça abaixo. Na partitura do piano,
observamos primeiramente que os baixos e o ostinato estão oitavados, e a mão esquerda
realiza, ao mesmo tempo, o dobramento da linha vocal, acrescida do intervalo de terça
inferior (Figura10).

Figura 10. Dobramento da linha melódica com intervalo de terça descendente e ostinato oitavado na partitura do
piano.
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No final da Canção de Amor, observamos novamente a liberdade com que o
compositor realiza a segunda versão. Na partitura do violão, a música é finalizada com os
sons harmônicos, enquanto que, na parte do piano, ainda se protela com um gesto ascendente
e depois um acorde na região aguda (Figura 11).

Figura 11. Gesto ascendente na partitura do piano.

6. Conclusão
A transcrição, que sempre esteve presente na história da música ocidental, foi
uma ferramenta amplamente utilizada por vários violonistas com o nítido objetivo de
aumentar o repertório do instrumento. Esta prática, também comungada por Villa- Lobos,
oferece à obra uma nova possibilidade interpretativa, sem com isso desvalorizar, ou até
mesmo substituir sua versão original. No ofício de transcritor, o compositor soube adequar à
realidade sonora do violão, algumas de suas canções concebidas originalmente para outro
instrumentarium, o piano. As quatro canções com acompanhamento de violão se tornaram,
além de um primoroso repertório, fonte primária para violonistas que volta e meia se
aventuram nos meandros da transcrição. Villa-Lobos lança mão, nestas obras, de alguns
processos transcritivos extremamente eficazes para a construção da partitura de violão,
servindo de parâmetros para a elaboração, por parte de outros violonistas, de novas
transcrições.
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Notas sobre o idiomatismo na obra de um compositor-violonista: o caso
de “Valsa Para Maria”, de Juarez Moreira.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise de “Valsa para Maria”, de Juarez Moreira, em sua
versão para violão solo apresentada no álbum RIVA, visando principalmente caracterizar o estilo
do compositor e aspectos de sua abordagem do violão que consideramos particularmente
idiomática. Do ponto de vista instrumental, pretendemos demonstrar como o processo de criação
de Juarez Moreira está intimamente ligado à prática instrumental do violão e a seu uso na música
tonal de matriz "popular".
Palavras-chave: Violão. Composição. Idiomatismo. Música Instrumental Brasileira.
The idiomatic writing in the work of a composer-guitarist: the case of "Valsa Para Maria",
by Juarez Moreira.
Abstract:This work presents an analysis of Valsa para Maria, by Juarez Moreira, in his version
for solo guitar presented in the album RIVA, aiming mainly to characterize the style of the
composer and aspects of his approach to the guitar, which we consider particularly idiomatic.
From the instrumental point of view, we intend to demonstrate how the process of creation of
Juarez Moreira is closely linked to the instrumental practice of the guitar and to its use in
“popular” tonal music.
Keywords: Guitar. Composition. Idiomatic work. Brazilian Instrumental Music.

1. O conceito de idiomatismo
Em sua origem grega, o termo "idioma", proveniente de ídios, se associa ao que é
peculiar, a um caráter particular, próprio, privativo. Em terreno linguístico, como se sabe, o
vocábulo é usado para designar a língua que é própria de uma comunidade, podendo vir a ser
não apenas uma língua nacional – como normalmente se pensa –, mas também um dialeto ou
mesmo o uso linguístico específico de um grupo mais reduzido. Nessa linha, o termo
“idiomatismo” faz referência a traços ou construções peculiares de uma determinada língua
que não se encontram na maioria de outros idiomas (HOUAISS, 2001, p.1566).
Migrando para o campo musical, o idiomatismo passou a designar tanto a
utilização de elementos singulares do meio (i.e. o instrumento) para o qual determinada obra
é composta, quanto aquilo que é marcadamente característico de gêneros ou estilos musicais
– determinados perfis melódicos, sequências harmônicas, padrões cadenciais, células rítmicas
etc. Pode-se, como um terceiro possível significado, entender também como idiomatismo as
idiossincrasias composicionais de um autor, o seu modo típico de organizar e desenvolver
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ideias musicais. Na pesquisa em andamento, no Programa de Pós-graduação em Música da
UFMG, sobre a obra de Juarez Moreira (especificamente peças para violão gravadas em seu
álbum Riva, de 2010), abordamos essas questões, e a presente comunicação tem por objetivo
apresentar seus resultados especificamente na obra “Valsa para Maria”.

2. Aspectos históricos
Podemos ver no Tratado de Instrumentação e Orquestração de Hector Berlioz,
que foi, por muito tempo, um dos livros mais influentes sobre o assunto, a preocupação com a
necessidade de conhecer as características intrínsecas do violão (guitarra) ao se compor para
o instrumento:
É praticamente impossível escrever bem para o violão sem conhecer o instrumento
na prática. A maioria dos compositores que o empregam está longe de conhecê-lo
bem; escreveram peças de excessiva dificuldade, pobres em efeito e sonoridade (...)
não podemos, repito, sem conhecê-lo na prática, escrever para violão peças a várias
vozes, em escrita cerrada, nos quais todos os recursos do instrumento são utilizados.
(BERLIOZ, 1858, p. 66-67)

A família dos instrumentos de cordas dedilhadas possui longa tradição de
instrumentistas compositores. Desde o séc. XVI, obras instrumentais tanto para alaúde como
para vihuela e guitarra eram compostas basicamente pelos próprios executantes, ou seja, o
que hoje entenderíamos como compositores-intérpretes. Nomes que se tornaram canônicos do
repertório do violão foram representantes dessa tradição, como Luis de Milán (1500-1561),
Luis de Narváez (1526–1549), Alonso Mudarra (1510 –1580), entre outros. Importante
mencionar que o próprio meio de escrita de que se serviam, a tablatura, era um dispositivo
idiomático, por assim dizer, na medida em que determinava em primeiro lugar não a altura
das notas, mas a posição dos dedos ao longo do braço1.
Essa tradição de compositores-intérpretes, e não apenas entre os instrumentistas
de cordas, se estendeu até fins do século XIX, quando se impõe como hegemônica a
especialização de funções no campo musical, e a figura de um compositor que escreve para
vários instrumentos – sem necessariamente dominá-los –, bem como a de um intérprete
especializado passam a predominar. Deve-se principalmente à atuação de um desses grandes
intérpretes, o espanhol Andrés Segovia (1893-1987), o surgimento de uma nova fase para o
repertório violonístico onde compositores não-violonistas também passam a dedicar atenção
ao instrumento (GLOEDEN, 2008).
Não obstante, o violão, até por sua localização relativamente secundária no
panorama da grande música de concerto, mantém em larga medida a tradição de violonistas
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compositores, com consequências a serem ainda devidamente sopesadas para o tipo de
produção que daí decorre. No Brasil, há uma linhagem realmente expressiva de exemplos a
que se somam representantes mineiros como Chiquito Braga (1936), Toninho Horta (1948) e
Juarez Moreira (1954), este último o objeto de nossa análise.
Se a obra dos violonistas compositores, como é de se esperar, guarda
características idiomáticas evidentes – o que muitas vezes pode representar uma limitação
convencional de abordagem –, mesmo um compositor que, em seu ofício, ultrapassou
largamente as fronteiras do violão, como Heitor Villa-Lobos (1887-1959), apresenta em sua
obra para o instrumento uma escrita profundamente idiomática. Sendo ele mesmo um hábil
violonista, soube utilizar as características intrínsecas do instrumento, explorando novas
possibilidades técnicas em seus 12 Estudos e apresentando elementos da música brasileira em
diversas de suas composições para violão solo.

3.Modos de composição e idiomatismo
Como introdução a uma abordagem da obra violonística de Juarez Moreira sob o
prisma do idiomatismo, convém ter em mente uma tipologia de modos de composição.
Nommick (2011, p. 28), por exemplo, lista três tipos: a) obras compostas ao instrumento,
revelando relação direta entre o compositor e o meio; b) obras compostas com a caneta e
mentalmente; c) obras compostas somente com o ouvido interior. Para Nommick, os três
modos de compor são diferentes “em caráter e intenção”, sendo que, no primeiro, o que mais
nos interessa, os compositores têm um contato direto, físico, com a matéria sonora.
Finnegan (1989) também considera três modos de composição: 1)Composição
previamente escrita seguida de performance posterior (Prior-written-compostion followed by
later performance): normalmente associado à música de concerto, o processo de composição
é em alguma medida separado da performance e a partitura predomina como formato de
transmissão

(p.

164);

2)

Composição

durante

a

performance

(Composition-in-

performance):geralmente associado ao jazz; as músicas são desenvolvidas durante a própria
performance – e mesmo que o tema não seja original, é na performance que a criação é
desenvolvida (p. 165); 3) Composição prévia através da pratica de performance (PriorComposition-through-practice):as performances são de músicas próprias (do compositorintérprete), trabalhadas anteriormente, através da prática regular; a composição ocorre, na
prática, antes e durante a performance, com eventuais modificações à luz dos acontecimentos
(tipo de evento, acertos e erros, reação da plateia, etc.) (p. 167).
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Vemos que esses modos de compor se diferenciam a partir de uma relação de
distância e proximidade com o instrumento. Na composição de escrita prévia ou na
composição com ouvido interior existe um distanciamento do instrumento no ato da criação
da obra porque o compositor não o utiliza prevalentemente como meio. Nas obras criadas em
performanceeatravés da prática, o próprio instrumento é elemento constituinte e necessário,
sendo ele o meio através do qual a composição surge e se manifesta.
Na obra de Juarez Moreira, temos a predominância da Prior-Compositionthrough-practice, na qual o instrumento, seja violão ou guitarra, é elemento presente e
constitutivo na criação musical, indissociável de sua prática de compor. Sabemos que Juarez
não escreve suas músicas, apesar de saber escrever e ler partituras com desenvoltura
(MOREIRA, 2015). Portanto, as obras derivam integralmente de sua prática violonística,
vinculando-se totalmente à exploração das possibilidades do instrumento conforme o uso que
dele faz Juarez. No caso, podemos falar de uma construção idiomática de suas peças apesar
de não se tratar de um procedimento de escrita, mas de um uso composicional do violão no
ato de criação, em que se utilizam as características do instrumento e procedimentos
violonísticos como ponto de partida.

4.Juarez Moreira e a Composição
O processo de criação de Juarez Moreira está intimamente ligado à prática
instrumental do violão e a seu uso na música tonal de matriz "popular", explorando melodias
acompanhadas, harmonias figuradas e, mais eventualmente, polifonia. É muito claro que suas
composições são muito adaptadas à mecânica do violão, embora surjam também vários
exemplos de utilização de técnicas originárias da guitarra elétrica, outro instrumento que o
compositor domina com maestria. Por transitar entre os universos musicais destes dois
instrumentos, podemos ver com frequência que sua obra apresenta características
instrumentais mais ou menos intercambiáveis entre o violão e a guitarra, assim como
elementos estruturais dos diferentes gêneros e correntes musicais que mais influenciam o
compositor, como jazz, impressionismo e choro. Juarez destaca que a composição é uma
constante em sua rotina: "Componho regularmente. Tenho em torno de umas cem
composições. Já gravei mais de quarenta. (...) A composição vem, no meu caso, sempre a
partir do estudo do violão (...) estou praticando e, de repente, surge uma ideia 2.."
(MOREIRA, 2015).
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Outra característica de suas composições é a estética do que se convencionou
chamar, entre os praticantes, de “Escola Mineira de Violão”, da qual Juarez Moreira, ao lado
de Chiquito Braga e Toninho Horta, é tido como um dos pilares. A “Escola Mineira de
Violão” é ainda pouco estudada do ponto de vista acadêmico, embora seja uma referência
fundamental para toda uma geração de violonistas mineiros. Uma tentativa muito feliz de
abordar a produção em torno da Escola Mineira de Violão foi a de Daniel Lovisi (2017) em
recente tese de doutorado. Dentre as particularidades reivindicadas pelos violonistas mineiros
encontra-se um determinado uso da harmonia, que resulta de uma exploração específica do
violão e que reúne influências diversas, do Impressionismo ao jazz e ao rock progressivo.
Sobre a “Escola Mineira de Violão”, Fabio Zanon disse em seu programa:
Chiquito Braga ficou assim mais conhecido como acompanhador de gênio. Bem
mais recentemente por estímulo de seus colegas da geração mais nova, Toninho
Horta e Juarez Moreira, ele começou a divulgar seu trabalho como compositor. Ele
diz que, por absurdo que possa parecer, a música mineira é muito influenciada por
Debussy e Ravel. Ao menos a dele é. É preciso colocar essa afirmação em
perspectiva: dentro de um cenário que era derivado do samba canção e que
timidamente absorvia a bossa nova e o rock, a música mineira dos anos 60 adota os
acordes dissonantes com uma inflexão modal mais forte, ou seja, o que absorveu
dos franceses foi mais o uso de certos procedimentos harmônicos que aquele
discurso aberto. Chiquito Braga, portanto, é um padrinho daqueles acordes
inesperados que exigem posições inusitadas da mão esquerda, que parecem ir
sempre à direção contrária do que o ouvido espera, que é a marca registrada tanto de
Toninho Horta, quanto do mais recente, Juarez Moreira (ZANON, 2007b).

5.O idiomatismo em Valsa para Maria
Valsa para Maria, dedicada à primeira esposa do compositor, é uma peça de
atmosfera idílica, em forma ternária, com seções pouco contrastantes baseadas num tema
intensamente lírico e separadas por um interlúdio de acordes dissonantes que aparecem pela
primeira vez já na introdução.
O tema de Valsa para Maria foi originalmente gravado no álbum Bom Dia, de
1989. Nessa gravação, apenas a introdução é feita com o violão; o arranjo que segue é
constituído por guitarra (Juarez Moreira), teclados (André Dekech), bateria (Esdra Ferreira
Neném) e baixo (Kiko Mitre). Em 2010, Juarez realiza a gravação apresentada em Riva, para
violão solo, que é a versão analisada neste trabalho.
Juarez Moreira relata que a musica foi composta ao violão, improvisando acordes
e cantando uma melodia, tendo sido também a única para a qual ele escreveu uma letra – por
sinal, ainda desconhecida do público3. Portanto, inicialmente a obra era para ser cantada, e
sua melodia e forma musical são pensadas como uma canção (MOREIRA, 2015).
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Podemos perceber nas obras de Juarez o "empréstimo" para o violão de
procedimentos e técnicas da guitarra elétrica em seu uso jazzístico, como as pestanas com
dedos 2, 3 e 4. Como sua primeira gravação foi realizada quase que apenas com Juarez
tocando guitarra, percebemos fortemente a influência desse instrumento na obra.
No arranjo para violão solo apresentado em Riva, podemos ver um pouco do
processo composicional de Juarez Moreira. Se a primeira gravação, de 1989, praticamente
dispensava o violão e continha uma seção de improviso, a gravação de 2010 já foi pensada
como uma peça para o violão solista, com diversas alterações em relação à versão anterior, de
modo a valorizar as possibilidades do instrumento. Nesse sentido, a seção central de
improviso foi substituída por um trecho previamente pensado, fazendo quase uma espécie de
segundo tema para a música. Foram significativas também as alterações na harmonia, com
utilização de acordes com intervalos quartais, ainda que para isso tenha havido a necessidade
de pestanas com diversos dedos e aberturas mais comuns à técnica da guitarra. Em seu livro
“Arranjo – Método Prático – Volume III”, Ian Guest destaca a “riqueza” e o “exotismo”
obtidos no violão com o uso das quartas por meio das pestanas. Segundo ele:
A estrutura de quartas se utiliza das notas disponíveis na escala de acorde e realça as
dissonâncias da harmonia jazzística [...]. O violão [...] se presta extraordinariamente
para tocar harmonia na estrutura de quartas. O arranjo deve ser feito antes, pois a
mão do violonista não está habituada a essas posições, apesar de acessíveis
(GUEST, 1996, p. 18)

A escolha da tonalidade em Valsa para Maria, é bastante idiomática no violão. A
quantidade de cordas soltas pertencentes à tonalidade oferece ao violonista maiores
possibilidades de digitação, variação timbrística e relaxamento, facilitando movimentos
polifônicos, notas pedais e de longa duração. Nesse sentido, o uso de certas tonalidades
valoriza as características sonoras do instrumento como afirma Scarduelli:
[...]a escolha de determinados centros, tonalidades ou modos é fundamental para
que se tenha um bom aproveitamento das cordas soltas. Uma peça em Mi, por
exemplo, é favorecida pela 1a, 2a, 6a e 3a (caso seja Mi menor) cordas. Uma peça
tonal em Lá garante os baixos dos graus tonais (I, IV e V graus) também nas cordas
soltas, com a tônica na 5a corda (Lá), a subdominante na 4a corda (Ré) e a
dominante na 6a corda (Mi). A escolha de Sol maior favorece o uso da 3a, 2a e 4a
cordas. Além disso, tais escolhas podem beneficiar uma sonoridade mais encorpada
no instrumento através da ressonância de cordas soltas que, mesmo não sendo
tocadas, vibram por simpatia. (SCARDUELLI, 2007, p. 141)
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Portanto, na tonalidade de lá menor possibilita as seis cordas soltas, que são notas diatônicas,
com a tônica na quinta corda, a subdominante na quarta corda e a dominante na sexta corda, o
que facilita a execução e a plena utilização dos recursos característicos do instrumento.
Obra

Valsa para Maria

Compositor

Juarez Moreira

Composição

Realizada ao violão cantando a melodia

Data da Composição

1986

Primeira Gravação

1989 – Álbum Bom Dia

Instrumentação

Intro: Violão – Guitarra, Baixo, Teclado, Bateria

Duração

3:16

Segunda Gravação

2010- CD Riva – Selo Beso Brasil

Instrumentação

Violão Solo

Tonalidade

La Menor

Duração

4:21

Descrição

“Inspirada nas valsas brasileiras para violão, uma coisa
também de Tom Jobim, com acordes de jazz e
impressionistas" (MOREIRA, 2017)
Introdução – A – Interlúdio – A’ – Interlúdio – B –
Interlúdio – A’’- Coda

Forma

Tab. 1: Síntese dos dados gerais da composição

A obra começa com uma introdução com os acordes que serão reaproveitados nos
interlúdios ao longo da peça, levemente modificados a cada recorrência. Podemos ver nesse
material o uso de procedimentos idiomáticos, como a utilização de cordas soltas – que, ao
liberarem o grave da mão esquerda, possibilitam maior espaçamento dos acordes – e o uso de
dissonâncias, gerando uma atmosfera impressionista que é uma característica idiomática da
Escola Mineira de Violão. Temos também, no terceiro acorde do exemplo abaixo, técnicas
emprestadas da guitarra de jazz como a pestana com o dedo 2 nas cordas Ré e Sol na casa 12
do instrumento.

Fig. 1: Transcrição dosCompassos 86 a 90 de Valsa para Maria.
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Podemos ver procedimento semelhante, com a mesma ideia de aproveitamento de
cordas soltas no baixo a gerar uma harmonia de viés impressionista, no exemplo abaixo, da
musica “Denise 10” de Chiquito Braga:

Fig. 2: Modulação em “Denise 10”, álbum Ao vivo no CCBB, de Chiquito Braga (LOVISI: 2017, 166).

Abaixo podemos destacar novamente a utilização de cordas soltas para o maior
espaçamento dos acordes e, no compasso 7, há o ponto culminante da obra.

Fig. 3: Introdução de “Valsa para Maria". (c.1 a 7.)

Outra característica composicional (e performática) de Juarez Moreira é
apresentar uma variação quando da repetição de uma frase. Podemos ver nos exemplos
abaixo (fig. 4 a 6), representados como ossia na pauta superior,o desenvolvimento do
material na segunda apresentação da frase.

Fig. 4: Valsa para Maria (c. 17 a 21)
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Fig. 5: Valsa para Maria (c. 25 a 27)

Fig. 6: Valsa para Maria (c. 39 a 41)

No exemplo abaixo (fig. 7) podemos ver a utilização de um procedimento
idiomático do violão, o uso constante da pestana com o dedo 1 ao longo de uma frase
musical.

Fig. 7: Valsa para Maria (c. 17 a 21, ritornello)

No exemplo abaixo podemos ver novamente procedimentos harmônicos e
melódicos característicos de uma atmosfera impressionista. Seguindo a digitação usada pelo
compositor, teremos nos compassos 71 a 73 os intervalos das notas si – mi – si executados
com pestana no dedo 4 nas cordas mi e si e nos compassos 75 a 77 os intervalos lá – ré – lá
são executados com pestana no dedo 3 nas cordas sol, si e mi, uma típica técnica emprestada
da guitarra elétrica.
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Fig. 8: Valsa para Maria (c. 71 a 77) - utilização de pestanas com dedos 3 e 4.

No exemplo abaixo vemos a utilização de glissando, uma técnica típica do
violão e guitarra.

Fig. 8: Valsa para Maria (c.100 e 101) - utilização de glissando.

6. Considerações finais
A análise da obra Valsa para Maria, de Juarez Moreira, presente no CD Riva,
aliada à observação de suas performances ao vivo e às entrevistas realizadas com o
compositor, revela aspectos técnico musicais relacionados à praticas idiomáticas do violão.
Constatamos que suas composições estão intimamente ligadas à prática instrumental do
violão e da guitarra elétrica, e que suas obras surgem do contato direto com o instrumento,
predominantemente através da chamada "composição prévia por meio da pratica de
performance" (Prior-Composition-through-practice), na qual o instrumento é elemento
essencial na criação musical, indissociável da prática de compor. Reflete essa
indissociabilidade entre composição e performance o fato de Juarez Moreira rearranjar
continuamente suas composições, não apenas com o passar dos anos, mas de forma quase
incessante, no decorrer de uma mesma apresentação ou mesmo de uma gravação. Além dos
elementos idiomáticos em sua obra, como a utilização de técnicas emprestadas da guitarra
elétrica, constatamos também a utilização de elementos estéticos ligados a Escola Mineira de
Violão como as harmonias de viés impressionista.
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Muito usada na renascença e no período barroco para a família dos instrumentos de cordas dedilhadas –
lembrando que um músico da época tocava diversos desses instrumentos – a tablatura tinha a enorme vantagem
de unificar a escrita, independentemente da afinação e quantidade de cordas, que variava muito entre os
instrumentos. Foi também usada para teclados no período medieval e renascentista e é uma notação largamente
utilizada ainda hoje para guitarra elétrica e baixo elétrico, por exemplo.
2
O estudo do violão a que Juarez se refere, é, no seu caso, uma tarefa diária, quase religiosa, que tem como base
obras de violão clássico, como La Catedral e Las Abejas, de Barrios, o Prelúdio da suíte BWV 1004, de J. S.
Bach, o Estudo nº 1 de Villa-Lobos, além de obras de Garoto.
3
A seguir, a letra original de Valsa para Maria, escrita por Juarez Moreira, ainda desconhecida do público: Não
posso saber como aconteceu/Como se fosse um raio/Você diz não querer meu amor/Já não sei o quer digo a
você/Fica mais fácil/Dizer na canção/Como foi bom pra mim/Ter você uma vez/Eu não vou chorar/Vou cantar
aqui/Uma canção de amor
1
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desenvolvimento da mão direita
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Resumo: O presente artigo apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa dos autores sobre a
obra para violão solo do compositor e violonista Antonio José Madureira, tendo como foco central
uma proposta para o desenvolvimento técnico da mão direita na execução da rítmica do baião. A
partir de excertos musicais, apresentamos exercícios que auxiliam os intérpretes, além de uma
síntese das principais características de quatro peças do autor.
Palavras-chave: Antonio Madureira. Violão brasileiro. Baião.
Baião in solo guitar works of Antonio Madureira: propositons for the development of the right
hand
Abstract: This article presents part of the results obtained on the research study on the solo works
by the composer and guitarist Antonio José Madureira, having as the central focus a proposition for
the technical development of the right hand in the execution of the baião rhythm. From musical
excerpts, we present exercises that help the interpreters, as well as a synthesis of the main
characteristics of fourworks of Madureira.
Keywords: Antonio Madureira. Brazilan guitar. Baião.

1. Introdução
A vida e a obra de Antonio José Madureira (1949-) estão fortemente associadas ao
Movimento Armorial e às orientações estéticas de Ariano Suassuna (1927-2014). Contudo, sua
obra para violão solo continua pouco pesquisada no meio acadêmico ou tocada no meio
artístico. Sua obra carrega uma relevância singular para o violão brasileiro à medida que revela
um Brasil ainda pouco explorado na literatura do instrumento: o universo dos folguedos
populares nordestinos por meio da estéticaarmorial.
Antonio Madureira registrou dois discos com vinte e duas obras autorais durante a
década de 1980, conforme a tabela abaixo. Dentre as oito obras classificadas como Gêneros
nordestinos, quatro utilizam-se da rítmica do baião, a saber: (i) Asas do Baião (ii) Ponteado;
(iii) Rugendas; (iv) Aralume.
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Gêneros nordestinos
Influências da Música Armorial
Rugendas
Ponteado
Romançário
Aralume

Influências dos gêneros de danças
nordestinas
Maracatu
Frevo para Satie
Asas do Baião
Estrela Brilhante

Gêneros não nordestinos
Valsa de Fim de Tarde
Valsas para Atahualpa
Choro Azul
Valsa de Salão
Preludio Chorado
Acalanto
Zangado
Seresta
Solidão
Pirilampos
Cantiga de Amigo
Saturno
Ecos
Batucada

Tab. 1 – Subdivisão das obras para violão solo de Antonio José Madureira

O baião tornou-se um dos maiores representantes daquilo que consideramos uma
sonoridade regional e nordestina. Segundo Cortês (2012), isso ocorreu devido à proximidade
com a música urbana e a grande projeção nas rádios de figuras como Luiz Gonzaga,
O baião passa a ser identificado como gênero musical urbano a partir da década de
1940. Desde o seu advento, ele tem sido um dos mais fortes representantes da
chamada ‘sonoridade nordestina’, assim como, um gênero expressivo dentro do que
se convencionou denominar como música ‘regional’. (CORTÊS, 2012, p. 54)

Com Luiz Gonzaga, padronizou-se a sonoridade do gênero com o uso do
conjunto típico formado por zabumba, triângulo e acordeom, ao invés do original – viola,
tamborim, botijão e rabeca.
Como enfatizado por Cortês (2012), o baião passa a ter características urbanas e
uma formatação condicionada às necessidades do circuito de rádio e disco, exercendo grande
influência na produção da música popular brasileira. Além das características urbanas já
enfatizadas, Tinhorão (1978) revela um baião mais profundo e enraizado nas tradições
populares nordestinas, que tem origem em um tipo de batida à viola denominada exatamente
de baião. O ritmo, que tem ligação direta com as tradições dos violeiros e dos cantadores
nordestinos, encontrou um grande espaço no contexto da música popular urbana, assim como
na literatura do violão brasileiro.
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Diante deste cenário, o presente artigo propõe um olhar a respeito da técnica de
execução e da independência nas articulações da mão direita, especificamente na rítmica do baião.

2. Propostas para o desenvolvimento da mão direita
Tendo como modelo o “Cuaderno n. 2 da Serie didáctica para Guitarra” de Abel
Carlevaro (1967), em que o autor explora uma série de exercícios para a mão direita, elaboramos
propostas que promovem um estudo isolado da mão direita a partir de excertos musicais
encontrados nas obras Asas do Baião, Ponteado, Rugendas e Aralume,de Antonio Madureira. Com
isso, pretendemos auxiliar o intérprete desta obra no que tange a adaptação do toque e da articulação
rítmica da zabumba para o violão, onde a maceta realiza um toque grave enquanto que o bacalhau
um toque agudo. A figura abaixa compara o toque da zabumba com os bordões na obra Repente de
AntonioMadureira.

Fig. 1 - Paralelo de “Repente” Antonio Madureira. Compasso 1, com padrão rítmico da zabumba.
Fonte: Maior, 2014.

Encontramos na obra de Antonio Madureira cinco formas de execução da rítmica da
zabumba nos bordões do instrumento. Iremos denominá-las A, B, C, D e E, conforme a Fig. 2.
Como uma proposta de estudo prévio, desenvolvemos os exercícios que se encontram na Fig. 3 que,
por uma questão de objetividade, abordou somente a forma A, lembrando, no entanto, que os
exercícios devem ser aplicados às demais formas.

Fig. 2 - Formas A, B, C e D de execução da rítmica da zabumba dos bordões do violão.
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Fig. 3 - Estudo de fragmento melódico com a forma A.

Por se tratar de um repertório pouco difundido, além de propostas para o
desenvolvimento técnico, realizamos uma síntese das principais características de cada obra.
3.Asas do Baião
Gravada no primeiro disco (1982) do compositor, Asas do Baião emprega o
mesmo motivo rítmico ao longo de toda a obra, mantendo de forma bem evidente os planos
da melodia, do preenchimento rítmico e harmônico e do baixo ostinato. Estes planosprecisam
ficar evidentes na interpretação da obra, dando destaque para a melodia com o dedo anelar
(a), o equilíbrio do preenchimento rítmico e harmônico com os dedos indicador (i) e médio
(m), e a independência e articulação dos baixos com o polegar (p), conforme vemos nos
exemplos abaixo:
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Fig. 4 - Asas do Baião. Compasso1.

Fig. 5 - Asas do Baião. Compassos 1 a5.

Fig. 6 - Asas do Baião. Compassos 16 a 25.

Na Fig. 7, uma proposta de exercício (a) que aborda a forma como o motivo
rítmico se apresenta ao longo da obra:

Fig. 7 - Exercício (a) para Asas do Baião.

4.Ponteado1
Obra dedicada a Ariano Suassuna, gravada em versão para o Quinteto Armorial
no disco Aralume (1976), assim como em versão para violão solo no primeiro disco do
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compositor (1982). O termo “Pontear” ou “Ponteado” é comumente utilizado por violeiros e
instrumentistas de corda, referindo-se ao ato de dedilhar as cordas.
Com a finalidade de se alcançar uma sonoridade áspera e rústica por meio do uso
de instrumentos populares, Madureira iniciou seus estudos na viola nordestina sob a direção
de dois famosos violeiros, Lourival Batista e Diniz Vitorio Ferreira, passando a tocar com a
viola no Quinteto Armorial (SANTOS, 2009, p. 59). O compositor relata esta vivência para
MyriamTaubkin.
Eu passei muitos anos tocando viola com o Quinteto Armorial, porque naquele
momento poucos violonistas abririam mão do seu violão para começar experiências
com a viola. Então, eu sacrifiquei o violão durante dez anos para sofrer nas dez
cordas da viola, que foi um grande sofrimento, porque naquela época ainda não
havia violas de boa fabricação, com afinações mais precisas. Era um verdadeiro
martírio tocar viola. (TAUBKIN, 2007, p.130)

Apesar da má qualidade dos instrumentos na época e as dificuldades técnicas
enfrentadas, certamente o período em que Antonio Madureira passou tocando viola no
Quinteto Armorial foi de total mergulho na cultura e na sonoridade nordestina, deixando uma
marca em sua maneira de tocar e compor para o violão solo. Ponteado carrega em seu título
um forte indicativo da sonoridade almejada pelo compositor.

Fig. 8 - Ponteado. Compasso 28 a 33.

Fig. 9 - Ponteado. Compasso 64 a 73.

Os exercícios abaixo foram elaborados com base nos trechos retirados das Fig. 8
e Fig. 9, diferenciando-se um do outro somente pelo arpejo inicial no primeiro deles.
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Fig. 10 - Exercício (b) para Ponteado.

Fig. 11 - Exercício (c) para Ponteado.

O exercício (d) foi elaborado com base no compasso 68, conforme vimos na
Fig. 9. Já o exercício (e) com base no compasso 82, conforme Fig. 13. Os dois
exercícios são semelhantes, diferenciam-se somente pelas notas nos baixos, sendo que o
primeiro explora a forma B e o segundo a forma D (Fig.2).

Fig. 12 - Exercício (d) para Ponteado.

Fig. 13 – Ponteado. Compassos 82 a 85.

Fig. 14 - Exercício (e) para Ponteado.
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O exercício (f) foi elaborado com base no trecho entre os compassos 95 e 98 (Fig.
15). Neste caso, os dedos a (anular) e i (indicador), articulam juntos, portanto não pode haver
uma acentuação na última nota Ré, pois se trata do baixo articulado com a forma B, conforme
Fig. 2.

Fig. 15 - Ponteado. Compassos 95 a 98.

Fig. 16 - Exercício (f) para Ponteado.

Em alguns dos casos apresentados acima, os excertos musicais apresentam
ligados na mão esquerda, neste caso, esta técnica não esta prevista em nossos exercícios que
enfatizam somente a mão direita. Convém estudar o excerto de forma isolada e, se for
necessário, estudar as questões técnica de mãoesquerda.
5.Rugendas
Obra dedicada ao compositor e violonista Paulo Bellinati, foi editada no ano de
1996 pela GSP e gravada no primeiro disco solo do compositor em 1982. Seu título é uma
homenagem ao pintor alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Ao deparar-se com uma
de suas pinturas, que retratava uma roda de música, Madureira observou que um dos músicos
segurava um instrumento africano chamado Kalimba. Por conta disso compôs Rugendas, em
que nos primeiros compassos, por meio do uso de harmônicos, gera o efeito e a sonoridade
intrigante da Kalimba. No início da partitura deixa a seguinte observação - com efeito
imitando umakalimba. O exercício (g) foi elaborado com base especificamente nos
compassos 1, 3 e 16.
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Fig. 17 - Rugendas. Compasso 1 a 4.

Fig. 18 - Rugendas. Compasso 16 a 19.

Fig. 19 - Exercício (g) para Rugendas.

6.Aralume2
Segundo o relato do compositor, os termos Aralume e também Ilumiara são
templos rústicos ou catedrais de pedra que se encontravam no sertão, e fazem referência à
obra literária "Romance da Pedra do Reino", de Ariano Suassuna. Sua versão solo foi gravada
em seu primeiro disco (1982). Aralume também é a faixa que deu o título ao segundo disco
do Quinteto Armorial (1976), no qual Antonio Madureira toca violasertaneja.
Comparando a partitura editada com a gravação realizada pelo próprio
compositor, há uma diferença no acompanhamento entre os compassos 42 e 53. A Fig. 21
apresenta a versão da partitura e a Fig. 22, a da gravação.
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Fig. 20 - Aralume. Compasso 42 a 53.

Fig. 21 - Aralume, partitura editada. Compasso 38.

Fig. 22 - Aralume, transcrição da gravação. Compasso 46.

O exercício (h) foi elaborado com base no compasso 42 e o (i), no compasso 46.

Fig. 23 – Exercício (h) para Aralume.

Fig. 24 - Exercício (i) para Arlaume.
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7.ConsideraçõesFinais
Em uma entrevista, o compositor Guerra-Peixe ressalta a necessidade de se ter
uma tradição de interpretação da música brasileira baseada nas “falas” das nossas culturas,
seus acentos e ritmos, aspectos que estão presentes de forma abundante na obra de Madureira.
Em uma partitura o que está escrito não é o suficiente para interpretar uma obra,
defende que deve existir uma tradição de interpretação como há de composição, e
ainda afirma que para a interpretação das nossas musicas é essencial a intimidade
com as ‘falas’ das nossas culturas, seus acentos, ritmo e outros aspectos (VIEIRA,
S.M. 1985 apud NÓBREGA 2007)

Com isso, destacamos que há de se explorar o valor pedagógico desta obra como
forma de absorção e continuidade de uma tradição de interpretação da música brasileira,
faceta enfatizada pelo violonista FabioZanon.
Nesta qualidade de música erudita de berço local, a obra para violão de Madureira
me parece digna de ser colocada ao lado de nomes como Matteo Carcassi ou Leo
Brower, autores consagrados cuja música para violão, por sua profundidade e
representatividade cultural, é adotada como material de ensino em todo o mundo e
constante fonte de aprendizado e inspiração. (Cf. ZANON, 2016, p. 13)

Neste sentido, os exercícios acima apresentados auxiliam no desenvolvimento
técnico, almejando alcançar uma tradição de interpretação da música brasileira.
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derecha. Buenos Aires: Barry, 1967.
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baião e sua relação com a “música instrumental” brasileira. Tese (Doutorado). Unicamp,
Campinas/Sp,2012.
MADUREIRA, Antonio José. Antonio Madureira Composições para violão Vol. 1. Recife:
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MAIOR, G. C. S.. Movimento Armorial: Uma breve Análise Histórica, Musical, Gestáltica e
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1

Esta obra utiliza-se de uma scordatura afinando o a 6ª corda em Ré. Tendo em vista que os exercícios
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elaborados foram pensados para um estudo anterior ao estudo aprofundado da obra, utilizaremos a afinação
padrão do violão com a 6ª corda emMi.
2
Esta obra utiliza-se de uma scordatura afinando o a 5ª corda em Sol. Tendo em vista que os exercícios
elaborados foram pensados para um estudo anterior ao estudo aprofundado da obra, utilizaremos a afinação
padrão do violão com a 5ª corda emLá.
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Técnica expandida? Sons inusuais? Desafios contemporâneos do ensino
de violão para absorver (nem tão) novas e (nem tão) estranhas
sonoridades
COMUNICAÇÃO
CristianoBraga
Universidade FederaldoMaranhão (UFMA) –cristianobviolao@gmail.com

FlavioBarbeitas
Universidade Federal de MinasGerais (UFMG) - flaviobarbeitas@ufmg.br
Resumo: oobjetivo do trabalho é problematizar aspectos do ensino do violão no Brasil, tendo em
vista certa estagnação pedagógica frente às exigências do chamado repertório contemporâneo.
Nossa hipótese é a de que os problemas de aprendizado e performance em música contemporânea
derivam da falta de material didático específico e principalmente de um repertório introdutório e
progressivo que venha a complementar uma formação ainda hoje predominantemente ancorada
em ritmos regulares e alturas definidas. Com o propósito de fornecer subsídios a uma possível
produção de obras com essa finalidade didática, elaboramos categorias que delimitam diversas
demandas técnicas, as quais, na literatura acadêmica, vêm sendo denominadas de “técnica
expandida”. O uso deste termo é também analisado no trabalho e, de certa forma, refutado,
exatamente pelo caráter de exceção e marginalidade que dá a sonoridades que já fazem parte do
repertório violonístico há praticamente meioséculo.
Palavras-chave: Técnica expandida. Música contemporânea. Pedagogia do violão.
Extended technique? Unusual sounds? Contemporary Challenges of Guitar to absorb the
(not so) new and (not so) strange sonorities
Abstract: the aim of this work is to problematize aspects of guitar pedagogy in Brazil, in view of
a certain stagnation in relation to the demands of the, so called, contemporary repertoire. Our
hypothesis is that problems of learning and performance in contemporary music derive from the
lack of specific didactic material, mainly from an introductory and progressive repertoire for the
instrument that complements a formation so far predominantly based on regular rhythms and
defined pitch. With the purpose of providing subsidies to a possible production of works with this
didactic purpose, we elaborate categories that delimit several technical demands that, in the
academic literature, have been denominated like "extended technique". The use of this term is
analyzed in the work and, in a certain way, refuted, exactly by the character of exception and
marginality that gives sonorities that have been part of the repertoire for almost half a century.
Keywords: Extended technique. Contemporary music. Guitar pedagogy.

1. Problemas conceituais e defasagens pedagógicas
Há mais de meio século compositores têm explorado as sonoridades do violão de
diversas maneiras. Em decorrência disso, o instrumento vem, aos poucos, se tornando mais
versátil, extrapolando o parâmetro de alturas definidas em direção a facetas relativamente
inusitadas, como as várias possibilidades percussivas de certo modo implícitas em sua
anatomia. A evolução da técnica instrumental é inerente à prática de performance; as
mudanças na linguagem musical, as necessidades expressivas do compositor, aliadas ao
próprio desenvolvimento técnico dos instrumentistas, impulsionam o conjunto da técnica a se
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transformar. De um modo geral, os procedimentos “diferentes” que exploram possibilidades
sonoras inovadoras em instrumentos tradicionais vêm sendo genericamente catalogados pela
expressão "técnica expandida" ou "técnica estendida". Contudo, embora exista uma
quantidade significativa de trabalhos sobre o assunto, ainda existe certa confusão a respeito
do uso do termo.
Tokeshi (2003) afirma que a técnica expandida no violino compreende aspectos
não abordados pela técnica tradicional do instrumento, estabelecida, segundo ela, em fins do
século XIX. Segundo a lógica implícita nesse argumento somos levados a acreditar na
existência de um limite para a evolução da técnica normal do violino que, uma vez atingida,
só poderia ser seguida por uma "expansão" ou "extensão". É claro que o mesmo recorte
temporal não pode ser aplicado ao violão, tendo em vista que, considerado ao menos a versão
moderna do instrumento, seu repertório foi construído praticamente todo já no século XX.
Mas os problemas com a noção de expansão ou extensão vão bem além disso. Sigamos com
alguma revisão de literatura antes de formularmos uma crítica mais precisa.
Para Lunn (2014), a técnica expandida utiliza uma maneira de produzir som ao
violão que difere daquela "tradicional" em que os dedos da mão esquerda têm a função de
apertar as cordas contra o braço, determinando alturas, e os da direita de fazer vibrá-las. Não
obstante esse princípio geral, o autor considera o rasgueado – um dos mecanismos mais
básicos, antigos e intuitivos no aprendizado do violão e de outros cordofones – uma “técnica
expandida emprestada de outras tradições”. Percebe-se que o foco do autor é o chamado
"violão de concerto", mas nem isso constitui um atenuante para a imprecisão da classificação,
pois apenas uma visão demasiado linear, limitada e estanque desse violão de concerto (ou
clássico ou erudito) poderia entender o rasgueado como algo "estrangeiro".
Vale a pena nos determos um pouco sobre o rasgueado. Tennant (1995), em um
dos métodos para violão mais presentes no ensino universitário brasileiro, Pumping Nylon,
embora não fale em “técnica expandida” também trata o rasgueado como oriundo do violão
flamenco, e acrescenta: “Esta é outra técnica do violão flamenco tristemente negligenciada
por muitos violonistas clássicos”. (TENNANT, 1995, p.44). Seguindo Tennant,
acrescentaríamos que o rasgueado não foi negligenciado somente pelos violonistas clássicos,
mas também pela pedagogia do violão com seus métodos e materiais didáticos. É
emblemático o caso do Cuaderno nº 2 (Técnica de la Mano Derecha) do uruguaio Abel
Carlevaro (1967), amplamente difundido na América Latina e conhecido em todo o universo
violonístico. Em todos os seus 230 exercícios para mão direita, não há uma única menção ao
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uso do rasgueado, técnica ademais tradicional da cultura popular violonística uruguaia,
argentina e também do sul do Brasil. Não só isso. Valendo como um argumento decisivo
contra o entendimento de Lunn (2014), é preciso lembrar que em grande parte do chamado
"repertório segoviano", da primeira metade do século XX, tornado o mainstream do violão de
concerto, de grande influência espanhola, o rasgueado está fortemente presente. Entre vários
exemplos, podemos citar Ráfaga e Sevillana (J. Turina), Sonatina Meridional (M. Ponce), e
mesmo o concerto para violão e orquestra mais conhecido e tocado de todo o repertório, o
Concierto de Aranjuez (J. Rodrigo), que começa com rasgueados e se utiliza dessa técnica em
diversos momentos.

(Figura 1: rasgueados no Concierto de Aranjuez)

Como se vê, a negligência da pedagogia do violão em relação ao rasgueado não
encontra ressonância entre os compositores, que se utilizam desta técnica de forma
consistente. E mesmo no repertório de vanguarda a exploração do rasgueado prossegue, como
podemos perceber na Sequenza nº 11, de Luciano Berio, que se vale do rasgueado como
elemento estrutural em toda obra.

(Figura 2: bula da Sequenza nº 11 de Luciano Bério, p.1)

Tudo leva a crer, em suma, que a presença ou ausência de determinados
mecanismos e técnicas instrumentais nos métodos de ensino revelam predileção estilística,
filiação estética ou mesmo apego explicável apenas por visão preconcebida. Carlevaro é
categórico ao afirmar, por exemplo, que o dedo mínimo da mão direita não é usado para se
tocar violão (CARLEVARO, 1967, p.2). Na figura acima, podemos ver a indicação de
utilização do dedo mínimo na bula da Sequenza nº 11. No violão flamenco e em outras
tradições são frequentes fórmulas de rasgueio em que se utiliza o dedo mínimo. Mesmo em
um autor sabidamente valorizado por Carlevaro, Heitor Villa-Lobos, o uso do mínimo, ainda
que não explícito nas edições, é algo bastante provável e teria sido reivindicado pelo
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compositor numa famosa conversa com Segovia que ganhou ares anedóticos. Mas, em que
pesem os exemplos (e há vários outros), a ausência do dedo mínimo nos métodos de violão
dá margem a considerar, erroneamente, seu uso como “técnicaexpandida”.
Talvez seja a linha escolhida por Romão (2012) ao afirmar que técnica expandida
seria aquela cujos efeitos e sonoridades foram negligenciados pelas escolas tradicionais de
um instrumento, definindo, então, o conceito por uma exclusão e trabalhando na tentativa de
também definir os termos escola e tradição. Exatamente a partir dessa conceituação, segundo
os exemplos que demos acima, poderíamos classificar tanto o rasgueado, como o uso do dedo
mínimo como técnica expandida.
Em seu extenso trabalho de doutorado, Vishnick (2014) aponta problemas de
definição do termo “técnica expandida”, realizando também vasta revisão sobre os uso de
sonoridades “inusuais” no repertório violonístico e propondo, no apêndice de sua tese, uma
alternativa de notação morfológica.
Mario da Silva, violonista brasileiro, publicou alguns bons trabalhos sobre o
violão contemporâneo e a técnica expandida. No entanto, podemos perceber que, justamente
ao tentar definir o termo, o autor não o faz com a devida clareza:
Técnicas expandidas são aquelas usadas na área interpretativa da música para
descrever técnicas não convencionais, não ortodoxas e não tradicionais do canto, ou
da execução de um instrumento, no sentido de obter sons não-usuais ou timbres
instrumentais diferenciados. (SILVA JR., 2013,p.123).

Por essa passagem, técnica expandida seria um conceito descritivo de sons
inusuais. O problema está em quem e como se define o que é usual ou inusual? Se muitas
dessas sonoridades ditas “inusuais” estão presentes no repertório desde a década de 1960, fica
difícil defender o uso do adjetivo e, principalmente, adotá-lo como baseconceitual.
Toda essa revisão evidencia que, mesmo após meio século de experimentação e
consolidação no repertório violonístico, as tais sonoridades “inusuais” continuam, no discurso
acadêmico e pedagógico relativo ao violão, com um caráter de excepcionalidade, talvez um
dos motivos pelos quais sejam reunidas no rótulo “técnica expandida”. Tudo indica que a
pedagogia no violão no Brasil não acompanhou as mudanças de paradigma que ocorreram na
composição e na educação musical, principalmente na segunda metade do século XX. Seja
como for, em outros países não foram professores de música, mas sim compositores que
lideraram o movimento por um ensino de música nas escolas e pela produção de material
didático que desse suporte às mudanças que ocorriam, ligadas a um afastamento do
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paradigma de alturas definidas, à incorporação do ruído à música, ao incentivo à exploração
instrumental e à improvisação, bem como a uma postura ativa do intérprete.
Como exemplo, Ilari e Mateiro (2011) listam importantes nomes que fizeram
parte desse movimento:
Na Inglaterra, durante a década de 1970, além de Paynter e Aston (1970), também
Geroge Self (1970) e Brian Dennis (1970); na Alemanha, Gertrud MeyerDenkmann trabalha na mesma linha [...]. No Canadá, Murray Schaferhá dez anos já
havia escrito os livros The Composer in the Classroom e Ear Cleaning, trabalhos de
educação musical resultante de vários anos [...] (ILARI e MATEIRO, 2011,p.247).

Dentro de um contexto em que se faz necessária uma atualização de
procedimentos educacionais, Fonterrada (2009) propõe a ideia de que o valor da música e da
educação musical sofre modificações a cada período histórico, o que impõe a necessidade de
refazer o percurso de pensamento em diferentes épocas em busca dessas transformações.
Ver-se-á que, em cada época, os valores, a visão de mundo, os modos de conceber a
ciência dão suporte à prática musical, à ciência da música e à educação musical; é
importante que se reconheça esse fato para que se compreenda a problemática do
ensino de música hoje, e, assim possam surgir soluções para ele. (FONTERRADA,
2009, p.25).

Atualmente podemos dizer que, para área de Educação Musical, a exploração de
todas as possibilidades expressivas de um instrumento, a dita “técnica expandida”, é
corriqueiramente usada em aulas para crianças. O mesmo não pode ser dito, infelizmente, do
ensino de violão nos cursos superiores no Brasil, nos quais um repertório essencialmente
baseado em “técnicas tradicionais”, permeia a quase totalidade da formação do aluno.
Um diagnóstico da reduzida penetração de um repertório de vanguarda nos
bacharelados em violão no Brasil pode ser lido no trabalho de Scarduelli (2015). Segundo o
autor, o ensino de violão se encontra principalmente focado no repertório dito tradicional (ou
seja, basicamente tonal, tendendo a abordar o instrumento segundo os parâmetros técnicos
convencionais regidos pela noção de altura definida). [...] “os programas das
instituiçõesestãomaisvoltadosaorepertóriotradicionaldeconcerto,comaberturasà música latinoamericana”. (SCARDUELLI, 2015, p.224). Tal característica pode contribuir para afastar os
estudantes do repertório dos séculos XX e XXI devido à falta de familiaridade com suas
técnicas e estilos composicionais. Scarduelli demonstra o problema apontando que, dos vinte
e seis professores de violão, de diversos lugares do Brasil, entrevistados em sua pesquisa,
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somente um relata que trabalha técnica expandida com seus alunos. (SCARDUELLI, 2015,
p.224). Ainda sobre o mesmo tema, o autor revela:
Constatou-se também pouco espaço à contemporaneidade, verificado na lista de
compositores citados. Também não se observou nas respostas ao questionário
formas de incentivo a diálogos com compositores ou estudantes de composição. Isto
pode ser um fato preocupante no que se refere a uma estagnação de repertório.
(SCARDUELLI, 2015,p.232).

Podemos dizer que os problemas gerados pela defasagem entre o ensino de
instrumento e as práticas musicais de vanguarda não é exclusiva da realidade do violão, como
se deduz da seguinte constatação feita pela violinista Eliane Tokeshi:
O desconhecimento de formas mais recentes de escrita acarreta em dificuldades
técnicas, que posteriormente, dificultam a aproximação à música contemporânea,
sua execução e interpretação (TOKESHI, 2003, p.52).

Tudo leva a crer, portanto, que persistimos com problemas em relação a uma
metodologia de ensino que suporte as transformações musicais ocorridas nos séculos XX e
XXI, tanto no que diz respeito às chamadas técnicas expandidas quanto às questões de
notação. É um cenário complexo, sem dúvida, pois as exigências do repertório
contemporâneo, como se sabe, tendem à especificidade, cada peça descortinando muitas
vezes um conjunto original e inovador de procedimentos e por isso mesmo resistente à
sistematização. Some-se a isso o fator inercial típico dos sistemas pedagógicos e escolares,
que preferem a relativa comodidade daquilo que já está estabelecido aos desafios exigidos
pelo material inédito ou que ainda não alcançou maior consenso.
Dentro do vasto universo do fazer musical violonístico no XXI, este trabalho se
propõe a refletir sobre um grande problema: a existência de uma imensa lacuna entre as
demandas musicais do repertório violonístico dos séculos XX e XXI – que, por exemplo,
fazem uso de sonoridades distanciadas do padrão das alturas definidas – e o conjunto de
habilidades violonísticas que são trabalhadas em bacharelados de violão no Brasil, com seus
métodos, materiais didáticos e repertórios.
2. Bases para uma abordagem em diálogo com a contemporaneidade
A fim de compreender com mais clareza o que está sendo chamado de “técnica
expandida”, definimos cinco categorias em que essa expansão pode ser entendida sob
diferentes pontos de vista.
2.1 Expansão de habilidades mecânicas normalizadas
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Esta categoria está ligada à natural expansão das possibilidades habilidades
mecânicas do violão dentro do território das “alturas definidas”. Historicamente podemos
citar a incorporação do uso sistemático do dedo anelar no período clássico, o uso da unha
para produção sonora, o toque com apoio proposto por Tárrega, etc. Pode ser considerada
uma natural expansão das demandas técnicas violonísticas já aceitas e consideradas normais
dentro de um contexto musical determinado.
Em um conjunto de habilidades mais atual, podemos citar nessa categoria o uso
de pestanas e meias pestanas com os dedos 2, 3 e 4, expandindo a habitual realização com o
dedo 1, o uso do polegar da mão esquerda para pressionar as cordas, em pestanas ou
isoladamente. O uso do dedo mínimo (c) da mão direita para realizar trêmulos ou escalas
erasgueados.
Na primeira metade do século XX, encontramos em Villa-Lobos, principalmente
nos 12 Estudos para violão solo, um marco na expansão do terreno técnico estabelecido.
Podemos citar, entre outros exemplos, o toque duplo e triplo do polegar nos arpejos do
Estudo 11 ou o toque duplo dos dedos I e M no Estudo 12, procedimentos mecânicos até
então não utilizados. Ainda em Villa-Lobos, podemos também considerar uma expansão da
técnica estabelecida as peças que propõem intensa resistência física ao utilizarem
movimentos repetitivos que podem levar a uma fadiga das mãos, como ocorre nos arpejos do
Estudo 1 e nos ligados do Estudo 10.
2.2 O violão com um corpo sonorototal
Esta categoria exemplifica o uso de todo o violão, corpo, braço, mão e cordas,
como fonte sonora. Está ligada às diferentes possibilidades sonoras que fogem ao padrão de
alturas definidas e que são as mais recorrentemente classificadas, na literatura acadêmica,
como “técnica expandida”. É o caso do uso percussivo, da produção de ruídos nas cordas e no
corpo, e de toda uma vasta gama de sonoridades “estranhas” ao violão harmônico-melódico.
São exemplos paradigmáticos desta categoria obras como: Sonata Op. 47 de Alberto
Ginastera, Sequenza XI de Luciano Berio, Tellur de Tristan Murail, dentre outras. O uso do
violão como um corpo sonoro total vem se mostrando uma tendência não só na “música
contemporânea” de concerto, mas se popularizando em outros estilos como fingerstyle e o
crossover.
2.3 Uso do corpo como extensão do instrumento
Esta categoria se refere ao uso da voz, ou do corpo, intimamente mesclada a
gestos instrumentais, como expansão das possibilidades idiomáticas. Dentro desta
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perspectiva, sonoridades produzidas pela voz ou corpo do performer se somariam às
possibilidades sonoras do violão, buscando o ideal de perfazer um só instrumento. Como
exemplo, podemos citar Rua das Pedras (2014) e Repetér (2015) de Paulo Rios Filho. Sobre
a primeira, o compositor destaca que:
A relação entre texto e música se dá, na obra Rua das Pedras, mais através do fator
rítmico e gestual da poesia — implicado no ato de falar o texto com uma
determinada inflexão — do que exatamente dos sentidos criados por ela. Também
por isso, para dar relevo a este aspecto, é que a poesia original foi adaptada para a
peça: o texto original é contorcido para compor sonoridades, gestos e efeitos
musicais mais ou menos precisos, eventos sonoros que se relacionam ritmicamente
e timbrísticamente ao que o violão faz durante, antes e depois dos trechos com
intervenção vocal. Nesse sentido, não há muita diferença entre os momentos em que
a voz faz puros efeitos — ruídos vocálicos independentes do texto — e aqueles em
que a voz deve recitar um texto escrito advindo do poema utilizado, na obra. Tratase sempre da tentativa de expandir a escrita instrumental para o corpo do
instrumentista, que utiliza a voz como uma extensão do violão. (RIOS FILHO,
2016).

Outro bom exemplo para esta categoria é a Balada, para violão solo (1980/81), de
Artur Kampela,em uma passagem na qual o violão chega ao seu máximo potencial de
volume, o compositor indica um grito, que dá uma impressão de preencher uma deficiência
de potência do instrumento, propiciando assim o clímax dapeça.
2.4 O violão preparado
Nesta categoria há possibilidades de alteração das características sonoras
originais do instrumento por meio analógico – com interferências físicas (violão modificado
pela presença de diferentes objetos) – ou digital – através de programas computacionais. Nas
obras para violão de Artur Kampela e Dominik Frasca podemos encontras diversos exemplos
que ilustram esta categoria. Há exemplos de performances nos quais as cordas são tocadas
com colheres, baquetas, arcos diversos, etc. Da mesma forma, as características sonoras do
violão podem ser alteradas pela fixação de objetos nos trastes e no corpo do violão. Um caso
ainda diferente é o de usarem-se cordas de uma maneira diferente da usual, como podemos
ver na obra MinaSonora de Teodomiro Goulart, na qual alguns dos doze violões empregados
usam apenas bordões. A mesma obra aliás, é centrada num diálogo inédito entre o violão e
um acessório, no caso, um mastro em que o instrumento é fixado de modo a fazê-lo pendular
ou girar velozmente, criando efeito sonoro surpreendente, sobretudo em meio ao jogo
camerístico da peça.
2.5 A técnica sem o violão ou o violão sem a técnica
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Esta categoria provavelmente é a mais controversa de todas, na medida em que é
uma possibilidade conceitual diferenciada. Aqui identificamos a não necessidade de relação
entre homem (técnica) e o violão. Ou seja, existe a possibilidade de levar todo o arcabouço de
habilidades mecânicas e musicais de um violonista para outro instrumento. Um exemplo
paradigmático desta categoria está em Exoskeleton (2009), de Arthur Kampela. Trata-se de
dois estudos percussivos, uma para viola e outro para violoncelo, cujo título (em português,
exoesqueleto) faz referência a uma espécie de cutícula resistente que alguns animais
(principalmente insetos) possuem e da qual podem se livrar para aumentar de tamanho,
servindo de metáfora ao que ocorre na música: ela é pensada na perspectiva da técnica
violonística, como se o violão, através de sua técnica, pudesse revestir outro instrumento.
Elas são tocadas sem arco, com a mão direita e esquerda realizando técnicas características do
violão. Um violista, que somente tenha adquirido as habilidades para se tocar a viola, não
seria capaz de tocar esta peça. Dentro dessa ótica podemos também citar a "obra": Quantos
Violonistas são necessários para desconstruir um piano (2017) de Cristiano Braga, Stanley
Levi e Mathias Kole. Surgida de um processo de improvisação livre, a peça se vale das
cordas do piano tocadas com técnicas violonísticas, como arpejos, rasgueados,etc. Ainda um
outro exemplo é o Violão Eólio de Walter Smetak, onde um violão microtonal é construido
para ser pendurado e “tocado” pelo vento. Segundo o compositor:
Infiltra-se um novo fator nestas observações: que não existe o acaso, mas sim o
causalidade. Prova esta afirmação um trabalho aonde foi usado um violão comum,
em afinação original, e tocado pelo vento.(Violão eólico). Pela vibração, explorando
a frequência inteira das cordas, tem acontecido um fenômeno de continuidade do
som, modulando para um epílogo de uma coletividade para um Uníssono. Não
houve nenhuma interferência humana, foi apenas o próprio instrumento, já préexistindo. Sendo este processo gravado, apareceu ainda um outro fator: a
interacústica do instrumento: encontram-se sons e harmonias neste processo, que
não ficam audíveis na maneira comum de tocar um instrumento qualquer de cordas.
Desta pesquisa se desenvolveu depois o plano "OVO", que explora a interacústica, e
simultaneamente, a microtonização, que se biparte em dois modos: 1° da afinação
temperada, e 2° da afinação natural. Essas constatações se baseiam na obra do autor
mexicano Julian Carillo, "SONIDO 13". Embora, como parece, esta obra seja pouco
realizável, preocupa a mente e pode influir no procedimento tradicional do trabalho
musical. (Smetak).

3. Outrasconsiderações
Este trabalho faz parte de pesquisa de doutoradoem andamento e dialoga
intimamente com minha vivência como professor e interprete. Todas as discussões propostas
serão revisitadas a fim de realizar um trabalho mais consistente em um futuro próximo.
Devido ao escopo do trabalho, não foi possível exemplificar com maior riqueza as cinco
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categorias propostas no intuito clarear o entendimento sobre os usos do termo “técnica
expandida”, contudo, estas serão melhor exemplificadas em um próximo trabalho.
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Resumo: O presente trabalho consiste nas reflexões de três professores de violão da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana a respeito dos desafios de se criar um programa
pedagógico para o curso de Bacharelado em Música com ênfase em violão nesta universidade.
Sendo a UNILA uma universidade com características que a tornam única em relação às demais
universidades federais no país, o trabalho visa apontar os problemas e soluções já encontrados em
relação a aspectos como: presença de alunos de outros países da América Latina, equilíbrio entre
conteúdos ministrados, desafios epistemológicos, desafios práticos, entre outras questões.
Palavras-chave: Bacharelado em Música. Violão. Pedagogia. América-Latina.
Bachelor Degree in Music from Universidade Federal da Integração Latino-Americana:
Challenges in Building the Sub-emphasis in Guitar
Abstract: This paper presents the reflections of three guitar professors about the challenges faced
while developing a pedagogic curriculum for the guitar program (undergraduate level) of the
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Taking into account UNILA’s
uniqueness in relation to all other federal universities in Brazil, this paper aims to discuss the
problems and solutions that have been found so far regarding aspects such as: presence of students
from other Latin-American countries, balance of content, epistemological and practical
challenges, among other questions.
Keywords: Music. Undergraduate. Guitar. Pedagogy. Latin America.

1.O curso de Bacharelado em Música da UNILA
A UNILA, localizada em Foz do Iguaçu-PR, foi criada em janeiro de 2010 "com
a missão de contribuir para a integração solidária e a construção de sociedades mais justas na
América Latina e Caribe, por meio da geração, transmissão, difusão e aplicação de
conhecimentos produzidos pela indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão (UNILA,
2013, p. 15). A universidade preza pela formação de profissionais competentes e que
“estejam comprometidos com a busca de soluções acadêmicas, científicas e tecnológicas para
os problemas da América Latina e Caribe" (UNILA, 2013, p. 15). Podemos destacar como
princípios filosóficos da instituição "a interdisciplinaridade, a interculturalidade, o
bilinguismo e o multilinguismo, a integração solidária e a gestão democrática" (UNILA,
2013, p. 15). Baseando-se em tais princípios, a UNILA reserva 50% de suas vagas para
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alunos originários de países latino-americanos (que não o Brasil) e caribenhos, possuindo
grande diversidade étnico-cultural.
O curso de Bacharelado em Música desta universidade iniciou suas atividades em
março de 2012, possuindo duas ênfases: Pesquisa em Música e Práticas Interpretativas, esta
última contendo atualmente cinco sub-ênfases: Canto, Piano, Percussão, Violão e Criação
Musical. Sobre a estrutura do curso, observa-se um eixo principal formado por disciplinas
obrigatórias a ambas as ênfases e eixos específicos à ênfase em Pesquisa em Música e a cada
uma das sub-ênfases em Práticas Interpretativas.
Diferente da maior parte dos cursos superiores de Música no Brasil, o curso de
Bacharelado em Música da UNILA não é voltado somente ao ensino da música "erudita" ou
da música "popular", tratando-se de um curso híbrido, que propõe a integração dos dois (ou
mais) universos. Tal proposta é então aplicada na sub-ênfase em violão deste curso, o que
serviu como ponto de partida para se repensar o que tradicionalmente se aplica a um curso de
violão em nível superior.
Enquanto tal proposta nos parece adequada ao perfil da universidade, dos
discentes e, inclusive, ao cenário violonístico atual, há uma série de desafios que surgem
durante a sua realização. Dentre estes desafios, destacamos algumas questões referentes ao
curso: quais conteúdos serão abordados? Teremos um repertório obrigatório? Exercícios e
habilidades

a

serem

desenvolvidas,

por

exemplo,

violão

solista,

improvisação,

acompanhamento e elaboração de arranjos? Quais gêneros latino-americanos deverão ser
abordados? Como estes conteúdos serão organizados? Todos os alunos deverão estudar todos
os conteúdos em todos os semestres? Como integrar de maneira crítica os conteúdos dos
universos "popular" e "erudito"?

2. Desafios epistemológicos
O curso de música da Unila é implantado com vistas a atender o previsto no próprio
estatuto da universidade, atuando na geração do conhecimento artístico, integrando
ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a concepção de seu projeto pedagógico
repensa as estruturas tradicionais dos cursos universitários de música, revendo não
somente a mencionada polarização entre “música popular” e “música erudita”, mas
também a polarização entre teoria e prática que vem ganhando força no âmbito do
ensino universitário. Além disso, relativiza o papel central que o conhecimento
produzido em países centro-europeus e nos EUA usualmente tem para a
configuração das disciplinas nos cursos de música. Incorpora, portanto, saberes
ligados à experiência histórica das diversas manifestações musicaislatinoamericanas (UNILA, 2016, p. 3)
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Tomando a citação acima como ponto de partida para discutir nossos desafios,
deparamo-nos com um primeiro problema ao usarmos os termos “erudito” e “popular” para
dividir (em dois) os tipos de música e de práticas musicais. Ao nosso ver, o fenômeno
musical é suficientemente múltiplo e variado para que possa ser definido por esses dois
termos, que por sua vez não são excludentes nem antagônicos entre si. Conforme nos mostra
FabioAdour,
[...] comprova-se isso facilmente por meio de simples exemplos: 1) uma peça
famosa de Mozart (compositor considerado erudito), como a “Pequena Serenata
Noturna” é, hoje, muito mais popular que a maior parte da obra de Dorival
Caymmi; 2) a maioria das canções de Tom Jobim (compositor considerado popular)
foi elaborada com grande erudição (2008, p. 18).

O termo “erudito” vem sendo bastante questionado no âmbito acadêmico,
exatamente por ser impreciso e por carregar consigo certo pedantismo etnocêntrico – leia-se,
eurocêntrico – como nos aponta Coriún Aharonián em seu texto sobre o ensino de música na
América Latina:
el sistema de enseñanza todo ha sido [...] un arma fundamental de sujeción, [...] un
instrumento para asegurar a perpetuidad la dependencia cultural de los pueblos de
América Latina [...]. A cinco siglos de esa conquista, todos los niveles de enseñanza
continúan siendo eurocéntricos [...] (2011, p. 1).

Essa visão binária e dicotômica fica ainda mais latente se considerarmos o
universo musical violonístico, tão bem distribuído política e geograficamente na América
Latina. Pode-se afirmar que, em termos socioculturais, o violão tem sido por excelência o
instrumento que rompeu com distinções de classe social, apontando o equívoco de
permanecermos fazendo distinções entre alta e baixa cultura (EAGLETON, 2005, p.204).
Portanto, sendo a UNILA defensora de um projeto integracionista e democrático,
consideramos que um dos primeiros desafios a ser enfrentado é de ordemepistemológica,
relacionado ao uso dos termos e à definição das dimensões e funções do conhecimento. Para
Kraemer, a Educação Musical – ou a Pedagogia da Música – tem como objeto de estudo "as
relações entre a(s) pessoa(s) e a(s) música(s) sob os aspectos de apropriação e transmissão"
(2000, p. 51). A partir dessa visão, acreditamos que, para uma coerente elaboração do nosso
plano de curso e desenvolvimento curricular, devemos levar em conta, além do já consagrado
repertório didático do instrumento, também a maneira como as pessoas se relacionam com a
música em termos de “ensino e aprendizagem, seja nas escolas e conservatórios de música,
seja em garagens de centros urbanos e escolas de samba ou, até mesmo, nas ruas das cidades”
(ibid.).

139

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

3.Desafios práticos
Dentre os diversos desafios práticos encontrados no curso, ressaltamos
primeiramente a problemática da heterogeneidade dos alunos ingressantes. Tal fato é comum
nos cursos superiores de Música, porém possui algumas especificidades no caso da UNILA,
em razão do ingresso de alunos vindos de fora do Brasil. Tendo em conta que metade das
vagas são reservadas a estrangeiros e a outra metade a brasileiros, enfrentamos certa
dificuldade para encontrar um formato justo a todos os candidatos. Atualmente, os candidatos
brasileiros fazem a prova de seleção através do SISU (Sistema de Seleção Unificada,
organizado pelo Ministério da Educação do Brasil), enquanto candidatos oriundos de outros
países são submetidos a critérios de seleção que variam de acordo com o país de origem. Tais
critérios podem incluir análise de currículo, provas escritas, elaboração de redações, cotas
raciais, cotas para alunos de baixa renda, entre outros. Evitando entrar nos pormenores da
seleção, uma vez que isso pode fugir ao tema proposto no trabalho, podemos destacar que a
UNILA enfrenta algumas limitações em relação à seleção dos alunos. Entretanto, adotamos
desde 2013 um modelo de prova específica comum a todos, independentemente de sua
nacionalidade, que consiste no envio de um vídeo no qual o candidato deve tocar obras como
solista e, se julgar importante para a sua avaliação, como acompanhador. Este formato, apesar
de trazer algumas inconveniências como a falta de contato com os candidatos, vem
possibilitando um melhor controle em relação à heterogeneidade entre os ingressantes.
É importante ressaltar que partimos da ideia de que nem todos os alunos
ingressantes deverão necessariamente seguir o perfil de concertistas. Scarduelli afirma que
"surgem [...] por parte dos professores reclamações diversas relacionadas a [sic] falta de
preparo dos ingressantes, com o argumento de que quatro anos é insuficiente para a formação
de um concertista e que, se não forem absorvidos estes alunos, os cursos se tornam
numericamente inviáveis” (2012, p. 3). Tal afirmação pode ser trazida para o contexto da
nossa universidade, tornando-se questão fundamental para a elaboração e organização do
material a ser trabalhado nas disciplinas propostas, em consonância com o perfil do curso.
Desta forma, chegamos ao seguinte questionamento: como equilibrar dentro do
curso os conteúdos provenientes de diferentes saberes e expertises na prática? Sabemos que a
construção de um curso tradicional de violão, normalmente dividido em "erudito" e
"popular", por si só gera diversos questionamentos de ordem epistemológica e prática. Além
destes questionamentos, nosso curso enfatiza a presença da música da América Latina nos
planos de ensino (com sua multiplicidade de gêneros e combinações instrumentais em que o
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violão se encontra) e a busca por um programa que não separe os repertórios "erudito e
popular", fator até então praticamente inédito entre os cursos de bacharelado em violão no
Brasil.
Em relação ao equilíbrio de conteúdos, Aharonián aponta:
Desde hace unos cuarenta años he estado cuestionando los modelos adoptados en la
labor educativa, y defendiendo la necesidad de no sacrificar las expresiones de
cultura popular en provecho de las de cultura culta o artística. Desde hace unos
veinte años estoy observando, alarmado, que algunos docentes que aceptan el
cuestionamiento están invirtiendo el juego de exclusiones, practicando un proceso
educativo en el que se elimina la cultura culta en favor de una u otra expresión de la
cultura popular. ¿Es esto positivo? ¿Se trata de un avance? Creo que se está
cometiendo el mismo error, pero al revés [...] (AHARONIÁN, 2011,p.8).

O autor prossegue, dando o exemplo de um coral uruguaio:
En el Uruguay, en el pasado no tan lejano, un coro liceal era cuestionable por su
preferencia por el modelo del canto madrigalesco. Mal hecho, pero madrigalesco al
fin. (...) Pues bien, en las últimas dos décadas, gran parte de los coros liceales, y
también coros de otros ámbitos - incluso universitarios -, han abandonado el
repertorio del pasado más o menos culto para sustituirlo por materiales provenientes
de la música popular. Pero con una característica básica: la mayor parte de los
directores de coros perdieron el conocimiento que pudieran haber tenido en materia
de música culta, y no llegaron a adquirir un conocimiento real y debidamente
profundo de la música popular. Gracias a lo cual, el repertorio de buena parte de los
adolescentes uruguayos pasó a ser de mala música popular. O en algún caso de
buena música popular, pero destrozada con malos arreglos [...](AHARONIÁN,
2011,p.8).

Podemos, a partir das citações acima, pensar num paralelo com o modelo de
curso superior de violão que pretendemos desenvolver, bem como numa autoanálise a
respeito dos conteúdos sobre os quais possuímos conhecimento. Sabemos que, como
professores com formações e experiências específicas, possuímos limitações em certos
campos do conhecimento e, portanto, não devemos nos arriscar com conteúdos muito
distantes daqueles que dominamos, pois corremos o risco de sermos superficiais. Desta
forma, os alunos possuem contato com todos os professores ao longo do curso, a fim de que
tenham uma experiência mais aprofundada a partir da "bagagem" de cada um. Além disso,
sabemos que é necessário um diálogo constante entre os professores do curso.
4.Propostas pedagógicas
Tais desafios nos levam a uma nova pergunta, possivelmente a principal
norteadora da discussão: qual seria o perfil do formando de um curso como este? Chegamos à
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conclusão de que pretendemos formar músicos criativos, porém criatividade é um conceito
amplo que pode ser compreendido de diversas formas em diversas situações.
No campo da música, o termo criatividade está frequentemente associado à
criação musical, principalmente através da composição, improvisação e arranjo. Entretanto,
podemos (e devemos) ser criativos também quando atuamos como intérpretes, professores,
pesquisadores, produtores, administradores, etc. Oscar Odena e Graham Welch expõem duas
concepções distintas e coexistentes de criatividade, as quais denominam tradicional e “nova”.
Segundo os autores, “a [concepção] tradicional é atribuída a pessoas que contribuem
significativamente a um campo e cujas contribuições são reconhecidas pela comunidade, tais
como compositores, pintores ou escultores adultos bem-sucedidos” (ODENA; WELCH,2012,
p. 29). A partir desta interpretação, a criatividade se manifesta como um produto fechado,
geralmente concebido como uma obra de arte, resultante da “genialidade” do artista, isto é,
seu potencial criativo “natural” (ou, como muitos creram durante tempos, sobrenatural).
Contrapondo-se ao primeiro, os autores apontam que “o ‘novo’ conceito (em
contraste ao tradicional) está relacionado à noção psicológica de pensamento imaginativo
[imaginative thinking] e tem amplas aplicações no contexto escolar” (ibid., p. 30). A partir
desta perspectiva, a criatividade é uma constante no processo imaginativo e se manifesta nas
diversas situações cotidianas através de nossa busca pelo único – em sua concepção mais
ampla. Retornando ao perfil do egresso do curso de bacharelado em violão da UNILA,
idealizamos aqui, portanto, um músico criativo, segundo a concepção moderna do termo, que
possa interpretar criticamente os materiais com os quais esteja lidando, que seja capaz de se
adequar a situações diversas em sua trajetória musical e que busque constantemente a sua
individualidade.
Um currículo capaz de formar um músico com tais qualidades deve ser flexível o
suficiente para poder se adequar às demandas individuais dos discentes e permitir que o
professor atue como mediador, mantendo o discente como pontos de partida e chegada do
processo pedagógico (VIEIRA, 2009, p. 133-139). Mas, quais diretrizes regeriam a
construção de tal currículo? Questões práticas e teóricas relacionadas ao desenvolvimento de
currículos para cursos de graduação em música no Brasil foram debatidas durante o segundo
fórum do XI Encontro Anual da ABEM e acreditamos que algumas das proposições
apresentadas nesta ocasião, principalmente aquelas propostas pela educadora e pesquisadora
Magali Kleber (2003), podem contribuir para a construção de um programa pedagógico
adequado às idiossincrasias do curso de bacharelado da UNILA.
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Primeiramente, Kleber, de certa forma, reitera a ideia de Aharonián ao reconhecer
“a conexão do currículo com relações de poder, com formas de divisão da sociedade, com o
processo seletivo do conhecimento e com as desigualdades sociais” (2003, p. 58), e aponta
que compreender o currículo como um fenômeno sociocultural imerso na complexidade do
contexto brasileiro é fundamental para “nortear proposições curriculares inovadoras nos
cursos de graduação em música” (ibid.). A partir desta visão, a autora passa a discutir
possíveis estratégias para a construção de currículos capazes de dialogar com a diversidade
sociocultural na qual estamos inseridos.
Kleber propõe a adoção da pedagogia da incerteza, aquela que, além de
incorporar o saber objetivo, visa estimular o crescimento intelectual do discente através da
relativização e problematização de conceitos absolutos. Como coloca Hilton Japiassu,
[p]orque é na angústia da incerteza das teorias estudadas, no fato de sentirem-se
perdidos em seu processo de crescimento intelectual e na descoberta por vezes
decepcionante de que não existe porto seguro no domínio do conhecimento, que os
alunos terão condições de deixarem-se possuir pela vida, se é que pretendem possuíla (JAPIASSU, 1993, p. 13).

A segunda estratégia proposta pela autora diz respeito à ampliação dos saberes
musicais cultivados nos cursos de graduação e expansão de seus espaços físicos para fora da
universidade com o objetivo de “gerar uma prática pedagógica aberta para decisões
metodológicas pluralistas […]” (KLEBER, p. 59). Kleber propõe ainda o diálogo multilateral
entre alunos e professores tanto no âmbito de disciplinas específicas como no âmbito
interdisciplinar, a absorção de saberes informais – que possivelmente estarão mais próximos
das experiências do aluno –, e o exercício constante do trânsito entre saberes dos diversos
campos do conhecimento (ibid., p. 60-61).
Sendo assim, chegamos a uma primeira proposta pedagógica para a sub-ênfase
em violão, cujo programa engloba disciplinas práticas, teóricas e teórico-práticas que se
relacionam direta e indiretamente ao longo do curso. A disciplina "Instrumento - Violão",
eixo principal da sub-ênfase, é dividida em oito módulos e atualmente segue esta diretriz: os
alunos possuem aulas alternadas entre dois professores (cada um focando nos conteúdos que
melhor domina) durante os quatro primeiros semestres do curso, recebendo uma orientação
direcionada a determinado repertório e prática musical na segunda metade do curso.
Alguns conteúdos abordados durante os quatro primeiros semestres compreendem
o estudo de repertório canônico (estudos e obras), exercícios de técnica, elaboração de
arranjos, improvisação, acompanhamento (cifras, levadas, fórmulas rítmicas, etc) e
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elaboração de arranjos. Ressaltamos que, seguindo este modelo, é fundamental o diálogo
entre os professores para que se encontrem convergências relativas ao repertório e ao estudo
da técnica, bem como entre as diversas disciplinas estruturantes para que as habilidades e os
conhecimentos adquiridos ao longo do curso possam ser incorporados com maiorefetividade.
Apesar da busca constante por um programa que responda aos desafios
apresentados pelo Bacharelado em Violão da UNILA, reconhecemos que a proposta atual
necessita de adequações e se encontra em fase inicial e, desde já, em constante transformação.
Esperamos que o arcabouço teórico proposto neste artigo nos possibilite aprimorar o
programa pedagógico do curso e que possa servir como inspiração para futuros programas
similares.
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A disciplina de violão na licenciatura em música: apontamentos para uma
metodologia transdisciplinar
COMUNICAÇÃO
André R. Siqueira
Universidade Estadual de Londrina (UEL) - arsiqueira@uel.br
Resumo: O objetivo desse trabalho é discutir possibilidades metodológicas para o ensino do
violão na licenciatura em música. Propomos a ressignificação do ensino do instrumento a partir de
um eixo transversal envolvendo as áreas de linguagem e estruturação musical e musicologia,
tendo como foco principal de atenção o processo criativo. O condutor principal da proposta é o
desenvolvimento, pelos próprios alunos, de estratégias de estudo que trabalhem com materiais e
técnicas abordadas nas disciplinas de percepção, harmonia, contraponto, análise, arranjo e,
estilisticamente, a partir dos conceitos relacionados aos períodos históricos trabalhados nas
disciplinas relacionadas à história e estética.
Palavras chave: Improvisação. Violão. Licenciatura.
The Discipline of Classical Guitar in the Degree in Music: Notes for a Transdisciplinary
Methodology
Abstract: The aim of this paper is to discuss methodological possibilities for teaching classical
guitar within the context of the tertiary Music Education course. We propose re-signification of
the teaching of the guitar from a transversal axis involving the areas of music theory and
musicology, having the creative process as the main focus of attention.The main conduct of this
methodological proposal is the students’ development from study strategies that arise from
materials and techniques addressed in the disciplines of perception, harmony, counterpoint,
analysis and arrangement; and, stylistic, from the concepts related to the historical periods worked
in the disciplines related to history and aesthetics.
Keywords: Improvisation. Classical guitar. Degree in music.

1.Introdução
Este texto foi concebido a partir de minha experiência como docente no curso de
música da Universidade Estadual de Londrina – PR e traz apontamentos sobre propostas
metodológicas no ensino do violão a partir de um eixo transversal compreendendo as áreas de
linguagem e estruturação musical e musicologia. Essa proposta tem como resultado a
emancipação do aluno como produtor do próprio conhecimento, não apenas no que diz
respeito à técnica violonística, mas, principalmente, na construção de um arcabouço musical
sólido constituído a partir da manipulação prática de materiais musicais os mais diversos.
Assim, os alunos da licenciatura, que muitas vezes não possuem o violão como centro de suas
atividades, conseguem alcançar uma boa estruturação técnica a partir da criação de arranjos,
de exercícios com processos de improvisação e de composições autorais para violão.
Na estrutura curricular do curso contamos atualmente com as disciplinas de
percepção musical (3 anos), harmonia e contraponto (2anos), análise (2 anos) e arranjo (2
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anos), além de 3 anos da disciplina de história da música e 1 ano da disciplina de música,
cultura e sociedade. Como compositor, arranjador e violonista, compreendo que o ensino do
violão no curso de licenciatura em música remete a um campo no qual os saberes musicais se
atravessam e se interconectam. Esse momento de aprendizagem no percurso do aluno, que na
maioria das vezes não é necessariamente um violonista, permite que se criem relações a
respeito da materialização de conceitos, muitas vezes abstratos, das disciplinas de linguagem
e estruturação musical assim como das disciplinas teóricas como história da música ou
música cultura e sociedade. Para além da aquisição da técnica instrumental, baseada no
cânone violonístico, essa proposta metodológica permite que haja uma atualização, em forma
de música (a partir da manipulação do instrumento e da improvisação), dos materiais e
técnicas muitas vezes percebidos de modo demasiado abstrato nas aulas de linguagem e
estruturação musical. Esses materiais, que são variados e compreendem a própria matéria
prima com a qual a música tem sido feita até nossos dias (modos, escalas tonais, pós-tonais,
acordes, configurações de blocos diversos, estruturas rítmicas, explorações de timbre,
texturas), podem ser manipulados no violão a partir de procedimentos que envolvem a
criação de arranjos, a composição e a improvisação; com orientações estéticas específicas,
baseadas em uma periodização histórica ou a partir de obras ou compositores específicosi.
Nossa opção metodológica recai especialmente sobre a improvisação como
impulso primeiro da interação com o material musical. Porém, para realizar essa prática
improvisativa a partir dessa proposta, primeiramente é necessário que estes materiais sejam
fixados na memória e tornem-se disponíveis concretamente no instrumento, sendo passíveis
de uma manipulação intencional. Isto se dá a partir de gestos específicos para cada material:
digitações, escolhas de dedos de mão esquerda e mão direita, uniformidade ou não na
amplitude do som buscando realçar determinados ethos presentes nos diferentes contextos.
Esse processo que fundamenta a improvisação assemelha-se ao próprio processo da
composição estrita, pensada de forma mais tradicional. Para Igor Stravinsky, por exemplo,
esse ato sugere a busca do compositor por algo que está em estado latente e vincula-se
inevitavelmente aos seus hábitos motores sobre um instrumento específico. A música
emergirá a partir desta manipulação.
Um compositor improvisa sem direção da mesma maneira como animal escava o
terreno. Ambos vão escavando porque cedem a compulsão de procurar coisas. Que
necessidade do compositor é atendida por essa investigação? A das regras que ele
carrega como um penitente? Não: ele está em busca de seu prazer. Ele procura uma
satisfação sabendo perfeitamente que não a encontrará se não brigar por ela
(STRAVINSKY, 1996, p. 57).
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Já para o compositor italiano Giacinto Scelsi, por outro lado, a improvisação seria
a única forma de “congelar” o tempo e extrair deste a forma artística. Nas palavras do próprio
Scelsio artista é aquele que tem a faculdade criativa, “a faculdade de parar o movimento, de
cristalizar um instante da duração, de arrancá-lo de si — e de projetar este instante, por um
esforço de todo o ser, numa matéria verbal, sonora ou plástica" (SCELSI, 1982, s/p).
Ambos os compositores têm em comum um apreço pela manipulação do material
a partir da improvisação. Para aprofundarmos um pouco mais sobre como pensamos a
improvisação e como podemos utilizá-la de modo eficaz no ensino do instrumento trago uma
breve fundamentação a respeito.

2.Improvisação: um breve escorço
A improvisação musical não é uma coisa em si. Essa forma artística deriva da
própria condição humana em se expressar através de estruturas sonoras baseados em timbres,
fluxos rítmicos, blocos ou melodias organizados em motivos e frases com diferentes graus de
complexidade. Um ponto que parece ser determinante para essa discussão, apesar de
relativamente óbvio, é o de que a improvisação é uma arte performática, entendendo essa
performance como algo estritamente ligado ao fluxo temporal. A improvisação acontece no
tempo. Essa seria uma primeira ruptura entre a composição e improvisação. Quando lançado
em um ato performático o artista se coloca dentro do fluxo temporal, de modo que este fluxo
lhe exige tomadas de decisões em frações infinitesimais de tempo. Esse ponto é
extremamente importante já que o risco presente em lançar-se no fluxo do tempo, desloca o
foco de atenção metodológico na formação musical desse artista, do estudo de um repertório
fechado, preparado previamente e composto em uma ação “fora do tempo” para uma
preparação focada nas inúmeras possibilidades que serão atualizadas temporalmente no
momento da performance improvisativa.
Assim, o foco do estudo de um improvisador passa a ser as possibilidades de
atualização dos materiais sonoros no momento em que realiza sua performance. Para tanto,
esse músico necessita de um conhecimento intelectual e mecânico a respeito do “quê” vai
tocar, mas, também, de um tipo de prática que irá incrementar a ideia de “como” tocar.
Teríamos, nesse caso, dois aspectos importantes presentes: o conhecimento intelectual e
prático dos materiais (escalas, arpejos, padrões melódicos e rítmicos, timbres, acordes) e o
conhecimento da estrutura musical na qual se realizará a performance (idioma modal ou
tonal, cadência harmônica, estilo ou abrangência “étnica” e configurações rítmicas).
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3. Possibilidades metodológicas
Para além da preocupação, muitas vezes exacerbada, em trabalhar com um
cânone específico e desenvolver um percurso musical no instrumento dentro de um repertório
fechado e criado por outrem, acreditamos que o desenvolvimento da técnica violonística a
partir do ponto de vista da criação musical traz inúmeros avanços cognitivos, artísticos e
éticos em relação à postura do aluno frente ao instrumento. Tenho obtido excelentes
resultados a partir dessa proposta que traz a identidade do aluno – que muitas vezes necessita
ser descoberta por ele próprio – à tona. Vários aspectos técnicos presentes no repertório
tradicional e necessários ao desenvolvimento musical podem ser trabalhados a partir desse
viés, uma vez que os mesmos materiais utilizados pelos compositores presentes no cânone
violonístico são estudados e “treinados” de forma menos corpórea nas aulas de linguagem e
estruturação. Portanto, para o aluno de licenciatura em música é possível utilizar os
conteúdos referentes à linguagem e estruturação para criar, improvisando, compondo ou
arranjando, um repertório autoral que dialogue tecnicamente com o próprio cânone e cumpra
assim os requisitos técnicos necessários a uma boa performance violonística.
Como exemplo dessa proposta, podemos sugerir o trabalho sobre a manipulação
de um material específico: a escala octatônica. Se pensada a partir do texto musical, na
partitura, esta escala configura-se como uma sequência simétrica de tons e semitons
alternados, com três transposições possíveis.
Em uma aula de solfejo, dentro da disciplina de percepção musical, podem os
alunos encontrar certa dificuldade em interiorizar esse material trabalhando-o somente
através da voz. O que propomos e temos realizado é a utilização desse mesmo material nas
aulas de violão, concomitantemente às aulas de percepção. O padrão de digitação dessa escala
no braço do instrumento é extremamente simples e simétrico. Temos, a partir da 4ª corda D,
obedecendo três notas por corda, uma sequência dos dedos da mão esquerda: (D) 1, 3, 4 – (G)
1, 2, 4 – (B) 1, 3, 4 – (E) 1, 2, 4. Ou seja, este é um tipo de movimento simples que auxiliará
a memorização e gerará significado na utilização do material a partir de sua manipulação.

Exemplo 1: Escala octatônica, também conhecida como escala diminuta.
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Outra perspectiva de um enfoque transdisciplinar está relacionada não ao
material, simplesmente, mas ao tipo de textura escolhido para realizar a improvisação, o
arranjo ou a composição para violão. Trata-se de relacionar as espécies de contraponto à
prática improvisativa. Temos assim, a partir dessa proposta, não apenas um fechamento do
escopo em um material específico mas, também, um modelo para a utilização deste material.
Para darmos mais um exemplo, uma abordagem que tecnicamente pode não ser
tão simples, mas que gera uma atenção extremamente focada no material, auxiliando sua
memorização e controle, é a utilização do movimento contrário a duas vozes. Esse tipo de
contraponto pode ser utilizado com diversos materiais. Outra possibilidade é o contraponto
imitativo, como nesse excerto de um arranjo de “Carinhoso” de Pixinguinha, realizado por
um aluno do 4º ano.

Exemplo 2: Excerto de um arranjo de “Carinhoso” (Pixinguinha) realizado pelo estudante Jayme
Gonçalves em 2015, quando o mesmo encontrava-se na última série do curso de licenciatura em música da
Universidade Estadual de Londrina.

Podemos elencar vários aspectos que podem ser utilizados como modelos para
improvisos, arranjos ou composições dos próprios alunos. Deixo a seguir algumas sugestões
que podem ser úteis na construção de uma aula de violão focada em aspectos criativos, na
qual o violão seja um facilitador da compreensão e expressão musical. Podemos aprender
com o repertório violonístico para além do próprio repertório, alternando nosso olhar de
digitações, números de dedos, postura de mão direita, mão esquerda, sonoridade, formato de
unha, para um olhar atento a qual o material é utilizado. Como o compositor/arranjador
ordena e equilibra esses diferentes materiais? Deixo a seguir exemplos simples que podem
ser estudados por qualquer aluno intermediário de violão. Pensemos em um aluno que esteja
em seu terceiro ou quarto ano, portanto, provavelmente, já teve contato com aulas de
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harmonia, contraponto, análise e talvez arranjo (dependendo da grade curricular) e já cursou 2
anos de violão, tendo a técnica básica para a execução dessas peças.
 Contraponto – O “Ciclo Nordestino I” de Marlos Nobre como modelo para o aprendizado
de contraponto imitativo e a proposta de expansão do exemplo para a improvisação e para
a criação de arranjos ao violão solo.
 Rearmonizações – a partir de um eixo de transição diatônico-cromático (dominantes
secundárias, empréstimo modal, acordes errantes, quartas (tonalizadas ou não).
Rearmonizações a partir de “graus altos” ou “notas de tensão”. Harmonizar notas de
repouso considerando-as como F, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 13ª. Desenvolvimento da percepção
de colorido na relação nota melódica versus acorde.
Uma forma interessante de focar a atenção e ampliar a visão dos alunos é
trabalhar a partir de restrições específicas quanto ao número de cordas utilizadas em uma
determinada cadência. Podemos realizar diferentes cadências elegendo as três primeiras
cordas do instrumento e adotando uma condução de voz que privilegie a menor
movimentação possível. O que seria uma simples tarefa de harmonia passa a ser um
interessante e desafiante exercício ao violão. Se ampliarmos essa condução para a
possibilidade de utilização das notas de tensão (9ª, 11ª e 13ª, obedecendo as regras específicas
sobre

suas

utilizações),

teremos

inúmeros

novos

movimentos

e

paulatinamente

contribuiremos para a ampliação dos hábitos motores os quais trazem consigo nossos alunos
e que são demasiadamente cristalizados.
Outra importante ferramenta metodológica é o estudo da improvisação para
violão solo utilizando diferentes conceitos de Forma (desenvolvimento da ideia no tempo),
Textura (número de elementos presentes simultaneamente) e pequenas digressões sobre
procedimentos composicionais (aumentação, diminuição, surpresa e previsibilidade,
vitalidade e estática), buscando em autores relacionados ao universo dos procedimentos
composicionais o substrato para a criação a partir do violãoii.

4.Considerações finais
Talvez a questão mais difícil em um curso de violão dentro da licenciatura em
música seja a criação, do ponto de vista dos alunos, de representações musicais. Comumente,
para a maioria dos alunos ingressantes, a forma mais comum de acesso à música se dá a partir
do instrumento, porém, esse acesso traz consigo inúmeras restrições, uma vez que a
apropriação dos conteúdos violonísticos somente se dá a partir de recursos audiovisuais,
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realizada de modo imitativo (aulas virtuais, pouco reflexivas e muitas vezes equivocadas.
Poderíamos citar como exemplo o fenômeno recente “Cifra Club”, mas que está presente
como “método” há ao menos 40 anos, desde as “revistinhas” de canções compradas em
bancas de jornais e revistas). Esse tipo de aprendizagem gera um mecanismo de hábito motor
vinculado a padrões musculares extremamente rígidos e desconectados. A condução
harmônica é realizada através de uma resposta por memória de formas da mão esquerda, não
há uma preocupação com condução de vozes ou de ampliação das possibilidades de colorido
dos acordes.
Finalizando, essas são algumas estratégias as quais tenho lançado mão para a
disciplina de violão no curso de licenciatura em música da Universidade Estadual de
Londrina. Os resultados têm sido comprovados a partir da produção dos próprios alunos que
se tornam extremamente motivados e que vem utilizando cada vez mais o violão como uma
importante ferramenta para seu desenvolvimento artístico, seja do ponto de vista da
performance, do ensino ou da pesquisa em música.
Referências
STRAVINSKY, Igor. Poética musical em seis lições. Tradução de Luis Paulo Horta. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar editor, 1996.

i

Por exemplo, improvisar controlando um ou dois diferentes materiais escalares. Podemos utilizar como modelo
algumas obras compositor húngaro Béla Bartók, nas quais ocorre a utilização simultânea de dois diferentes
modos em um mesmo centro ou dois modos iguais em centros diferentes. A esta técnica poderíamos chamar,
utilizando a terminologia de Vincent Persichetti, de polimodalidade tonal ou politonalidade modal.
(PERSICHETTI, 29-41, 1985).
ii
Deixo aqui algumas sugestões para estudo e utilização desses materiais. COOPER, Paul. Perspectives in
music theory: an historical-analytical approach; DALLIN, Leon. Techniques of twenty century composition: a
guide to the materials of modern music; KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twenty-century music;
PERSICHETTI, Vincent. Armonia del siglo XX.
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A realização de um curso de pós-graduação em performance musical em
uma universidade brasileira (Unicamp): um relato de experiência
COMUNICAÇÃO
Helder TomasPinheiro
UNICAMP –heldertpinheiro@gmail.com
Resumo: Este artigo se propõe a relatar a experiência do autor durante a realização de um curso
de pós-graduação em performance musical no Brasil. O objetivo principal é oferecer uma
contribuição para músicos, principalmente os que se encontram com dúvidas sobre realizar um
curso nessa linha de pesquisa, pensarem o futuro de suas carreiras. A pesquisa que trataremos
neste relato foi embasada em diversos autores que abordam a performance musical sob diversas
perspectivas e teve como resultados avanços metodológicos à prática performática em duo de
violões.
Palavras-chave: Performance musical. Pós-graduação em música. Relato de experiência.
The Accomplishment of a Graduate Course in Musical Performance in a Brazilian
University (Unicamp): An Experience Report
Abstract: This article proposes to report the author’s experience during a master's degree program
in musical performance in Brazil. The main objective is to offer a contribution for
musicians,especiallyforthosewhohavedoubtsaboutfollowingthislineofresearch,tothink about the
future of their careers. The research was based on several authors, who investigate the musical
performance from different perspectives, and, as a result, it contributed to methodological
advances to the performance practice in guitarduo.
Key words: musical performance; graduate in music; experience report.

1. Introdução
Estetrabalhosepropõeacolaborarcomestudantesdemúsicaquedesejamseguir

seus

estudos em um curso de pós-graduação, fornecendo (por meio de relatos da experiência do
autor durante a realização de um curso de pós-graduação em nível de mestrado em
performance musical na Universidade Estadual de Campinas – Unicamp), informações e
ferramentas que possam auxiliá-los neste percurso. Para isso, serão apresentados, tanto
aspectos positivos quanto negativos, vivenciados durante a escolha e a realização do curso.
Dessa maneira, nosso objetivo é compartilhar experiências que possam servir como apoio
reflexivo para que outros músicos, com dúvidas sobre a realização de um curso de pósgraduação em música no Brasil, tenham acesso a mais informações e assim possam pensar
com mais propriedade sobre o futuro de suas carreiras. Além disso, também apresento neste
artigo

durante

a

finalizaçãodocursoparanãoadquirirlesõesporesforçosrepetitivos,bemcomoparanão

criar

bloqueios

estratégias

criativos.

Isso

que

poderá

auxiliar

utilizei

artistas

pesquisadores

que

já

estão

desenvolvendosuaspesquisasapensarformascriativasdenãodesenvolverdanosfísicos
comumente sofridos por quem concilia pesquisa e práticamusical.
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2.O impulso inicial
Decidir realizar ou não um curso de pós-graduação em música pode ser um
processobastantedifícil,poishámuitosrelatosdemúsicosqueacabamdandoumapausa

nas

atividades performáticas para dedicarem-se exclusivamente à pesquisa. Tais relatos acabam
desestimulando outros estudantes a seguirem suas atividades acadêmicas. No meu caso, foi
um

pouco

diferente,

pois,

durante

o

processo

de

finalização

da

graduação,

passeiatermaiscontatoscombibliografiasquetratavamsobreperformancemusical,isso

porque,

estava decidido que, se eu fosse realizar um curso de pós-graduação em nível de mestrado,
seria nesta subárea. Nessa época (no ano de 2014), alguns autores passaram a
mechamaraatenção,dentreelesjulgoimportantecitarosescritosdoprofessordeviolão

da

Universidade Estadual de Maringá, Dr. Flávio Apro. Em sua pesquisa de mestrado,
porexemplo,realizadanaUniversidadeEstadualdeSãoPaulo(UNESP),oprofessorfaz

um

pequeno relato sobre sua trajetória na pós-graduação até aquele momento e afirma que, ao
contrário de outros músicos pesquisadores, não precisou abandonar sua prática performática
para

a

realização

da

pesquisa,

pois

conseguiu

confluir

as

duas

atividades

(pesquisaeperformance)demodoqueumapassouaajudarnodesenvolvimentodaoutra.
Grande parte dos instrumentistas que se deparam com a perspectiva de enfrentar
uma pós-graduação costumam lamentar o fato de ter de abandonar seus
instrumentos, em vista das exigências que uma pesquisa demanda no âmbito
teórico. Tal fato não ocorreu conosco, pois exploramos esse território sem
prejuízo recíproco. Pelo contrário, procuramos demonstrar as vantagens colhidas
no contrabalanceamento entre teoria e prática. (APRO, 2004, p. 9)

Esse relato evidenciou que seria possível realizar uma pesquisa e, paralelamente,
dar continuidade ao aprimoramento artístico. Considero que tal relato foi o estímulo
necessárioquemefaltavaparatomarminhadecisãoemrelaçãoaessaquestão.Aodecidir
quetentariarealizarapós-graduação,passeiameprepararparaoprocessoseletivo.Nesse
momento,surgiramnovosdesafios,demodoqueoutrasquestõesvieramàtona,asaber:
escolher

a universidade para desenvolver

uma pesquisa

em

(i)

como

pós-graduação?;(ii)

comofazerumapesquisaemquesepossabalancearteoriaepráticamusical?Essas
duasquestõessãofundamentaisepodemdirecionarasdecisõesdequalquerestudanteno que tange a
esse assunto.
3.Motivações para a escolha da universidade
O primeiro passo para quem quer continuar seus estudos acadêmicos e fazer um
curso de pós-graduação strictu senso, é escolher a área e a universidade em que deseja
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prosseguir sua formação. Para isso, o estudante deve, primeiramente, escolher o curso que
deseja. Depois, sugiro que faça duas listas: na primeira, deve fazer constar as
universidades/faculdades em que o curso almejado é oferecido; na segunda, feita ao lado da
primeira, deve incluir os prós e contras de fazer tal curso em cada uma dessas instituições
listadas, ponderando não somente o que a instituição pode oferecerenquanto se realiza o
curso, mas também o que ela pode proporcionar em aspectos relativos ao futuro acadêmico,
profissional epessoal.
Paraaescolhadocursooestudante,alémdeseusanseiospessoais,develevarem
consideração as áreas de pesquisa, os docentes e o currículo do curso. Em relação à escolha
da instituição, características como a localização, o reconhecimento da universidade (em
âmbito acadêmico e/ou mercadológico), os convênios com universidades estrangeiras, a
infraestrutura e os custos (não apenas com taxas e mensalidades, se houver, mas também com
deslocamento, alimentação, material e até aluguel, se necessário) devem ser levadas em
consideração. Em universidades públicas, além do currículo, a permanência estudantil (como
moradia, restaurante universitário, transporte, creche e atendimento médico) e a existência de
bolsas auxílio em dinheiro (caso o estudante precise) são fundamentais e podem ser um
grande diferencial na hora de tomar essa decisão. Considerando todos esses aspectos, o
estudante terá maiores condições de decidir para qual curso e instituição irá se candidatar
para desenvolver sua pesquisa.
No meu caso, como já havia decidido qual seria a área de concentração e sua
subárea (música e performance musical, respectivamente) só me restava escolher a
universidade. Para isso, ponderei cada um dos quesitos apresentados e listei algumas das
instituições que mais se adequavam ao que eu procurava. Apesar de ter dado a sorte de
encontrar todas essas características a nível de excelência e perfeitamente adequadas aos
meus objetivos na instituição que escolhi, certamente, o quesito mais decisivo foi a questão
da permanência estudantil. Essa questão teve, e ainda tem, grande importância em minhas
decisões, pois sou de origem humilde e, sem auxílio à permanência estudantil, dificilmente
conseguiria desfrutar de todos os demais quesitos considerados. Após fazer essa ponderação,
a Universidade Estadual de Campinas (UNCAMP) se mostrou como a melhor opção para
mim, pois, quando decidi prestar o curso de graduação eu já havia pesquisado e escolhido
estudar

nesta

instituição

porque,

além

de

todas

as

demais

vantagens,elacontacomumprogramadepermanênciaestudantilque,mesmoprecisando
serampliadoemelhoradocomurgência,aosercomparadocomodeoutrasuniversidades brasileiras,
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atende melhor às minhas demandas. Dessa forma, o fato de haver moradia, alimentação,
transporte e atendimento médico fornecidos pela universidade a estudantes de baixa renda,
somado à probabilidade de conseguir uma bolsa de mestrado, foi decisivo nesta escolha, dado
que tais características me proporcionariam a estabilidade necessária para a realização da
pesquisa.
Outro fator decisivo foram as relações artísticas de trabalho que estabeleci
durante os anos de graduação em música (2010 a 2014), pois, por almejar dar continuidade a
esses trabalhos, acabei atribuindo bastante peso ao local e ao que essa escolha poderia me
proporcionar no futuro como profissional.
4.O objeto de pesquisa
Após escolher a instituição em que se deseja estudar, o candidato deve procurar
saberquaissãoosmeiosecritériosexigidosparaingressarnocursoalmejado.Emgeral,
háumeditalqueregeoprocessoseletivoeamaioriadelesconsisteemetapascompostas

pela

realização de um projeto de pesquisa, indicação de um orientador e/ou da linha de pesquisa,
realização de prova de línguas, prova teórica, entrevista e, no caso de umcurso depósgraduaçãoemperformance,tambémpoderáhaverumaprovaprática.Todavia,os critérios variam
de uma universidade para outra, sendo estes apenas alguns exemplos do que costumamos
encontrar noseditais.
Como candidato ao curso de pós-graduação na Unicamp tive de propor um
projeto de pesquisa, bem como indicar um professor doutor apto e competente na área para
ser meu orientador. Refletindo sobre como poderia ser meu projeto, cheguei à conclusão de
que o ideal seria realizar uma pesquisa em música de câmara, pois gostaria
decontinuardesenvolvendo,performaticamente,oduodeviolõesdoqualsouintegrante,

o

Duo

Ricardo Henrique e Helder Pinheiro, pois desde 2011 nos dedicamos a esse trabalho artístico.
É

claro

que

esse

projeto

só

poderia

ser

realizado

integralmente

se

parceirodeduoaceitasseparticiparcomocolaboradorduranteapesquisa,poiselaprevia

meu

estudos

para nosso aprimoramento enquanto duo e uma das atividades para a finalização do mestrado
em performance musical é a realização de um recital de formatura. Assim, como a pesquisa
seria em música de câmara, eu teria que contar com ele. Depois que o Ricardo Henrique
aceitou participar dessa empreitada, iniciei a confecção doprojeto.
Inicialmente,oprojetosepropunhaafazerumestudoanalíticoeperformáticode
algumas das obras compostas por Sérgio Assad, as quais foram originalmente escritas para

155

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

duo de violões. No entanto, durante a realização do curso e com oaprofundamento teórico nos
estudos

sobre

performance

musical,

percebi

que

precisávamos,

antes

defrontarmoscomtaisobras,aprimoraralgunsaspectosbásicosdenossasperformances.

de

nos
Dessa

forma, me deparei com duas novas frentes de estudos: a primeira seria buscar o
entendimentosobrecomoadquiriraunificaçãosonora1emumduodeviolões;asegunda,

seria

pesquisar estratégias de estudos que pudessem fundamentar metodologicamente o processo
de construção de uma performance musical em duo de violões. A partir dessas novas frentes,
a pesquisa, ao mesmo tempo que mudou de enfoque, ganhou mais consistência, pois passou a
se relacionar diretamente com algumas de nossas dificuldades enquanto performers de
música decâmara.
5.O aprimoramento do projeto e as bolsas de financiamento
Outro ponto importante a se salientar e que poucas pessoas têm conhecimento a
respeito é a possibilidade que se tem de receber financiamento para o desenvolvimento
dapesquisa.Háinstituições,públicaseparticulares,quefomentampesquisas,fornecendo

bolsas

aos pesquisadores para que estes possam dedicar-se a desenvolvê-las. Todavia, para pleiteálas existem algumas normas e procedimentos que diferem um pouco de instituição para
instituição e que são expostas em editais. Estes, normalmente, são encontrados nos próprios
sites das instituições de fomento ou dos programas de pós-graduação das universidades.
Infelizmente, é necessário ressaltar que a maioria das instituições públicas ainda desconsidera
como

um

de

seus

critérios

a

realidade

socioeconômicadopesquisador,oque,dadaarealidadesocialdenossopaís,acreditoque possa ser
questionado, seja devido ao perfil dos contribuintes que mantém tais instituições, seja devido
ao acesso e à possibilidade de desenvolverem-se mais pesquisas realizadas por quem vive e
sabe, empiricamente, as necessidades da população. Neste tópico, no entanto, me aterei a
fazer

um

sucinto

relato

de

minha

experiência

ao

pleitear

taisbolsasedecomoissomefezpensar,aindamais,sobreoobjetodeestudodapesquisa, além de me
instigar a aperfeiçoar a metodologiautilizada.
Nodecorrerdoprimeirosemestre,consegui,juntocommeuorientador(oProf.ºDr.
EmersonLuizdeBiaggi,que indiqueinoprocessodeseleção da pós-graduação devido a sua vasta
experiência como artista e pesquisador, bem como a sua linha de pesquisa em música de
câmara), delimitar meu objeto de pesquisa. Dessa forma, já no segundo semestre, decidimos
que, com nossa pesquisa, buscaríamos compreender os processos envolvidos para a aquisição
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da

unificação

sonora

em

um

deviolões.Tendoissoemmente,inicieiaescritadeumnovoprojetocomointuitode

duo
solicitar

uma

bolsa de mestrado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
Nesse momento, percebi que, dependendo da metodologia que fosse utilizada na pesquisa,
poderia haver uma contribuição significativa para a área da performance, principalmente para
os violonistas cameristas. Dessa forma, acabei sendo influenciado pelas reflexões de Ray
(2015), a qual defende que os registros de reflexões sobre as práticas musicais são um
importante meio para o desenvolvimento da performance musical no Brasil.
Quase todos os instrumentistas, cantores e regentes brasileiros são também
professores, atuando academicamente ou não. Transmitir o conhecimento
adquirido ao longo de uma vida de experiência como performer não é só uma
necessidade de realidade econômica nacional, mas também uma forma de
continuar refletindo sobre sua própria atuação. Porém, a transmissão do
conhecimento precisa de ferramentas teóricas e práticas para que o aprendizado
seja estimulado. O problema maior está na pouca tradição que os performers em
geral têm em documentar suas práticas. (RAY, 2015, p. 37)

Tendo isso em mente, concluímos que a metodologia que deveríamos propor no
trabalho incluiria entrevistas com integrantes de duos brasileiros com mais de dez anos de
experiência na formação (esses deveriam ter a unificação sonora como uma poética
interpretativa2emseustrabalhos).Apesardetermosdirecionadoapesquisaparaapoética

da

unificação sonora, o questionário semiestruturado que elaboramos para as entrevistas também
contou com perguntas de caráter mais amplo que versavam sobre a construção de uma
performance em duo de violões em seus aspectos mais gerais. O questionário foi elaborado
após a revisão bibliográfica feita ainda no primeiro ano da pesquisa, e o embasamos nos
seguintes autores: Alípio (2010, 2014); L. C. Barros (2008); Fernandes (2004); Fernandez
(2001), Gabrielson (1999); Gieseking,Leimer (1949); Ginsborg (2004); Goodman (2002) e
Johnston (2002). Após a elaboração do questionário semiestruturado, selecionamos cinco
duos de violões para serem pesquisados, a saber: Duo Abreu3; Duo Assad4; Duo BarbieriSchneiter5; Brasil Guitar Duo6 e Duo Siqueira Lima7.
O processo de escrita desse novo projeto foi bastante significativo para o
desenvolvimento da pesquisa, mas, infelizmente, mesmo com todos os quesitos tendo sido
avaliados com ótimas notas pelos pareceristas, a FAPESP não o aprovou. Sendo assim, é
importante registrar aqui

que vivi

um

ano sem

bolsa de mestrado para o

desenvolvimentodeminhapesquisa,pois,alémdenãotertidomeuprojetoaprovadopor

tal

instituição, a outra opção, que seriam as bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento
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dePessoaldeNívelSuperior(CAPES),teriameditalsomenteparaoanoseguinte.Por isso, gostaria
de ressaltar que, se a Unicamp não tivesse seu programa de permanência estudantil,
sobretudo moradia e alimentação, nesse momento, eu não teria condições de
prosseguirocurso,poisnãoteriameiospara me custearebancararealizaçãointegral da pesquisa.
Felizmente, a partir de março do ano seguinte (2016), passei a receber o financiamento da
CAPES para o desenvolvimento de minha pesquisa, pois meu desempenho acadêmico foi
bem avaliado e por isso fui selecionado comobolsista.
6.O comitê de ética e a qualificação
Aexecuçãodeumapesquisatambémexigeumasériedeformalidadese

burocracias.

Nestes tópicos, cito brevemente, duas com as quais me deparei: ocomitê de
éticaeaqualificação.Nodecorrerdosegundoano,inicieiostrâmitesparaaefetivação da pesquisa.
Naquele momento, as pesquisas que envolviam seres humanos,mesmoque de forma indireta,
precisavam ser previamente avaliadas por um comitê de éticae, como haveria entrevistas em
meu trabalho, precisei submetê-lo, por meio do envio detodaa documentação exigida no site
da Plataforma Brasil8, a tal procedimento.Apósa aprovação do comitê de ética, realizei as
entrevistas

com

cinco

integrantes

dequatro

dos

duossupracitados,asaber:CecíliaSiqueiraeFernandoLimadoDuoSiqueiraLima;Luiz
CarlosBarbieridoDuoBarbieriSchneiter;JoãoLuizRezendedoBrasilGuitarDuoe, para finalizar,
Sérgio Assad, integrante do Duo Assad. Após a realizaçãodasentrevistas e já com alguns
resultados

em

mãos,

passamos

a

preparar

o

material

paraa

qualificação.

Aqualificação,paraalémdeumaexigênciaestabelecidapeloprogramaparaa
conclusãodocurso,podeserenriquecedoraeummarconodesenvolvimentodeuma
pesquisa.Nomeucaso,foicrucialparaalcançarosobjetivosqueeramoverdadeiro alicerce de nossa
investigação.

Foi

durante

a

qualificação,

através

dasobservaçõesfeitas

porumdosmembrosdabanca,queentendemosqueaunificaçãosonoraerasomenteuma
daspossíveispoéticasinterpretativaspassíveisdeseremtrabalhadasemumconjunto
camerístico.Tendoexplicitadooassunto,abancanossugeriuque,sepossível,

tornássemos

a

difusão do conhecimento sobre os procedimentosenvolvidosna preparação de uma
performance musical em duo de violões o objeto centralda pesquisa. A partir disso, como
tínhamos um grande interesse no assunto e um rico bancodedados nesta questão por conta das
entrevistas,

aceitamos

a

sugestão,

pois

percebemosqueesta,

naverdade,eraabasedessetrabalho.Consequentemente,buscamosexporedifundir
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algunsdosprincípioseestratégiasdeestudosquefundamentamaconstruçãoda

performance

em

duo de violões.

7.A metodologia e seus desdobramentos
A ideia de desenvolver uma pesquisa em performance me agradou, como já dito
acima, sobretudo por conciliar teoria e prática de forma que uma contribua para o
desenvolvimentodaoutra.Oqueeunãoesperavaéqueissopoderiaocorrerdeformatão

sólida

e

profunda ou o quanto nossas práticas musicais seriam transformadas. Narro, brevemente,
neste tópico, minha experiência para mostrar um exemplo da contribuição que uma pesquisa
pode ter na prática, bem como a importância de uma metodologia adequada para que
issoocorra.
A pesquisa previa a realização de cinco entrevistas. Como não foi possível
entrevistar os integrantes do Duo Abreu, fizemos um levantamento de dados sobre suas
estratégiasdeestudo,demodoacomplementarapesquisa.Alémdisso,comessemesmo
propósito,buscamosinformaçõessobreosprincípiostécnicosemusicaisqueaprofessora Adolfina
Távora sugeria aos irmãos Abreu e aos irmãos Assad enquanto estes estavam
sobsuaorientação.Comtodosessesdadosemmãos,selecionamosalgunstópicos,dentre

os

dezesseis que foram abordados na pesquisa, para serem apresentados e interpretados.
Paralelamente a isso, o duo do qual faço parte, passou a aplicar, em sua rotina de estudo, as
informações coletadas na pesquisa com o intuito de vivenciá-lasempiricamente.
A partir da interpretação dos dados e das novas vivências que tais conhecimentos
nos proporcionaram, pude perceber que existia uma série de inconsistências metodológicas
nos antigos estudos de nosso duo. Com o objetivo de evitar que outros músicos cameristas
também estudassem de maneira inconsistente, deixei registrado, em um dos capítulos de
minha

dissertação,

uma

breve

reflexão

crítica

sobre

um

período

de

cincoanos(anterioràrealizaçãodestapesquisa)depráticasmusicaisdoduodoqualfaço parte que
careciam de fundamentação metodológica. A partir de todo o conhecimento adquirido na
pesquisa e de toda a vivência musical que a preparação para o recital de formatura nos
proporcionou, elaborei, sob a supervisão de meu orientador, um roteiro de estudos que visa
auxiliar integrantes de duos de violões na construção de suas performancesmusicais.
8.Sobre os problemas de saúde e bloqueio da escrita acadêmica
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Por demandar um excesso de dedicação, preocupações, horas e horas escrevendo
artigos, capítulos de tese ou de dissertação, transcrevendo entrevistas, trabalhos para
disciplinasetc.,tudoemumamesmaposição,alémdoestudodiretonoinstrumento,no decorrer da
pesquisa podemos causar danos a nossa saúde física e psicológica. Relato aqui minha
experiência e como fiz para lidar com isso.
Um dos momentos mais difíceis para a realização dessa pesquisa foi a sua
finalização.Atravésdeoutropesquisador,FaustoBorém,pudeperceberqueeradesuma importância
deixar registradas as entrevistas que eu haviarealizado.
Paraqueotrabalhoenvolvidonoprocessodetocaruminstrumento,oucantar, nos seus
diversos níveis – leitura, obediência e desobediência à partitura, decisões
técnico-interpretativas, gestual e interação com o público – não se perca na
efemeridade dos concertos ou na frágil transmissão oral de conhecimentos das
lições, deveríamos cultivar o hábito de explicar e documentar os meandros da
arte de “fazer soar a música”. Nesse sentido, os professores de instrumento,
canto e regência deveriam estabelecer uma rotina de documentação sistematizada
de sua metodologia de performance, não somente texto escrito, mas também em
gravação sonora. (BORÉM, 2000, p.143)

Dessa forma, me propus a transcrevê-las, pois concluí que elas seriam um
importante material para outros músicos e pesquisadores. Paralelamente à realização das
transcrições, eu estava empenhado em escrever a dissertação, bem como um artigo para um
congresso acadêmico e, além disso, estava estudando mais intensamente o repertório para o
recital de formatura. Por conta de todas essas demandas, passei a ter muitas dores em minhas
mãos e braços, pois todas essas atividades utilizavam excessivamente tais membros do corpo.
Essas dores acabaram criando um grande bloqueio criativo, principalmente, na escrita da
dissertação, pois, se eu adquirisse uma tendinite, precisaria deixar de tocar, e isso, a essa
altura do curso, seria praticamente impensável. Por conta disso, busquei ajuda médica no
hospital da universidade, fiz fisioterapia e continuei me empenhado na busca para melhorar
minha postura corporal. Apesar de ter realizado uma série de procedimentos para não
adoecer, não estava sentindo nenhuma melhora. O que me possibilitou dar continuidade a
todos esses trabalhos foi uma experiência inusitada: passei a digitar todos os textos com a
ajuda

de

duas

canetas,

de

modo

que,

em

vez

utilizarosdedosparaapertarosbotõesdotecladodocomputador,euosapertavacomas

de
canetas.

Conversando, informalmente, com um outro fisioterapeuta ele achou que essa foi uma boa
solução.

Essa

nova

forma

de

digitar

me

possibilitou

trabalhar

com

intensidadeeregularidade,semterdorese,porcontadisso,nãohouvemaisbloqueios
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naescrita.Foiassimqueconseguifinalizaraescritadadissertaçãoedoartigo,bemcomo

as

transcrições das entrevistas e demais textos.
9.Considerações Finais
Espero que este artigo auxilie e encoraje pessoas, que pensam em realizar um
curso de pós-graduação em performance musical, a ponderarem sobre todas as questões nele
abordadas. Isso porque tive um acesso relativamente tardio a algumas dessas informações e
lamentei por não ter esse conhecimento antes, pois isso teria feito grande diferença em minha
trajetória e na de muitos pesquisadores próximos a mim. Assim, relato minha experiência na
esperança de que outras pessoas também possam aprender com elas, podendo desfrutar dos
pontos positivos sem, necessariamente, ter de vivenciar os pontos negativos ou, caso estes
ocorram, para que elas tenham ferramentas para superá-los. Em âmbito pessoal, considero
que a realização da pesquisa de mestrado foi fundamental para o desenvolvimento de minha
prática performática, pois tive contatos com músicos experientes que, gentilmente,
apresentaram diversas experiências sobre performance musical. A partir desse contato pude
refletir e entender algumas inconsistências nas antigas práticas musicais do duo do qual sou
integrante e, por conta disso, passamos a rever no duo nossa forma de estudar, aplicando
novas

estratégias

em

nossa

musical.Então,fizquestãoderegistrartodoesseaprendizadoparaqueoutrosestudantes

prática
também

possam desfrutar desses métodos de estudo e para que tenham material para aprimorar
suaperformance.
Concluo ainda que todo esse ganho metodológico em nossos estudos só foi
possível devido ao programa de permanência estudantil da Unicamp, pois, por poder suprir
essas necessidades materiais tão fundamentais a qualquer ser humano, pude desenvolver com
relativa tranquilidade a pesquisa e agora levar esse conhecimento a pessoas que não tinham
acesso a ele. Além disso, a bolsa CAPES que tive durante o restante do curso foi fundamental
para ter dedicação exclusiva à pesquisa e conseguir realizar o trabalho com o máximo de
qualidade.
Em relação à vida acadêmica paralela à vida artística, concordo com o relato do
professor Dr. Flávio Apro, citado no começo deste artigo. No entanto, considero que se trata
de uma dupla jornada de trabalho e, em certos momentos, isso pode ser exaustivo, pois é uma
formação que necessita de dedicação integral. Todavia, por conta dessa intensidade o
aprendizado é imensurável. Por esse motivo, é importante que os interessados em continuar
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sua

formação

acadêmica

e

também

em

se

desenvolver

artisticamentepensemcommuitocuidadosobreametodologiaqueseráutilizadaemseus trabalhos,
pois, caso ela exija muito empenho físico, poderá levar a lesões, impossibilitando então a
finalização docurso.
No meu caso, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho exigiu
intenso esforço de meu corpo, pois demandava muita dedicação em ambas as atividades
(escrita e performance). Apesar de ter conseguido resolver tal problema, a solução
encontradapodeserútilapenasporumcurtointervalodetempo,vistoqueanovamaneira

que

uso

para digitar futuramente pode desgastar outras partes de meu corpo e, por isso,
precisocontinuarbuscandopornovosmeiosparaadesenvolveressetipodetrabalhoque, apesar de
custoso ao corpo, possibilita produzir um conhecimento inestimável de grande valia não só
para quem realiza apesquisa.
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1.

Entendemos por unificação sonora a coesão musical dos integrantes do duo a partir de uma série de elementos
musicais, a saber: agógica, inflexões fraseológicas, articulações, acentuações, dinâmicas, timbres, sincronia de
ataques, vibratos e ginga. (Pinheiro, H. T; Biaggi, E. L.)

2.

Morais, em sua tese de doutorado, define o termo poética interpretativa: “A terceira tarefa, talvez mais
próximadocotidianodetrabalhodosmúsicos,écompreenderosdiferentessistemasinterpretativos(oude
poiésis
interpretativo musicais) como dimensões frequentemente incompatíveis, incomensuráveis entre si. Podemos
chamar esses sistemas interpretativos de “escolas”, ou de “poéticas interpretativas”. Cada uma delas elege suas
abordagens específicas dos materiais sonoros, desde os mais claramente determinados, como postura,
acessórios, dimensões e materiais de instrumentos, até os mais intangíveis, mas não menos
“concretos”paraapráticamusical,taiscomosonoridade,tipodefraseado,articulação,abordagemagógica,
direcionalidade formal”. (MORAIS, 2014: p.66).

3.

Formado pelos irmãos brasileiros Sergio Abreu (1948) e Eduardo Abreu (1949).

4.

Formado pelos irmãos brasileiros Sergio Assad (1952) e Odair Assad (1956).

5.

Duo brasileiro formado pelo carioca Luís Carlos Barbieri (1963) e pelo baiano Fred Schneiter (1960- 2001).

6.

Duo brasileiro formado pelos paulistas João Luiz Rezende Lopes e Douglas Lora(1978).

7.

Duo formado pela uruguaia Cecília Noel Siqueira Franco e pelo brasileiro Fernando de Lima.

8.

˂http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf˃ Último acesso em 16/10/2017.
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O violonista e seus parceiros: a entrada de Guinga na Gravadora Velas e
sua importância para o violão brasileiro
COMUNICAÇÃO
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Resumo: Este artigo, de caráter historiográfico, busca compreender como se deu a entrada do
violonista Guinga na Gravadora Velas no início dos anos 1990. A partir de evidências biográficas
trazidas por MARQUES (2002), e das abordagens sociológica e antropológica propostas,
respectivamente, por DIAS (1997) e MORELLI (2009), buscou-se também traçar um panorama
para a indústria fonográfica brasileira do período. Verificou-se que a participação do produtor
Paulinho Albuquerque e do letrista Aldir Blanc foram essenciais para a entrada de Guinga na
Gravadora Velas.
Palavras-chave: Guinga. Paulinho Albuquerque. Aldir Blanc. Gravadora Velas
The Guitarist and his Partners: Guinga at Velas Record Label and Their Importance to the
Brazilian Guitar.
Abstract: This article, of a historiographic character, aims to understand the importance of the
composer Guinga throughout his relationship with Velas Recordings in the early 1990s. Based on
the biographical evidence brought by MARQUES (2002) and the sociological and anthropological
approaches proposed by DIAS (1997) and MORELLI (2009), it was also sought to outline the
brazilian phonographic industry of the period. It was verified that the producer Paulinho
Albuquerque and the lyricist Aldir Blanc were essential for the entrance of Guinga in the Record
Label Velas.
Keywords: Guinga. Paulinho Albuquerque. Aldir Blanc. Velas Record Label.

1.Introdução e panorama dos cinco primeiros álbuns deGuinga
Embora tenha classificado, já em 1967, uma música para o II Festival
Internacional da Canção, Sou só solidão, em parceria com Paulo Faya, e durante os anos 1970
tenha sido gravado por Clara Nunes1, Elis Regina e MPB-4, Guinga passou um período
relativamente

grande

nos

bastidores,

compondo

temas

instrumentais

e

canções

principalmente ao lado de Paulo César Pinheiro. Além disso, as aulas com Jodacil
Damasceno entre 1976 e 1981 tinham acrescentado muito ao seu repertório violonístico e
composicional.
Porém, no final dos anos 1980, dois personagens importantes dentro da história
da música brasileira foram essenciais para que a carreira de Guinga pudesse deslanchar:
Paulinho Albuquerque a Aldir Blanc. Evidentemente não seria justo asseverar que apenas a
articulação feita pelo produtor Paulinho e pelo renomado letrista e escritor fosse o único fator
responsável por essa guinada na carreira do compositor, todavia ambos certamente tiveram
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papéis de destaque na articulação que levou o violonista Guinga, no final das contas, a ter
seus cinco primeiros discos lançados pela gravadora Velas: Simples e Absurdo (1991),
Delírio Carioca (1993) , Cheio de Dedos (1996), Suíte Leopoldina (1999) e Cine Baronesa
(2001).
Este artigo faz parte de uma pesquisa em nível de Mestrado, que se encontra em
andamento no presente momento, e que está sendo desenvolvida pelos autores deste artigo no
Programa de Pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp. O objeto principal de interesse
do referido trabalho de Mestrado é o terceiro disco do violonista, Cheio de Dedos. Lançado
em 1996, este disco obteve três prêmios Sharp no mesmo ano: Melhor disco instrumental2,
Melhor música instrumental e Melhor produção, feita por Paulinho Albuquerque. Entretanto,
a dificuldade de se traduzir a peculiar maneira de Guinga compor, harmonizar e arranjar já foi
ressaltada em trabalhos acadêmicos anteriores, já que o compositor - através de aspectos
idiomáticos do violão - segue caminhos bastante singulares em suas elaborações melódicas e
harmônicas, resultando em um trabalho de notada qualidade e detalhamento composicional.
Dentre os materiais que corroboram esta afirmação, deve-se citar a dissertação de mestrado
defendida em 2006 por Thomas Fontes Saboga Cardoso na UNIRIO, entre artigos, teses e
dissertações.
O primeiro disco, Simples e Absurdo, foi gravado e lançado em 1991 nos
Estúdios Chorus, no Rio de Janeiro, sendo produzido por Paulinho Albuquerque e tendo
como composições parcerias entre Guinga e Aldir Blanc. Sobre a repercussão de Simples e
Absurdo, é relevante ponderar que:
O disco teve uma excelente repercussão, particularmente na imprensa escrita, já que
a rádio e a televisão estavam, já há muito tempo, afastados da boa música popular
brasileira. O lançamento foi feito no Jazz Club, onde Guinga aventurou-se a cantar
para uma casa lotada (na verdade, composta por amigos e admiradores), com a
ajuda de Leila Pinheiro e Cláudio Nucci, além do tecladista Paulo Malaguti e do
saxofonista e flautista Zé Nogueira. O crítico de música popular e publicitário
Franco Paulino, seu cliente na clínica odontológica, ficou de talmaneira
entusiasmado com o disco Simples e Absurdo que sugeriu a Guinga cantar em São
Paulo, onde ainda era um desconhecido (CABRAL, 2003: 14)

O segundo trabalho, Delírio Carioca, gravado e lançado em 1993, foi
produzido no mesmo estúdio do fonograma anterior. Este álbum possui duas parcerias de
Guinga e Paulo César Pinheiro: Saci e Passarinhadeira. Todas as demais são assinadas
pelo violonista e por Aldir Blanc. Este disco possui a particularidade de Guinga cantar em
quase todas as faixas. O disco foi lançado no mesmo lugar do trabalho anterior:
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O disco foi, mais uma vez, lançado no Rio Jazz Club, onde Guinga viveu uma das
mais importantes emoções da sua carreira: ao cantar Catavento e Girassol, o imenso
público que superlotava a casa cantou com ele em coro, numa alegria digna da velha
Rádio Nacional (CABRAL, 2003: 15)

Assim, aos poucos estava sendo desfeita certa aura de que Guinga era um
compositor dado somente a melodias difíceis e intrincadas e que só conseguiria ser cantado
por ele mesmo ou por cantores profissionais, dadas as dificuldades inerentes à boa parte do
seu repertório.
O disco Cheio de Dedos, gravado nos Estúdios Discover, no Rio de Janeiro
entre agosto e setembro de 1996 e lançado neste mesmo ano, traz 15 faixas. Este disco
elenca alguns elementos diferentes dos anteriores, como o fato de boa parte das faixas
serem peças instrumentais. Entretanto, é possível afirmar que as características peculiares
de suas composições e arranjos, que obtiveram atenção de críticos, músicos e admiradores,
existiam muito antes do lançamento deste álbum, através de suas melodias ricas e
intrincadas, harmonizações pouco usuais e uso recorrente de recursos idiomáticos do
violão, embora seja este o disco considerado como um dos mais emblemáticos da carreira
do compositor e talvez o mais conhecido por seu público. Sobre a reação da crítica ao
disco, vale citarque:
A crítica elege o disco seguinte, Cheio de Dedos, que sai três anos depois, em 1996,
como o seu preferido até então. Nele Guinga faz um corte abrupto com seus dois
trabalhos registrados anteriormente. Fazer um disco instrumental interrompia suas
intenções de tornar-se popular (MARQUES, 2002: 67)

O ano de 1996 seria de ouro para Guinga. O lançamento do disco Cheio de
Dedos, tendo inclusive faixas cantadas por Ed Motta e Chico Buarque, alcançou uma
repercussão bastante respeitável. E vale lembrar que neste mesmo ano, a cantora Leila
Pinheiro lançou um trabalho totalmente dedicado à parceria entre Guinga e Aldir Blanc:
O belo disco de Leila Pinheiro vendeu mais de 100 mil exemplares, desfazendo a
velha história de que Guinga é um compositor “difícil”. Mas o próprio compositor
foi surpreendido com tanto êxito. Disse ele: “Desde Bolero de Satã na voz de Elis
Regina, não experimentava a sensação de ouvir minha música no rádio como
acontece com Catavento e Girassol. Isso é tudo que quero na vida. Nada de ficar
preso na gaveta. Não quero ser cult” (CABRAL, 2003: 18)

No ano de 1999, mais um trabalho de Guinga é finalizado, Suíte Leopoldina,
gravado nos estúdios Discover entre dezembro de 1998 e fevereiro de 1999. Novos
parceiros que não haviam sido gravados anteriormente aparecem neste disco, como Nei
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Lopes, Celso Viáfora, Mauro Aguiar e Mariana Blanc. Sobre o título, embora tenha
nascido em Madureira, Guinga foi criado em Jacarepaguá e sempre manteve certo vínculo
com a região da Leopoldina, transparecendo essa ligação através de citações no seu
repertório de lugares como a Igreja da Penha, Brás de Pina, entre outros:
Tudo isso tem uma explicação: seu pai nasceu na Penha e sua mãe na Olaria. Além
disso, nunca deixou de frequentar a Leopoldina desde a infância. Ainda era um
jovem músico quando iniciou sua amizade com um ilustre morador da Penha, o
bandolinista Joel Nascimento. Guinga era um dos frequentadores do Sovaco da
Cobra, o botequim que reunia a fina-flor do choro carioca. (CABRAL, 2003: 18)

Este disco traz também participações de Toots Thielemans nas faixas Dos
Anjos e Constance, Chico Buarque e Nei Lopes em Parsifal, Alceu Valença em Chá de
Panela, Ivan Lins em Guia de Cego, Ed Motta em Par Constante e Lenine em
MingusSamba.
Já Cine Baronesa, gravado entre dezembro de 2000 e janeiro de 2001, traz 13
faixas, mostrando outras composições da parceria com Aldir Blanc, como a faixa-título
Cine Baronesa, Vô Alfredo e outras, assim como outras composições ao lado de Nei
Lopes, Sérgio Natureza e Hermínio B. de Carvalho. Produzido novamente por Paulinho
Albuquerque e lançado em 2001, o disco traz novas referências à infância de Guinga,
como bem observa Cabral (2003:18). Em 2001, Guinga fez mais uma viagem à infância e
trouxe de volta o Cine Baronesa, título do seu CD e nome do cinema que frequentava em
Jacarepaguá.
2.A contribuição do produtor Paulinho Albuquerque
Considerado como um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da
carreira do violonista Guinga, Paulinho Albuquerque foi um produtor, diretor, iluminador
e advogado3. Paulinho Albuquerque entrou no meio musical quase que por acidente:
Paulinho Albuquerque, um dos articuladores e principais responsáveis pelo
empurrão inicial na carreira de Guinga, entrou na música por acaso. Advogado de
marcas e patentes nos anos 70, não era músico, mas pisou no solo do meio artístico
assim que lhe deram uma brecha. Levava jeito. Na década de 80 trabalhou como
assistente de produção de três discos de Djavan, em 80, 82 e 86. Em 1985, passou a
se dedicar à curadoria do Free Jazz Festival, na primeira edição do Evento
(MARQUES, 2002:62)

Este produtor esteve envolvido com diversos outros trabalhos além dos elencados
por Mario Marques, cujos detalhamentos escapam aos propósitos deste trabalho4. Ou seja,
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antes do trabalho com Guinga e com a Gravadora Velas ao lado de Ivan Lins e Vitor Martins,
Paulinho Albuquerque esteve ligado a diversos outros projetos envolvendo produção musical.
Sobre o trabalho ao lado de Guinga, convém ressaltarque:
Com Guinga, Paulinho foi o que no futebol se chama de “distribuição de camisas”:
apitava na estética, mas seu papel principal era o de escolher os músicos, selecionar
os arranjadores e arregimentar convidados. Confiava nas pessoas que escolhia.
Sabia que precisava associar o nome do Guinga a artistas convidados. Acreditava
que, dessa forma, o produto - a música de seu pupilo e a letra de Aldir - ganharia
peso na mídia. Como realmente ganhou. (MARQUES, 2002:63)

3.A entrada de Aldir Blanc na carreira de Guinga
Aldir Blanc certamente foi um personagem de suma importância para a trajetória
musical de Guinga. Um dos mais importantes letristas da Música Popular Brasileira 5, pode
ser considerado um dos responsáveis, ao lado de Paulinho Albuquerque, Vitor Martins e Ivan
Lins, pela guinada na carreira musical do violonista no começo dos anos 1990.
Este encontro foi uma grande injeção de ânimo para os dois. Guinga, neste
período, encontrava-se desanimado com sua carreira musical, ao passo que Aldir buscava
uma nova parceria após ter rompido com João Bosco. O violonista Raphael Rabello foi o
responsável por aproximar os dois na década de 1980, embora Guinga e Aldir já tivessem se
encontrado antes, nos anos 1960, na casa de Aluisio Portocarrero, avô do compositor Daniel
Gonzaga, embora não tenham se falado nesta época. Ressaltamos aqui a ocasião em que
Rabello apresentou Aldir Blanc e Guinga:
Guinga e Paulo César estavam presentes no último LP de Clara Nunes, Nação,
gravado em 1982, com a música Cinto Cruzado. Na festa de lançamento do disco,
Guinga seria apresentado pelo violonista Raphael Rabello a Aldir Blanc, com quem
comporia grande parte da sua obra e que seria um dos principais responsáveis pela
gravação do primeiro disco inteiramente dedicado a ele. Aldir já estava alerta em
relação ao talento do futuro parceiro, desde a advertência feita pelo próprio
Raphael: “Você precisa conhecer o Guinga” (CABRAL, 2003: 13)

Como é possível verificar, a parceria entre os dois não se estabeleceu de maneira
imediata, embora Aldir já estivesse provavelmente observando o trabalho do violonista. Foi
somente em meados de 1988, quando em uma noite do verão carioca Guinga finalizou os
atendimentos mais cedo no seu consultório de odontologia no bairro do Grajaú e foi para a
Tijuca, onde Aldir o esperava em seu apartamento. Sobre este encontro entre os dois, é
importante também ressaltar que:
Durante cinco horas ininterruptas Guinga tratou de mostrar seu Moët et Chandon,
deixando transbordar cerca de 30 canções. Tocou choros e valsas de sua autoria, sob
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o olhar aturdido de Aldir. O poeta da Muda conhecia Bolero de Satã e Punhal, esta
gravada por Clara Nunes, e só. Guinga desfiou uma sequência que Aldir batizaria de
“derruba-letrista”. Guinga soluçou e sorriu de soslaio. Estava consumado o encontro
que viria a ser uma das mais aplaudidas parcerias da música brasileira (MARQUES,
2002:51)

É possível afirmar que em grande parte de sua obra Guinga compõe não a partir
de uma linha melódica tradicional, com motivos, frases, respirações e períodos, para só
depois harmonizar esta mesma linha, mas sim como se as melodias criadas pelo compositor
surgissem diretamente das digitações (fôrmas) dos acordes no violão, e da transposição dos
mesmos para diferentes regiões do braço do instrumento. Poderia este tipo de procedimento
composicional ser considerado mais ou menos adequado quando o objetivo é criar uma
melodia considerada musical? Seriam estes procedimentos particulares na forma de compor
suas melodias intrincadas que teriam chamado a atenção de Aldir?
De fato, Guinga passa a trabalhar com o letrista Aldir Blanc ao final da década de
1980. Entretanto, a primeira composição não agradou a dupla6. Posteriormente fizeram
Esconjuro, que foi gravada por Leila Pinheiro no seu disco Outras Caras, de 1991, que traz
também a composição Noturna. A faixa Esconjuro também foi gravada por Sérgio Mendes
em seu disco Brasileiro, de 1992. A próxima composição foi Lendas Brasileiras, que acabou
sendo gravada por Chico Buarque no disco de estréia de Guinga.
O encontro com Aldir balançou Guinga, que passou a criar desmedidamente. Aldir
acompanhava. As melodias surgiam aos borbotões. De uma só vez nasceram mais
de 20. Entre elas, Delírio Carioca, que acabou dando nome ao segundo disco,
lançado em 93, e Vô Alfredo, que só foi registrada por Guinga em “Cine Baronesa”,
em 2001. Catavento e Girassol, a música mais cantada da dupla pelo Brasil, foi
também a mais ouvida, a mais curtida, a mais pensada (MARQUES, 2002:56)

Sobre este encontro entre Aldir Blanc e Guinga, o primeiro, maravilhado com as
composições intrincadas com as quais estava trabalhando, passou a comentar com diversas
pessoas do meio sobre as músicas do violonista. Parece que esta divulgação realizada pelo
letrista teve um papel importante para a sua entrada na Gravadora Velas. Sobre este aspecto,
deve-se frisar que:
A entrada de Aldir Blanc na carreira de Guinga é dotada de um significado
importante, injetando sangue novo nas veias do compositor. Esta parceria iniciou-se
em 1988 para 89, período onde a dupla teve uma produção extremamente fértil.
Fátima esclarece essa história. Segundo ela, ocorreu uma abertura, uma janela que
se abriu na vida de seu marido. Aldir, encantado com Guinga, passou a falar do
compositor para todo mundo, afirmando sua genialidade, o que apareceu em
diversos jornais. Isso propiciou as condições para que Paulinho Albuquerque, junto
com Vítor Martins e Ivan Lins, chamasse Guinga para gravar um disco. Assim, na
década de 90, Guinga viabilizou sua carreira de compositor como artista de palco e
de disco (CARDOSO, 2006:52)
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É fato que nesta época o violonista e o letrista produziram bastante. Porém, em
meados de 1999, o relacionamento entre os dois estremeceu bastante devido a uma
reportagem assinada pelo jornalista Luís Antônio Giron publicada na Gazeta Mercantil, onde
ele fez críticas à poesia de Aldir. Este já havia pedido para Guinga que fosse cauteloso com
suas declarações, e teria ficado bastante magoado com o acontecido. Além disso, Aldir
considerava que muitas de suas letras não eram utilizadas em seus discos. Mal-entendido
semelhante havia acontecido alguns anos antes com Paulo César Pinheiro, um dos seus mais
essenciais parceiros antes da fase com Aldir Blanc, na época da divulgação do disco Simples
e Absurdo:
O sucesso do disco também o levou a ser muito procurado pelos jornais e, numa das
entrevistas, ocorreu aquela tragédia que costuma ser fatal para políticos e, às vezes,
embaraçoso para artistas como ele: o entrevistado pensa uma coisa e diz outra. É
que falando sobre a sua fase com Paulo César Pinheiro, comparando-a com a que
vivia com o novo parceiro Aldir Blanc, disse, entre outras coisas, que custara a
perceber que Paulinho tinha a carreira dele e que precisava que ele, Guinga, tivesse
a sua. O problema foi que, para explicar tal ponto de vista, acabou falando outras
coisas que desagradaram inteiramente Paulo César Pinheiro. Resultado: fim da
parceria (CABRAL, 2003: 14)

É possível que devido a essa tensão na relação entre os dois nos momentos
seguintes Guinga tenha procurado abrir o leque de colaboradores, como por exemplo Nei
Lopes, Celso Viáfora e Mauro Aguiar. Entretanto, fica evidente para nós que a contribuição
que Aldir trouxe para o trabalho de Guinga teve suma importância para que o compositor
tivesse o reconhecimento e prestígio que alcançou nos anos subsequentes.
4.Anos 1990: A crise no mercado fonográfico e a GravadoraVelas
Ao mesmo tempo, no começo da década de 1990, o mercado fonográfico
brasileiro passava por grandes dificuldades. Não havia espaço para aventuras sem garantia de
retorno. Conforme comenta Dias:
As mudanças na estrutura e organização da indústria fonográfica, que os anos 90
enunciam e instituem, podem ser analisadas a partir de vários enfoques (...). Se o
disco é um produto cuja característica fundamental é a de encerrar a contradição
entre produção material e produção artística, o produtor musical concentra, ele
mesmo, contradição similar, que se expressa na esfera da execução do planejamento
efetuado para o produto. Neste sentido, a partir de um trabalho altamente técnico e
especializado, o produtor musical concilia interesses diversos, tornando o produto
musicalmente atrativo e economicamente eficiente; como parte do quadro funcional
da companhia, realiza, no estúdio, a proposta de atuação desta (DIAS, 1997: 80).
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Neste período a cena musical era bastante diversificada, com algumas bandas de
rock em destaque, sendo que uma grande febre da Axé Music dominava os principais espaços
de mídia e apresentações. Além disso, o pagode e o sertanejo eram também bastante
executados. Como é possível explicar o interesse pelo trabalho de um compositor como
Guinga? Pelo que pudemos aferir, o produtor Paulinho Albuquerque exerce um papel
fundamental neste momento. A Gravadora Velas, que era de propriedade dos compositores
Ivan Lins e Vitor Martins, nasceu do selo Velas. Sobre a entrada de Guinga para esta
gravadora, Mario Marques destaca que:
Aldir Blanc, seu novo amigo e parceiro, mais Paulinho Albuquerque buscaram
ajuda. Solitários na empreitada, não tinham mais a quem recorrer. No início dos
anos 90 reuniram-se com Vitor Martins, parceiro mais assíduo de Ivan Lins, e
convenceram-no da importância de se produzir um disco de Guinga num momento
em que a música instrumental brasileira respirava novos e alentadores acordes
mesmo que diluída em pequenos selos e sem representatividade comercial
(MARQUES, 2002:62)

Com relação ao trabalho de Guinga, os três inicialmente tentaram incluir o
violonista no cast de grandes gravadoras, mas não obtiveram respostas animadoras. Assim,
resolveram encarar a empreitada por si mesmos e fundaram a gravadora Velas, no Rio de
Janeiro. Entretanto, o que começou como apenas uma forma de lançar os discos de Guinga,
cresceu e colocou também no mercado trabalhos de Ivan Lins, Selma Reis, Zizi Possi e Edu
Lobo.
A boa aceitação dos seus produtos lançados, a maioria no segmento MPB e da
música instrumental, estimulou a transformação do selo em uma gravadora, o que poderia
tornar o negócio mais vantajoso, já que seria possível produzir e distribuir os seus produtos
para o Brasil, Estados Unidos, Europa e Japão. Sendo uma empresa independente e tendo seu
foco inicial na música brasileira, posteriormente ampliou e segmentou a sua atuação no
mercado fonográfico7. No ano de 2007 a Gravadora Galeão passou a administrar todo o
catálogo da Velas, continuando assim com a distribuição nacional de seus CDs e DVDs e
também cuidando da distribuição digital mundial, que nessa altura já começava a ganhar
algum corpo.
5.Considerações finais
Verificando o repertório existente nos dois primeiros trabalhos do violonista e
compositor Guinga, pudemos perceber a predominância das parcerias entre este e Aldir
Blanc, o que certamente pode ser considerado como uma amostra da boa produção musical
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que ambos tiveram entre o final dos anos 1980 e o começo dos anos 1990 e da importância
que o letrista teve no desenrolar de sua carreira como compositor. Entretanto, a partir do
terceiro disco, Cheio de Dedos, Guinga trouxe um repertório diferente dos anteriores,
permeado por peças instrumentais e com menos parcerias.
O primeiro disco de Guinga, Simples e Absurdo, foi produzido por Paulinho
Albuquerque. Embora a sequência tenha sido quebrada em Delírio Carioca, que foi
produzido por Zé Nogueira, nos próximos três trabalhos - Cheio de Dedos, Suíte Leopoldina
e Cine Baronesa - a produção ficou a cargo de Paulinho. Assim, certamente desempenhou um
papel bastante relevante na vida musical de Guinga e, consequentemente, no violão
brasileiro.
A partir das informações coletadas, pudemos aferir que tanto Aldir Blanc quanto
Paulinho Albuquerque tiveram um papel bastante importante para o desenvolvimento da
carreira do violonista e compositor Guinga. Embora já estivesse em atividade há décadas,
acompanhando outros artistas, compondo canções com diversos parceiros, assim como temas
instrumentais, tendo suas obras gravadas por artistas de renome tais como Clara Nunes,
MPB-4 e Elis Regina, foi somente a partir da sua entrada na Gravadora Velas que a sua
carreira como compositor e instrumentista tornou-se mais conhecida e passou a ter o grande
reconhecimento que possui hoje. E como pudemos verificar, ambos tiveram um papel
importante para que a parceria de Guinga com a gravadora de Ivan Lins e Vitor Martins se
tornasse realidade.
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A exemplo de Ary Barroso em 1930, Guinga inclusive alcança um relativo sucesso comercial em 1975 com a
composição “Valsa de realejo”, que foi gravada por Clara Nunes em seu LP Claridade, que alcançou a marca de
300000 cópias, segundo afirma Daniella Thompson em seu artigo “Guinga rising”, disponível em
http://daniellathompson.com/Texts/Guinga/Guinga_rising.htm.
2
Apesar do disco “Cheio de dedos” não ser totalmente instrumental, pois “Impressionados” traz a participação
de Chico Buarque e “Aria de Opereta” conta com Ed Motta nosvocais.
3
Segundo foi possível verificar, formou-se em Direito pela UERJ em 1964 e exerceu a profissão até 1978,
trabalhando no ramo de direitos autorais, assim como também com direito industrial. A partir do final dos anos
1970, esteve envolvido com diversas gravadoras e editoras.
4
Todavia, deve-se citar que no ano de 1979, tornou-se o diretor artístico do Núcleo de Música Popular
Brasileira da gravadora Continental. Entre 1979 e 1982, foi sócio-gerente da Editora Saci. Entre 1985 a 1990,
fez parte de firmas como PAN Produções Artísticas, Editora de Música Music Bras e também da ZP Produções
Artísticas. Fundou, ao lado de Cláudio Jorge, Marcelino Moreira e Wanderson Martins, o Selo Carioca, que
tinha como propósito especializar-se em música produzida no Rio de Janeiro
5
Foge aos propósitos do presente trabalho tecer aspectos biográficos de Aldir Blanc, inclusive porque já existe
amplo material disponível a esse respeito. Interessa destacar é de que forma se estabelece esta parceria, assim
como investigar em quais pontos a conexão de Guinga e Aldir Blanc foi relevante para que a carreira do
compositor pudesse obter a projeção que conhecemos hoje.
6
Consta que Aldir teria escrito a história de uma doméstica da Rua Santa Clara, em Copacabana, que costumava
presenciar fenômenos sobrenaturais. Embora tenham ficado incomodados com o resultado irregular,
continuaram insistindo.
7
A Gravadora Velas lançou também discos importantes de diversos artistas, além de Guinga, tais como Chico
César, Lenine, Rita Ribeiro, Vânia Abreu, Nei Lopes, Quarteto Jobim Morelenbaum, entre outros. Chegou a
receber inclusive alguns Prêmios Sharp pelos seus títulos comercializados, além de indicações para o
GrammyLatino de 2001, 2002, 2003 e 2004 e Cubadisco de 2002
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O violão de Chiquito Braga
COMUNICAÇÃO
Klenio Daniel Milagres Bandeira
UFSJ – kleniodaniel@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho busca compreender as inovações harmônicas que definem o estilo
de Chiquito Braga. Através de levantamento bibliográfico e entrevistas semiestruturadas, busca-se
demonstrar seu idiomatismo, suas influências, bem como sua influência sobre músicos como
Toninho Horta e em alguns outros nomes do Clube da Esquina, destacando os acordes de pestana
dupla ou tripla e suas possíveis sonoridades como grande contribuição do músico à linguagem
harmônica atribuída a sonoridade mineira dentro da música popular brasileira do século XX.
Palavras-chave: Chiquito Braga. Harmonia. Escola mineira de violão moderno. Toninho Horta.
Clube da Esquina.
Chiquito Braga’s Guitar Style
Abstract: The present work seeks to understand the harmonic innovations that define the style of
Chiquito Braga. Through a bibliographical research, and semi-structured interviews, this work
wants to demonstrate its linguistics, his influences, as well as his influence on musicians like
Toninho Horta and in some other names of Belo Horizonte’s musicians group known as Clube da
Esquina, highlighting the double or triple bar chords and their possible sonorities as a great
contribution of this musician to the harmonic language attributed to Minas Gerais in the second
half of the twentieth century’s Brazilian popular music, also known as MPB.
Keywords: Chiquito Braga. Harmony. Minas Gerais’s Modern Guitar School. Toninho Horta.
Clube da Esquina.

1. Introdução
Reverenciada por grandes nomes da música popular e pela crítica especializada, a
sofisticação musical desenvolvida em Minas Gerais a partir da década de 1960 foi uma das
principais inovações da cena mundial dos últimos 50 anos. Milton Nascimento, Lô Borges,
Beto Guedes, Wagner Tiso, Tavinho Moura, Nelson Ângelo e Toninho Horta são alguns dos
integrantes do chamado "Clube da Esquina", cujas composições possuem características
modais mescladas a influências folclóricas e midiáticas (PALMER, apud GARCIA, 2006, p.
63).
Além de se destacar no campo composicional, Antônio Maurício Horta de Melo,
ou Toninho Horta, também é reverenciado como o maior instrumentista do grupo. Seu estilo
peculiar de harmonizar e conduzir as vozes da guitarra/violão em suas músicas e arranjos já o
fizeram ser eleito um dos melhores guitarristas do mundo nos anos de 1977 e 1978, além de
ter participado de uma compilação realizada em 2005 pela da BMG/Sony americana, como
um dos 74 guitarristas mais importantes do Jazz e Blues do mundo1.
Toninho teve em sua adolescência a proximidade com um guitarrista que seria
determinante em sua formação musical: Chiquito Braga. Chiquito era amigo de Paulo Horta,
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irmão de Toninho, contrabaixista atuante nas horas dançantes e bailes de toda Belo
Horizonte. Chiquito frequentava a casa dos Horta no bairro Floresta e, entre um encontro e
outro, lá estava o pequeno Antônio observando aquele violonista fazer suas "posições" pouco
convencionais, como se tocasse pensando em naipes. Segundo Chiquito:
Eu ia para a casa dele (Paulo Horta) todo sábado, a gente tinha reunião, o Toninho
era pequeno, as meninas, a Gilda, a Letícia; a gente tocava, as meninas (...) ficavam
lá olhando a gente tocar... a gente tocava e ele ficava lá com a gente, ele mesmo não
tocava não, ele sabia, mas ficava lá olhando a gente e rindo, o Toninho ficava o
tempo todo rindo. Olhava para o Toninho e ele estava rindo (CAMPOS, 2010, p.
28). Para tirar e estudar eu gostava muito era da orquestra do Stan Kenton, ali eu
evoluí muito, ficava ouvindo aqueles acordes mas não conseguia fazer. Ravel
também. Acho que Ravel é grande influência dessas grandes orquestras, essas
harmonias, encadeações harmônicas, dá para perceber isso tudo na música de Ravel.
Debussy também, mas Ravel acho que mais. Além do mais, acho que Ravel tem
mais relação com o violão. Mesmo identificando essas semelhanças, ficava
quebrando a cabeça “Como é que eu vou conseguir fazer isso?”.

Toninho também fala um pouco da relação que tinha com seu ídolo e guru:
O Chiquito Braga tinha uma suavidade e os acordes de base parecendo de orquestra.
Eu tinha uma relação grande com o Chiquito e tudo isso me abriu a cabeça. Eu faço
arpejo como música clássica, todo acorde com cinco dedos que pouca gente faz, uso
muita corda solta, eu faço o acorde soar totalmente. Pode-se dizer que eu consegui
um estilo diferente (CAMPOS, 2010, p. 28-29).

O fato singular de Chiquito ter influenciado diretamente Horta em sua aclamada
concepção musical já seria o suficiente para se render um grande estudo sobre esse músico,
mas não se trata só disso. Ao estudar Braga e conversar com o próprio é possível dizer que
estamos nos referindo não só a um multi-instrumentista que ajudou a consolidar grandes
gênios e gêneros musicais ao longo de seus mais de 60 anos de carreira, mas de um pioneiro
da reconhecida sofisticação harmônica da música mineira dentro da música popular
brasileira, e de suas repercussões mundo afora.

2. Francisco Andrade Braga
Chiquito Braga, ou Francisco Andrade Braga, iniciou muito cedo na vida musical.
Com seu pai, José Raimundo Braga, reformado da Polícia Militar de Minas Gerais, Chiquito
teve sua iniciação precoce no mundo musical. Em feiras livres e mercados, pai e filho se
apresentavam como músicos de rua para complementar a renda familiar, sendo que Chiquito
começoutocandocavaquinho,pornãoconseguirfazerosacordesnoviolão,dadoseutamanho.
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Na adolescência, após passar pelo violão quinto e violão tradicional, teve o
primeiro contato com a guitarra elétrica, através do irmão Daniel Braga, músico requisitado
na cena belo-horizontina.

3. Ravel, Debussy e Stan Kenton: uma pequena imersão conceitual
Nas palavras de Chiquito2:
Para tirar e estudar eu gostava muito era da orquestra do Stan Kenton, ali eu evoluí
muito, ficava ouvindo aqueles acordes mas não conseguia fazer. Ravel também.
Acho que Ravel é grande influência dessas grandes orquestras, essas harmonias,
encadeações harmônicas, dá para perceber isso tudo na música de Ravel. Debussy
também, mas Ravel acho que mais. Além do mais, acho que Ravel tem mais relação
com o violão. Mesmo identificando essas semelhanças, ficava quebrando a cabeça
“Como é que eu vou conseguir fazer isso?

Ainda em sua mocidade, Chiquito teve contato com uma peça que foi
determinante em sua personalidade musical: trata-se de Pavane pour une Infante Défunte de
Maurice Ravel (1875-1937), aqui no Brasil conhecida como Pavana da Princesa Morta,
provavelmente devido à tradução direta do título inglês (Pavane for a Dead Princess). Esta
foi a porta de entrada para a música francesa do início do século XX. Sempre citada em suas
entrevistas também está Claire de Lune, do também francês Claude Debussy (1862-1918).
Inevitável ao local e à época, ambos foram influenciados pelo Impressionismo. Este termo,
antes aplicado às artes visuais, ganhava agora outra referência por influenciar a literatura e
também a música:
Este termo foi aplicado originalmente a uma escola de pintura que floresceu de
cerca de 1880 até o final do século cujo principal representante é Claude Monet
(1840- 1926). No campo da Música, o campo da impressionismo é uma forma de
compor que procura evocar, principalmente através da música e do colorido sonoro,
estados de espírito e emoções sensoriais. É, assim, uma espécie de música
programática, pois não procura exprimir emoções profundas nem contar uma
história, mas sim evocar um estado de espírito, um sentimento vago, uma atmosfera,
para os que contribuem os títulos sugestivos e as ocasionais reminiscências de sons
naturais, ritmos de dança, passagens melódicas características, e assim
sucessivamente. O impressionismo baseia-se, além disso, na alusão e na expressão
moderada dos sentimentos, sendo, nesse sentido, a antítese das efusões diretas,
enérgicas e profundas dos românticos (GROUT & PALISCA, 1997, p. 684).

Já no final de sua adolescência e no início de sua vida adulta, quando tocava em
orquestras e acompanhava músicos de outros estados, a Stan Kenton Orchestra alcançou
status semelhante em sua vida musical, antes habitada apenas pelos grandes compositores
franceses supracitados. O frescor e a criatividade de Kenton encontraram um campo fértil nos
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conceitos pouco convencionais de Chiquito, como é definido em “Universos do Jazz”, de
Sylvio Lago:
Stan Kenton por sua vez pode ser considerado o mestre dos arranjos e composições,
e, também, pianista e chefe de orquestra. Experimentador de sonoridades, ritmos,
efeitos instrumentais e de massas orquestrais, criou obra com fugas jazzísticas,
reuniu em torno de si grandes arranjadores (Pete Rugolo, Bill Holman, Shorty
Rogers), e extraordinários músicos (Art Pepper, Lee Konitz, Maynard Ferguson,
Bill Russo). Pode-se considerar como qualidades notáveis de Kenton as
experiências da Invention for Guitar and Trumpet, Improvisation, Young Blood,
Blues in Riff, intervenções que envolvem um swing contagiante e de muita
inventividade dos planos sonoros instrumentais. Suas experiências adotaram muitos
nomes como o progressive jazz, innovations in modern music, new concepts of
artistry in rhythm e creative world. (LAGO, 2015, p. 60).

4. Impressões iniciais sobre o estilo desenvolvido por Chiquito Braga
Inerente à proximidade física/temporal, cada um desses compositores ousou em
sonoridades e na busca do desenvolvimento de suas próprias características, sendo que para
uma análise minuciosa à altura desses grandes músicos é natural requerer um trabalho
aprofundado que não cabe levantar agora. O que se pretende descrever aqui são apontamentos
baseados em relatos dos envolvidos, em entrevistas de músicos e pesquisadores próximos a
eles, bem como em possibilidades musicais observadas e experimentadas.
Toninho Horta descreve em sua biografia como um simples acorde de Am feito
por Chiquito Braga expandia suas possibilidades de complementação (figura 1), dizendo “Eu
comecei a tocar como o Chiquito, em vez de fazer o lá menor com quatro dedos, eu fazia com
dois e aí sobrava um dedo pra cá outro pra lá pra eu mexer, as inversões minhas começaram a
ter elasticidade” (CAMPOS, 2010, p. 95)

Figura 1: Possível acorde de Lá menor utilizando apenas 2 dedos

Chiquito Braga descreve que seu estilo é baseado na sua admiração pela música
impressionista e na busca da sonoridade dos arranjos para orquestra de Ravel, Debussy e
Kenton, de modo que pudesse desenvolver as encadeações executadas pelos naipes no violão.
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Comecei a experimentar, procurar as notas, daí comecei a usar pestana em mais
dedos, não só com esse dedo (mostra o indicador da mão esquerda). Fazia com os
demais dedos pegando 2, 3 cordas, as vezes 4 cordas para então sim conseguir
chegar no som que eu ouvia. Daí que comecei a desenvolver essa técnica, não
conhecia ninguém que a utilizasse. Comecei a aplicar essa sonoridade no meu meio
e fui fazendo meu estilo de tocar. Depois vi que o Toninho também começou a
aplicá-la, assim como o Juarez, e desse jeito foi-se difundindo a chamada Escola
Mineira de Violão Moderno3.

A partir de então, Chiquito passa a desenvolver a reestruturação de acordes
utilizando o recurso de pestanas pouco convencionais, ou seja, utilizando mais de um dedo da
mão esquerda. Obviamente que não se trata de uma exclusividade sua, este recurso já é
explorado no violão antes do próprio Chiquito por compositores como Joaquín Rodrigo e
Garoto, entre outros. O diferencial de Chiquito é utilizar este recurso na condução de vozes,
na execução da harmonia juntamente com a melodia ou simplesmente para encadear as
tensões enquanto outro instrumento faz o acompanhamento; ou até mesmo tudo ao mesmo
tempo.
Fazendo uma pequena e rápida reflexão sobre os conceitos da harmonia voltada à
música moderna, é possível avaliar que um ponto primário significativo é a utilização de
recursos da música modal para criar atmosferas harmônicas como na música chamada de
impressionista, deslocamentos de acordes que soam inesperados ou simplesmente a
suspensão da resolução para o I grau, característica marcante da harmonia tonal. Griffiths
define:
Uma das principais características da música moderna, na acepção não estritamente
cronológica, é sua libertação do sistema de tonalidades maior e menor que motivou
e deu coerência a quase toda música ocidental desde o século XVII. Neste sentido, o
Prélude de Debussy incontestavelmente anuncia a era moderna. Suavemente ele se
liberta das raízes da tonalidade diatônica (maior-menor), o que não significa que
seja atonal, mas apenas que as velhas relações harmônicas já não têm caráter
imperativo (GRIFFITHS, 1998, p. 7)

Entende-se que uma das principais inovações de Chiquito são as sonoridades
(muitas vezes quartais), com várias extensões harmônicas possibilitadas pelo uso de dois ou
mais dedos realizando a função de pestana. Analisando teoricamente essas pestanas, constatase que o intervalo entre as cordas apertadas na mesma casa é referente ao intervalo de quarta
justa, exceto quando realizado entre as cordas G e B, em que o intervalo é referente ao de
terça maior. Utilizando esse critério para a criação de uma sonoridade similar à alcançada
pelos naipes de uma orquestra, foi possível chegar a alguns resultados interessantes, em que
exemplificamos a formação de acordes com sonoridade característica dos modos jônio
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(exemplo maior, figura 2), dórico (exemplo menor, figura 3) dominante alterado ( exemplo
do modo lócrio da escala menor melódico, exemplo 4) acorde da escala dominante-diminuta
(com tensão figura 5) e um acorde em quartas maior (jônio da escala natural, figura 6) e um
acorde em quartas menor (modo dórico 7M da escala menor harmônica, figura 7). Os acordes
são tocados todos na tonalidade de Mi utilizando a sexta corda solta, para se obter um efeito
próximo ao ataque dos naipes de metal e madeira sobre uma base à 2 ou 3 oitavas de
intervalo. Em alguns casos a 5J - quinta justa é dispensada. A seguir, encontram-se alguns
exemplos dessas configurações realizadas pela mão esquerda (mão quer realiza a montagem
dos acordes) e suas sonoridades:

Figura 2: Acorde Mi maior com sonoridade jônica

Figura 3: Acorde Mi menor com sonoridade dórica

Figura 4: Acorde Mi maior com sonoridade dominante alterada (superlócrio)

Figura 5: Acorde de Mi maior com sonoridade dominante-diminuta (adicionado de tensões #9, 5dim e bb7,
desconsiderando enarmonias)
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Figura 6: Acorde Mi maior com sonoridade jônica (utilizando sobreposições quartais)

Figura 7: Acorde Mi menor dórico 7M (formado por sobreposições quartais)

Alguns exemplos dessas sobreposições e encandeamentos podem ser encontrados
na peça Prado, valsa com sonoridade modernista composta por Chiquito Braga:
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Figura 8: Transcrição da peça Prado, composta por Chiquito Braga no ano de 2000 em homenagem ao bairro
Prado, local em que ficou hospedado durante as gravações do álbum Quadros Modernos.4

5. Discografia e composições
Apesar de sua carreira musical ter se iniciado há mais de sessenta anos, Chiquito
é conhecido dentro do mercado musical por seu viés sideman (músico acompanhador) e
arranjador, devido a inúmeros trabalhos realizados. Poucos registros são encontrados no
mercado, apesar do próprio afirmar possuir várias composições arquivadas em sua
residência5. Segue abaixo a listagem das mídias que possuem seus registros composicionais,
bem como seus títulos:
 Chiquito Braga & Zezo Ribeiro e Alemão: Ao Vivo no CCBB (BRAGA, RIBEIRO e
STOLKER, 1992). Composições: Canção de Iemanjá, O Portal, Canção dos Olhos
Tristes e Denise 10;
 Quadros Moderrnos (BRAGA, HORTA E MOREIRA, 2001): Composições: Baião
Carioca, Prado, Prelúdio e Dança de Oxum, Shamisen e Prado (versão 2);
 DVD Violões de Minas (VIANNA, 2007). Composição: A Lenda do Cavalo Dourado
 Estamos aí – Os Cariocas (OS CARIOCAS, 2013). Composição: O Amor em Movimento
– música de Chiquito Braga e letra de Ronaldo Bastos;
 Quero te dizer que eu amo – Tito Madi (MADI, 2015). Composição: Amanhecer –
música de Chiquito Braga e letra de Ana Maria;
 Passeando nas Nuvens: (BRAGA, 2017) Composições: Via Chic, As Marias, Bossa
Bolero, Ponto de Partida, Horizonte Bello, Orion, Sempre Vida, Prelúdio dos Ovnis,
Saras, Via Laks, Passeando nas Nuvens. Disponível em plataformas digitais de
streaming.
181

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

6. Conclusão
Acredito ser importante ressaltar alguns fatos e algumas opiniões sobre a
influência de Chiquito Braga para uma melhor contextualização da conclusão (e a fim de
evitar um discurso deveras passional):
No final da década de 50 Chiquito excursionava com Elizeth Cardoso pelo Brasil
e exterior, logo após o disco “Canção do Amor Demais”, gravado simplesmente por João
Gilberto. Este disco é considerado como o primeiro disco de Bossa Nova, e embora o
movimento tenha sido idealizado e focado com o vocabulário de músicos e letristas cariocas,
quem estava apto a acompanhar Elizete era este músico de Belo Horizonte6.
Em seu livro Os Sonhos Não Envelhecem, Márcio Borges comenta sobre a cena
musical de Belo Horizonte durante as décadas de 1950 e 1960, bem como sobre a atuação e
influência de Braga nessa época:
Dentre dezenas de músicos que frequentaram o Ponto dos Músicos, Chiquito Braga
e Valtinho Batera eram os que, no dizer do jovem saxofonista Nivaldo Ornelas,
“detinham a informação”, eram the best. Chiquito, guitarrista, ensinou alguns dos
melhores músicos que saíram do Ponto. Toninho Horta vinha escutar Chiquito tocar
desde pequeno, trazido por seu irmão contrabaixista, para ver como é que devia ser.
Os dois papas tocavam no Rei dos Sanduíches. O lugar era esquisito, mas os
iniciantes como Bituca vinham prestar-lhes as reverências, aprendendo
modernidade e bom gosto, dinâmica e sentido harmônico. A dupla fazia a gente
sentir-se em New York, ouvindo Max Roach e Wes Montgomery. (BORGES, 2011,
p. 74 -75)

Influências sobre Toninho Horta e Bituca, segundo Nivaldo Ornelas:
Um dia a Elizete Cardoso veio aqui, gostou do Chiquito e o levou para uma turnê
pela Europa. Então, o Chiquito rodou o mundo, viu muita coisa e depois trouxe pra
cá. A verdade é que do ponto de vista da harmonia, desse tipo de coisa, o Chiquito
foi um grande incentivador do Toninho, do Bituca – todos eles ouviram avidamente.
A gente ia pra lá, ficava horas ouvindo o Chiquito. [...] Até o Figo Seco ia lá ouvir.
A gente ficava horas, dias ali, Wagner, todo mundo, Helvius... Então, ele realmente
era uma escola. Nós tivemos sorte de conviver com esses três caras: Chiquito,
Valtinho e Figo Seco. Sabe, esse foi o início de tudo, né Chico? (AMARAL, 2013,
p. 284-285)

O músico Célio Balona comenta7: “pra mim é o pai dos guitarristas todos no
Brasil. Tocamos juntos por muito tempo, Já fazia harmonias incríveis e super sofisticadas em
plena década de 1950.” e Christian Galvez, baixista com quem Chiquito participa do projeto
“Cuerdas del Sur” juntamente com Toninho Horta, Juarez Moreira e o músico argentino Luís
Salinas, o considera “pioneiro no trabalho com chord melody”8.
Analisando o estilo de Chiquito e contextualizando-o na época em que se
desenvolveu, é possível observar como sua percepção e dedicação à harmonia influenciaram
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toda uma geração de músicos que o seguiram, não só no Brasil mas em todo o mundo, através
de quem semeou a nova música de Minas. Um trabalho aprofundado sobre sua linguagem,
seu pioneirismo e sua influência sobre demais músicos da “Escola Mineira de Violão
Moderno” é necessário para melhor entender não só o estilo deste músico, mas também a
gênese da música feita em Belo Horizonte na segunda metade do século XX; daí para o
mundo.
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As origens do violão no Rio Grande do Sul e o comércio musical na
imprensa gaúcha Oitocentista
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Resumo: O artigo emerge de dois objetivos primordiais: 1) apresentar inédito levantamento,
catalogação e categorização do que foi escrito sobre o violão nos periódicos do RS ao longo do
século XIX (projeto mais amplo); 2) realizar uma análise e articulação de tais fontes, com
enfoque na presença do instrumento em duas modalidades de comércio musical: anúncios
particulares e armazéns de variedades (objetivo específico do texto). Para tanto, foram
suscitados mais de 40 anúncios inéditos, sobretudo em 3 periódicos da imprensa gaúcha
Oitocentista (A Federação, O Mensageiro, O Rio-Grandense). Os resultados revelam o nome
de importantes comerciantes do período, tais como Candido José Ferreira Alvim e José
Gertum, indicando ainda a significativa inserção do violão no bojo sociocultural sul-riograndense durante os anos Oitocentos.
Palavras-chaves: Violão no Rio Grande do Sul. Anúncios musicais em periódicos. Comércio
musical no Século XIX. Candido José Ferreira Alvim. José Gertum.
The Origins of the Guitar in Rio Grande do Sul and the music trade in NineteenthCentury Newspapers
Abstract: The two main aims of this article are: 1) to present a new survey, catalogued and
indexed, of what was written about the guitar in 19 th-century newspapers in the Brazilian state
of Rio Grande do Sul (larger project); 2) to make an analysis of such sources, with an emphasis
on the presence of the instrument in two types of music commerce: private ads and general
stores (the specific aim of this text). For that purpose, over forty advertisements were collected,
mainly from the newspapers of the 1800s Rio Grande do Sul’s press (A Federação, O
Mensageiro, O Rio- Grandense). The results reveal the name of important trade men of that
time, such as Candido José Ferreira Alvim and José Gertum, indicating the significance of the
guitar for the society of the period.
Keywords: Guitar in Rio Grande do Sul. Musical ads in newspapers. Music trade in
Nineteenth- Century newspapers. Candido José Ferreira. José Gertum.

Embora o violão seja o mais difundido e praticado instrumento musical no Rio
Grande do Sul, pouco se conhece sobre os caminhos que o levaram ao alcance e à
identificação com os mais diversos discursos simbólicos, estratos sociais e manifestações
culturais neste estado. Ainda não há, na literatura sobre o tema, pesquisas que tenham se
debruçado sobre a inserção do violão no bojo sociocultural sul-rio-grandense ao longo dos
Oitocentos, reconhecendo suas origens e movimentos. Mesmo no século XX são raros os
estudos disponíveis (cf. WOLFF, 2008).
Para contornar parte de tal lacuna, realizamos um inédito levantamento do que
foi escrito sobre o instrumento na imprensa gaúcha durante o século XIX. Dos 235 jornais
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publicados no estado que constam no Acervo da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de
Janeiro, encontramos incidências sobre os termos viola/violão/guitarra (e suas variantes) em
22 periódicos Oitocentistas. Eles formam uma primeira rede de informações que nos
permitem ampliar o olhar sobre as origens do instrumento no Rio Grande doSul.
Neles, os temas que ocupam espaço nas páginas dos jornais inserem tais
instrumentos em diferentes circunstâncias sociais (em anúncios de compra, de venda, de
leilões, de divulgação de professores, de apresentações, de concertos, em notícias
relacionadas a crimes e algazarras, na venda de cordas, no cotidiano do campo, pampas e
cidades, dentre outras). Vejamos este par de exemplos publicados em dois periódicos
gaúchos pioneiros1:
Baile em comemoração ao 7 de setembro com apresentação de harpa e
violão: Teve principio o festivo baile, dirigido pelos socios competentes, e então
commeçou a desenvolver-se em todos os assistentes o mais sapiente prazer, a
mais honesta liberdade, e franqueza; pois que, em quanto se dançava na salla,
outros Cidadãos passeavão em outras, conversavão, e davam assim expansão aos
seus corações inibriados de alegria.
Em hum dos entervallos, Madame Cravelle, hospedada na mesma casa,
obzequiou a Sociedade tocando na sua harpa um bello conserto, acompanhado
no violão pelo Sr. Doutor Abreo, em cuja execução, aquella Sr.ª tirou, como
por incanto, tão agradaveis, e melifuos sons da sua lira que mereceu os mais
prolongados e sinceros applausos de todos os assistentes [...] (O NOTICIADOR,
1832).
Seção de Variedades: artigo intitulado As mães, e as filhas:
[...] Isso se vê nas classes altas. Nas classes baixas da sociedade, então as filhas
são creadas de maneira a darem ás mães para o futuro o sustento, a roupa e a
casa. Quanto não tem vintem para comer, fazem sacrifício para campear uma
viola, e gastão antes o que podem arranjar, em banha cheirosa e flores para o
cabello, de que em remediarem as necessidades [...] (O RIO-GRANDENSE,
1851).

Estas amostras, compreendidas entre as décadas de 1830 e 1850, nos sugerem o
quão o violão e a viola já se apresentavam em dinâmicas socioculturais diversas na
sociedade gaúcha de então, transitando desde concertos em bailes sociais realizados em
homenagem à Independência até o manuseio por mulheres das “classes baixas da
sociedade”, indicando uma circulação por entre personagens de diferentes estratos sociais.
Por limitações espaciais, não é possível abordar as diversas dinâmicas sobre as
quais o instrumento foi articulado, o que realizaremos em uma sequência de publicações
sobre o tema. Neste artigo, optamos por nos concentrar na presença do violão (muitas vezes
chamado de guitarra) em duas modalidades de comércio musical do período, identificando
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os primeiros estabelecimentos e negociantes responsáveis pela oferta, no estado, de tais
instrumentos e de seus artefatos (cordas, métodos, partituras, etc.).
Em estudos recentes (cf. AMORIM, 2017a; 2017b), propusemos a divisão do
comércio musical das primeiras décadas do Brasil Oitocentista em seis distintas categorias:1)
anúncios particulares; 2) Armazém de variedades; 3) Lojas musicais; 4) Leilões; 5) Vendade
rifas; 6) Livrarias. No Rio Grande do Sul, o violão é anotado em cinco destas modalidades ao
longo do século XIX. Neste artigo, abordaremos as duas primeiras, desvelando, portanto, a
presença do instrumento em anúncios particulares e propagandas de armazéns de variedades.
1.Anúnciosparticulares
No Brasil, o comércio musical só começou a ter impulsos mais decisivos depois
da chegada da Família Real portuguesa e a abertura dos portos brasileiros às nações amigas,
ambos fatos ocorridos em 1808. Como consequência imediata, houve uma significativa
explosão demográfica, a chegada de estrangeiros advindos de diversas nacionalidades
(especialmente França e Inglaterra) e uma paulatina dinamização do comércio de artigos
gerais, com o aumento das importações e a fabricação mais ostensiva de bens primários em
terras brasileiras. A criação da Imprensa Régia em 13 de maio de 1808 e a desinente
autorização para o funcionamento das primeiras tipografias também se tornaram fatores
decisivos para a consolidação de um mercado de produção e consumo relacionado àmúsica.
Contudo, enquanto o bojo sociocultural, político e econômico assimilava o
vertiginoso aumento populacional, a chegada de mercadores estrangeiros e o aumento da
oferta de produtos diversos, predominaram os anúncios de serviços particulares em nossa
embrionária imprensa. Somente entre 1808 e 1821, coletamos 21 incidências do gênero nos
dois periódicos primeiramente publicados no Brasil: a Gazeta do Rio de Janeiro (18081822) e o Idade d’Ouro(1811-1823).
No Rio de Janeiro, o primeiro caso ocorre em 1809, quando um particular
anônimo anuncia um piano-forte à venda no n. 15 da Rua Direita (GAZETA DO RIO DE
JANEIRO, 1809). Na Bahia, as incidências inaugurais ocorrem em 1814, quando novamente
piano-fortes são vendidos por personagens locais (IDADE D’OURO, 1814a; 1814b). A
partir de então, esta modalidade de negociação se espalha por diversas províncias e se torna
a forma de comércio musical mais comum no Brasil das três primeiras décadas do
séculoXIX.
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No Rio Grande do Sul, porém, esta não foi uma modalidade de negociação com
ampla difusão nos jornais (pelo menos não naqueles investigados), o que se caracteriza em
uma peculiaridade da região. De fato, o primeiro anúncio do gênero só surge em fins dos
Oitocentos, quando o jornal A Federação (1884-1937), em 15 de abril de 1895, anota a
seguinte passagem em sua seção de avisos: “No escriptorio d’esta folha se indicará quem
vende um saxofone Gautrot, um clarinete de ébano, uma flauta de granadilho com 11 chaves
de prata e um violão” (A FEDERAÇÃO, 1895a). Nesta mesma edição, na seção de
anúncios, as informações sobre a venda são expressas mais detalhadamente:
ANNUNCIOS. Vendem-se por 170$000 um saxophone Gautrot, niquelado,
soprano em si b; por 80$000, um clarinetto de ébano em si b; por 40$000, uma
flauta de granadilho, com onze chaves de prata, tendo todas e o forro da bomba
70 oitavas d’este metal; e por 60$000 um violão excellente. O saxophone e a
flauta têm caixa. Informações n’esta typographia. O primeiro é novo, e os demais
pouco usados (A FEDERAÇÃO, 1895b).

Tal anúncio foi repetido em outras duas edições do mesmo periódico (A
FEDERAÇÃO, 1895c; 1895d). Para nós, sua relevância consiste não somente em anotar a
presença de um violão seminovo dentre os itens anunciados, mas sobretudo pela indicação
da quantia cobrada pelo artigo: 60$000. A descrição dos valores, aliás, nos oferece uma
perspectiva comparativa dos preços atribuídos aos instrumentos musicais mencionados:
SAXOFONE
CLARINETA
VIOLÃO
FLAUTA

170$000
80$000
60$000
40$000

Tab. 1. Comparação do preço de 04 instrumentos anunciados em Porto Alegre no ano de 1895.
Fonte: (A FEDERAÇÃO, 1895b).

Estes reclames também têm importância pelo registro de um caso raro de
negociação particular de artefatos musicais na imprensa gaúcha Oitocentista, com o
proprietário indicando que as informações sobre os itens poderiam ser recolhidas na
tipografia do próprio jornal, uma espécie de consignação que foi comum no comércio
musical do Rio de Janeiro e da Bahia nas primeiras décadas do século XIX (cf. AMORIM,
2017a). No Rio Grande do Sul, outros exemplos do gênero só voltarão a ocorrer já nos
decênios iniciais do século XX.
2.Armazéns devariedades
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O frágil panorama do comércio musical brasileiro aos poucos começa a
reverberar as profundas mudanças decursivas da chegada da Família Real portuguesa e a
consequente abertura dos portos do Brasil às nações amigas (1808). Os anúncios
particulares, mais comuns nos primeiros anos de imprensa luso-brasileira, paulatinamente
passam a dividir espaço com as propagandas de armazéns de itens diversos que incluíam,
dentre suas mercadorias, artefatos musicais. Tais estabelecimentos dinamizavam as vendas
comercializando produtos variados para atrair um público consumidor maior e diversificado,
enquanto os mercados específicos - como o de materiais musicais – ainda não tinham força e
público suficientes parasubsistirem.
Nos periódicos luso-brasileiros pioneiros, o primeiro anúncio dedicado
exclusivamente à venda de instrumentos musicais em maior quantidade ocorre no Rio de
Janeiro, em 06 de fevereiro de 1813: “Quem quiser comprar alguns Pianos Fortes e grandes
Pianos, chegados proximamente de Londres, e do melhor autor daquela Capital, pode
procurar na rua dos Pescadores N. 4” (GAZETA DO RIO DE JANEIRO, 1813). A partir da
década de 1820, o movimento se espalha por diversas outras províncias, tais como Bahia,
Pernambuco, Minas Gerais, dentreoutras.
No Rio Grande do Sul, os registros iniciais de lojas de variedades
comercializando violões e/ou seus artefatos datam da década de 1830, quando o periódico O
Mensageiro (1835-1836) nos apresenta o anúncio do armazém de Candido José Ferreira
Alvim, publicado em 17 de novembro de 1835: “No Armazem de Candido José Ferreira
Alvim ha para vender cordas de Rebecca, e Violão, de superior qualidade, e continua-se a
vender os livros seguintes [...]” (O MENSAGEIRO, 1835a). O conteúdo do reclame seria
literalmente repetido no mesmo periódico poucos meses depois, em 12 de fevereiro de 1836
(O MENSAGEIRO, 1836a).

Fig. 1. Primeiro anúncio de venda de cordas para violão captado na imprensa gaúcha Oitocentista.
Fonte: (O MENSAGEIRO, 1835a).
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No interstício entre estas duas últimas propagandas, Candido José Ferreira
Alvim publica outro anúncio que nos oferece uma dimensão mais precisa de como seu
estabelecimento comercializava itens os mais variados, abrangendo desde presuntos e
manteigas, passando por espadas, livros e instrumentos musicais, até a oferta de compra e
venda de escravos. Publicado no periódico O Mensageiro, o reclame veio à luz em 19 de
janeiro de 1836:
No Armazem de Candido José Ferreira Alvim há para vender-se o seguinte:
Prezuntos de Lamego muito frescaes, manteiga Ingleza de Superior qualidade a
480 rs. a libra, continua-se a vender Flautas, Rebeccas, Violões,
encordoaduras para os mesmos, e alguma Muzica impressa tanto para
Rebecca, como para Piano, com acompanhamento de instrumental, e assim
mais uma Espada com Tellim Pasta, e Canana para Official de Cavallaria da G.
N. Também se vende uma boa Escrava de préstimo com cria, e se compra um
Escravo cozinheiro. (O MENSAGEIRO, 1836b) 2

Fig. 2. Primeiro anúncio de venda de violões na imprensa gaúcha Oitocentista.
Fonte: (O MENSAGEIRO, 1836b).

Os jornais gaúchos do período nos indicam que, inicialmente, Candido José
Ferreira Alvim possuía uma loja em sociedade com outros dois senhores, conforme
publicado em 13 de novembro de 1835: “Nas lojas dos Srs. João Baptista da Silva, João
Pedro Freire Barém, e Candido José Ferreira Alvim, se vendem os Compendios da
Grammatica Nacional de A. A. P. Coruja” (O MENSAGEIRO, 1835c). Contudo, a parceria
não deve ter perdurado, uma vez que, pouco depois, encetam os reclames assinados apenas
por Alvim. Além de comerciante, este personagem também ocupou cargos políticos,
participando das atividades da Câmara Municipal de Porto Alegre e integrando a
Assembleia Legislativa da Província como deputado (O MENSAGEIRO, 1835d; 1836d;
1836e;1836f).
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Para as origens do violão no Rio Grande do Sul, o importante é reconhecer que
os anúncios apresentados tornam o armazém de Candido José Ferreira Alvim o
estabelecimento pioneiro na venda de violões e suas cordas, além de outros artefatos e
instrumentos musicais, como flautas, rabecas e partituras, comercializados desde meados da
década de 1830, enquanto, em um contexto mais amplo, a Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul iniciava a fratricida Guerra dos Farrapos, uma tentativa republicana de
emancipação territorial do então governo imperial do Brasil.
É importante frisar que, ao longo do século XIX, o comércio de violões e seus
artefatos não se limitou a Porto Alegre, mas também atingiu outras importantes localidades
da região, sobretudo Pelotas e Rio Grande. Nesta última, coletamos um anúncio de venda de
cordas publicado ainda na primeira metade dos Oitocentos, mais precisamente em 26 de
janeiro de 1850: “ATTENÇÃO!! 46 – Na rua da Praia n. 83, vende-se cordas para violão
por preço commodo” (O RIO-GRANDENSE, 1850).

Fig. 3. Anúncio de venda de cordas em Rio Grande em 26 de janeiro de 1850.
Fonte: (O RIO-GRANDENSE, 1850a).

Em edições subsequentes do periódico O Rio-Grandense (1849-1851), tal
anúncio foi repetido em pelo menos outras seis oportunidades, perpassando quase um mês
completo e ininterrupto de propaganda (O RIO-GRANDENSE, 1850b; 1850c; 1850d;
1850e; 1850f; 1850g). Tal fato nos sugere que não se tratava de uma venda eventual, mas
sim de um estabelecimento que comercializava as cordas de forma recorrente e em grande
quantidade.
Exemplos da presença do violão e de seus artefatos em armazéns de variedades
alocados nos principais centros urbanos do Rio Grande do Sul, portanto, são perceptíveis
ainda na primeira metade do século XIX. Todavia, a loja do gênero de maior destaque
tardaria ainda algumas décadas para ser captada pela imprensa gaúcha Oitocentista: o
Depósito de Músicas e Instrumentos de JoséGertum.
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Apesar do título e da predominância dos artigos musicais dentre os itens
comercializados, o negócio de Gertum era, na verdade, um grande armazém de variedades.
Com o tempo, inclusive, o título do estabelecimento passa a responder apenas por Casa José
Gertum, adequando-se à variedade dos produtos que eram, de fato, oferecidos.
O negociante pertencia à linhagem de imigrantes alemães que, ancorados no
trabalho escravo de negros, participaram do movimento de crescimento econômico e
cultural encetado após as intensas disputas territoriais que marcaram a região ao longo dos
Oitocentos.

A significativa participação dos

alemães

e seus

descendentes no

desenvolvimento da Província é analisada no livro Presença teuta em Porto Alegre no
século XIX (1850 – 1889), de Magda Gans. Nele, Joseph Gertum é descrito como
proprietário de uma grande casa de moda e instrumentos musicais na Rua da Praia (GANS,
2004, p.57).
Muito pouco se sabe sobre a atuação deste personagem no período anterior a
1884, ano em que começa a circular o periódico A Federação, principal veículo a anotar a
intensa atividade comercial de Gertum em Porto Alegre. A partir desta data, porém, seu
nome surge em centenas de anúncios vinculados à sua loja, bem como em um número não
menos expressivo de importações de produtos (musicais ou não), anotados pelos registros
alfandegários.
Na imprensa gaúcha, o seu primeiro registro importando instrumentos musicais
ocorre em 12 de março de 1884, quando A Federação publica a seguinte passagem em sua
Parte Commercial: “Importação [...] José Gertum, 1 caixa com 2 caixas de rufo e 1
zabumba. [...]” (A FEDERAÇÃO, 1884a). Pouco mais de um mês depois, o negociante
importa “1 caixa com um harmoniflute e 1 dita com instrumentos de musica [...]” (A
FEDERAÇÃO, 1884b).
Os violões e guitarras também não tardaram em aparecer nas listas de itens
importados por Gertum. O primeiro caso ocorre em 13 de janeiro de 1886, quando o
comerciante retira “1 caixa com guitarras” ao lado de “1 dita de brinquedos” na alfândega de
Porto Alegre (A FEDERAÇÃO, 1886a). Quase uma década se passa para que, em 05 de
fevereiro de 1895, o mercador volte a importar “uma caixa com violões” e outra com um
piano, ao lado de vasos, perfumarias e lampiões (A FEDERAÇÃO, 1895e). Finalmente, no
limiar do século XIX, mais precisamente em 02 de agosto de 1899, a seção alfandegária
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registra mais “1 caixa com violões” associada ao nome de José Gertum & Cª (A
FEDERAÇÃO, 1889).
A presença de violões/guitarras em anos espaçados (1886, 1895 e 1899) pode
inicialmente sugerir uma atividade pouco regular de importação destes instrumentos, mas,
na verdade, muitas vezes os itens não eram pormenorizados nas encomendas de Gertum, tal
como podemos observar na seguinte passagem: “Importação [...] José Gertum, 5 caixas com
músicas e instrumentos” (A FEDERAÇÃO, 1885a). Exemplos do gênero são recorrentes e
nos indicam que, nas duas últimas décadas do século XIX, o número de violões importados
pelo comerciante foi bem mais expressivo do que os registros nominaisapontam.
Diversos anúncios da loja de Gertum ratificam tal perspectiva. O
estabelecimento, alocado na célebre Rua dos Andradas, outrora Rua da Praia, desde pelo
menos meados da década de 1880 (logradouro no qual também atuava outro importante
comerciante musical do período, J. Boemler) já era bastante reconhecido por seus artefatos
musicais, conforme sugere o anúncio publicado em 22 de outubro de 1885:
AVISOS. NOVIDADES, ESPECIALIDADES:
A casa de José Gertum (Andradas, 238) tem o mais escolhido sortimento de
pulseiras, bolsas, álbuns, pregadores, estantes de veludo, carteiras mimosas,
canivetes, licoreiros a fantasia (um mimo!) etc., etc.
Em musicas, já todo Porto Alegre sabe que a referida casa tem todas as
especialidades.
Ahi, há sempre á venda pianos, clarinetas, frautas, gaitas e mais instrumentos de
corda, sôpro, etc (A FEDERAÇÃO, 1885b).

Cinco dias depois deste anúncio, em 27 de fevereiro de 1885, violões serão
mencionados

nominalmente

pela

primeira

vez

na

loja

de

Gertum:

“Chegou

grandesortimentode [...] instrumentos de metal e pancadaria, frautas, rabecas, violões e
clarinetas [...]. Do depósito de instrumentos e músicas de José Gertum” (A FEDERAÇÃO,
1885c).
No ano seguinte, um anúncio quase que exclusivamente dedicado a artigos
musicais revela quão Gertum, apesar da variedade dos produtos que oferecia, continuava
destacando a música dentro do seu catálogo diverso. O reclame também anota a mudança de
seu estabelecimento para o n. 439 da rua dos Andradas (a loja ocupara antes os números 238
e 328, pelo menos).
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Fig 4. Anúncio da loja de José Gertum contendo “violões, bandurras e guitarras legítimas espanholas”.
Fonte: (A FEDERAÇÃO, 1886b).

A propaganda seria repetida em outras sete edições do mesmo periódico, a
última publicada no dia 18 de novembro de 1886 (A FEDERAÇÃO, 1886c). Para o nosso
objeto de estudo, as informações mais decisivas desta sequência de anúncios dizem respeito
não somente à presença dos violões dentre os itens ofertados, mas também à indicação de
procedência das legítimas guitarras“espanholas”.
De fato, alguns anos depois, em 19 de outubro de 1891, um novo reclame
ratifica que violões espanhóis eram importados e revendidos por José Gertum e seus sócios:
“AVISOS [...]. Os legítimos violões hespanhóes encontram-se no basar do srs. José Gertum
& Cª” (A FEDERAÇÃO, 1891). Ainda no século XIX, em 04 de maio de 1894, coletamos
um terceiro anúncio a incluir “bandolins, bandurras, violões e rabecas hespanholas” dentre
os artefatos vendidos na “loja de músicas, instrumentos e bazar de José Gertum & C.” (A
FEDERAÇÃO, 1894). A propaganda ainda seria repetida por três vezes no mesmo
periódico, precisamente nos dias 07, 08 e 09 de maio daqueleano.
Com os dados levantados, podemos concluir que Gertum foi, em Porto Alegre,
um dos mais significativos importadores e revendedores de violão e outros instrumentos
musicais nas últimas décadas do século XIX. Sua atividade comercial perdurou durante as
duas primeiras décadas do século XX, mas foi paulatinamente perdendo força,
especialmente depois que ele assumiu o cargo de diretor do Banco Popular no Rio Grande
doSul.
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A saúde debilitada também contribuiu para o arrefecimento de seus negócios.
Em 26 de dezembro de 1922, por exemplo, o periódico A Federação publica: “Encontra-se
gravemente enfermo, o sr. José Gertum, director do Banco Popular do Rio Grande do Sul”
(A FEDERAÇÃO, 1922). O comerciante ainda resistiria por cinco anos, vindo a sucumbir
no dia 20 de dezembro de 1927, conforme atesta a nota de sua família convidando os amigos
e parentes para a missa de sétimo dia de seu falecimento, ocorrida na Igreja de N. S. do
Rosário. (A FEDERAÇÃO, 1927).
Gertum também atuou como músico, ora regendo coros e ora tocando órgão,
piano ou cantando em festividades e/ou solenidades, geralmente atreladas às sociedades das
quais fazia parte, como a Sociedade Portuguesa de Beneficência e a Sociedade Humanitária
Padre Cacique, por exemplo. Sua múltipla atuação, especialmente na área de importação e
comércio, o tornaram um dos mais decisivos personagens da música no Rio Grande do Sul
ao longo da segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do XX.
Especificamenteparao nosso instrumento, foi certamente o negociante do mercado de
variedades mais expressivo deste período, importando e comercializando violões/guitarras e
suas cordas durante décadas, um dado até então desconhecido na literatura sobre o tema.
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grifos nas referências dos periódicos, no entanto, sãonossos.
2
É um anúncio próximo daquele publicado quase um mês depois, em 12 de fevereiro de 1836, no mesmo
periódico: “- No Armazem de Candido José Ferreira Alvim, vende-se Chá Isson e Perola de superior qualidade a
1920 rs. de libra, e em caixa fará uma differença razoável; e assim mais uma espada, telin, canana e pasta, para
Official de Cavalleria da Guarda Nacional: Folhinhas de porta a 160 rs.; e cordas de rebeca e violão muito
frescas. Na mesma casa compra-se para fora da Cidade um escravo cosinheiro, a pessoa que o tiver para vender
queira dirigir-se á mesma!” (O MENSAGEIRO, 1836c). O movimento alfandegário de Porto Alegre indica que
alguns dos artefatos revendidos eram importados pelo próprio Alvim: “A Candido José Ferreira Alvim, 4
quartolas com azeite de peixe, 20 barris de manteiga, dito com presunto” (O MENSAGEIRO, 1835b).
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Conceição Tavares Coimbra, violonista e compositora brasileira
COMUNICAÇÃO
André GuerraCotta
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Resumo: Este trabalho apresenta dados preliminares sobre Maria da Conceição Tavares Coimbra
(fl. 1911, Lamim, MG), que produziu algumas fontes existentes no Museu da Música de Mariana.
Destacam-se, entre elas, algumas que contêm obras instrumentais para violão – algo bastante raro
no Brasil, onde tal repertório costuma circular apenas pela tradição oral. O artigo traz considerações analíticas e editoriais sobre uma valsa de sua autoria, registrada em parte autógrafa datada
de 1916, obra que, embora singela, destaca-se pelo uso criativo dos sons harmônicos do violão.
Palavras-chave: Violão. Valsa. Museu da Música de Mariana. Fontes manuscritas. Patrimônio
musical.
Conceição Tavares Coimbra, Brazilian Guitar Player and Composer.
Abstract: This article presents preliminary data about Maria da Conceição Tavares Coimbra (fl.
1911, Lamim, MG), who produced some sources existing in the Mariana's Museum of Music.
Some of them include instrumental works for guitar – something very rare in Brazil, where such
repertoire usually circulates only by oral tradition. The article brings analytical and editorial
considerations about a waltz of her own, recorded in an autograph part dated from 1916, a work
that, although simple, stands out for the creative use of the harmonic sounds of the guitar.
Keywords: Guitar. Waltz. Mariana’s Museum of Músic. Manuscript Sources. Musical Heritage.

1. Introdução
O presente trabalho apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa em
andamento, intitulado Fontes musicais manuscritas para violão nos acervos luso-brasileiros
(séculos XVIII a XX), cujo objetivo principal é realizar um levantamento das fontes
manuscritas para este instrumento em acervos brasileiros e, em uma etapa posterior, estender
tal ação a arquivos e coleções existentes em Portugal, de onde veio o instrumento europeu, no
início do século XIX (cf. TABORDA, 2011, p. 71, passim).
No presente caso, tratamos de uma fonte particularmente interessante, produzida
por uma musicista atuante no interior de Minas Gerais, nos municípios atualmente
denominados Lamim e Rio Espera, que floresceu em 19111 e cuja vida é por nós ainda
praticamente desconhecida. Porém, como procuraremos demonstrar, deixou, nas fontes
musicais por ela manuscritas, algumas evidências valiosas para a musicologia brasileira, tanto
nas obras que copiou, quanto nas poucas obras que compôs, mas especialmente em uma
pequena valsa instrumental que compôs para o violão e que se encontra na Coleção Dom
Oscar, do Museu da Música de Mariana.

196

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

Entre as milhares de fontes existentes na Coleção Dom Oscar encontra-se um
manuscrito, atualmente codificado como CDO.27.127,2 que se reveste de grande interesse, na
medida em que é uma das raras fontes manuscritas contendo música instrumental para o
violão nos acervos brasileiros – uma vez que o repertório violonístico em nosso país,
inclusive do gênero instrumental, como se sabe, é geralmente transmitido pela tradição oral
(cf. TABORDA, 2011, p. 138-139). Esse manuscrito é ainda mais interessante por ser uma
fonte autógrafa, com informações precisas sobre a data e o local em que foi composta a obra
e, além disso, uma dedicatória. Como se pode verificar na figura 1, a autora assina
“Conceição T.” e expressa sua função de compositora, registrando a localidade de Lamim, 3
município da região da Zona da Mata de Minas Gerais, e a data em que produziu o
documento: o dia 16 de janeiro de 1916. O manuscrito registra uma obra intitulada “Valsa
Saudades de ante-hontem”, claramente escrita para o violão, embora não haja menção direta
ao instrumento. Pode-se também observar na figura 1 uma dedicatória (“Offerecida a
Carmelita”), além de instruções para a compreensão dos signos utilizados na fonte para
indicar os sons harmônicos no violão, que a compositora, como procuraremos demonstrar,
explora de maneira particularmente criativa, na seção intermediária da referidaobra.4

Figura 1: Reprodução parcial do no verso da fonte CDO.27.127, ao final da obra, onde gostaríamos de destacar
a presença da assinatura, menções de data e local e uma dedicatória.

2. Maria da Conceição Tavares Coimbra
Uma análise grafotécnica preliminar a partir deste autógrafo permitiu identificar
que sua autora, também copista de várias outras fontes existentes na subseção CDO.27 da
Coleção Dom Oscar, é Maria da Conceição Tavares Coimbra. A tabela 1 abaixo mostra a
relação das fontes por ela copiadas, sendo muitas dessas fontes destinadas à música sacra, 5 e
as variantes que utiliza para assiná-las, tais como “C. T. C.”, “Conceição T.”, etc.
Respeitando a maior ocorrência de variantes que omitem o primeiro prenome, optamos pela
forma nominal Conceição Tavares Coimbra, pela qual passamos a designar a compositora
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daqui emdiante.
Código

Título Próprio

Nome da Copista na
fonte

Data

Local

CDO.27.006
UM1

Modinha [V]

C. T. C.

1923

CDO.27.006
UM2

Valsa Irene - [guit]

[C. T. C.]

[1923] [Rio Espera] Não Identificado

CDO.27.011

Ave Maria - Poesia de Conceição T. Coimbra
Padre José Torquato e (autógrafo)
musica de Conceição
T. Coimbra. [V]

1920

Lamim

Conceição Tavares
Coimbra

CDO.27.013

[Minha mãe eu bem
quisera...]

Conceição T. C.

1919

Lamim

Não Identificado

CDO.27.014
UM1

Adoração dos Reis
Magos. [V]

C. C.

1915

CDO.27.026

Tiple Lava pés / em ré Conceição T. C.
[S]

1915

Lamim

Não Identificado

CDO.27.027

Mandatum Altus [A]

1915

Lamim

Não Identificado

CDO.27.029
UM1

Gradual para Adoração Maria da Conceição
da Crus Suprano I Tavares Coimbra
Adagio / em dó [S]

1915

Lamim

Não Identificado

CDO.27.031

Bradados de 6.a feira - Maria da Conceição T. C.
Altus - / Allegro [A]

1915

Lamim

Não Identificado

CDO.27.041

Missa em si bemol Conceição T. Coimbra
para solos e côro a tres
partes. / Padre José
Maurício
Nunes
Garcia /Andante.

1920

Lamim

José Maurício
Nunes Garcia
(1767 - 1830)

CDO.27.121
UM3

Quanto dóe uma
saudade! Valsa. [i]

Conceição T. C.

1920

Lamim

Não Identificado

CDO.27.127

Valsa - Saudades de
ante - hontem - [guit]

Conceição T.
(autógrafo)

1916

Lamim

Conceição Tavares
Coimbra

CDO.27.128

[Valsa]

Conceição C.

1911

Lamim

Não Identificado

CDO.27.130
UM1

Martyr do Amor Valsa [i]

Conceição

1916

CDO.27.130
UM3

em so menor /
Mandatum Tiple [s]

Conceição T. C.

1915

Conceição T. C.

Rio Espera

Compositor
Não Identificado

Não Identificado

Não Identificado
Lamim

Não Identificado

Tab. 1: Fontes existentes na Coleção Dom Oscar copiadas por Conceição Tavares Coimbra.

Observe-se que a fonte mais antiga produzida por Conceição Tavares Coimbra é
o manuscrito CDO.27.128, que data de 1911 (curiosamente, também uma valsa para violão,
em Lá menor, com características semelhantes, por isso talvez possa ser também obra de sua
própria lavra, embora não haja menção disso). Além da Valsa Saudades de Anteontem, ela
também indica como sendo sua composição uma Ave Maria (cf. fonte CDO.21.011).
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Em trabalho recentemente publicado (COTTA, 2016), apresentamos uma análise
da Valsa Irene – copiada na fonte CDO.27.006 – cuja autoria, acreditamos, pode ser atribuída
a Conceição Tavares Coimbra, e o presente trabalho, de nosso ponto de vista, reforça essa
possibilidade, como veremos.
Até o presente momento encontramos apenas algumas poucas informações
biográficas concretas sobre Conceição Tavares Coimbra, mas que permitem identificá-la
como professora atuante em Lamim no ano de 1912, em caráter interino, e como professora
substituta no ano seguinte, assim nomeada conforme notícia publicada no periódico O Paiz,
em 17 de novembro de 1913. A figura 2 mostra uma reprodução de nota publicada no mesmo
periódico, em 05 de maio de 1913, com notícia sobre vencimentos por ela recebidos por ter
exercido a função interina de professora no ano anterior, em Lamim, então distrito de Queluz
(como naquela altura se denominava o município de Conselheiro Lafaiete,MG).

Figura 2: Reprodução parcial da página 09 do diário “O Paiz”, de 5 de maio de 1913. 6

Vitor GOMES (2017, p.158) levanta a possibilidade de que Maria da Conceição
Tavares Coimbra tenha participado do grupo social que frequentava as instâncias educativas
musicais ligadas ao professor e músico Leôncio Francisco das Chagas (1838-1912), em
Lamim, cujas atividades remontam à segunda metade do século XIX, e que também deixou
muitas fontes na subseção CDO.27 da Coleção Dom Oscar, assim como membros de sua
família. Uma das informações mais importantes que traz o trabalho de Vitor Gomes é a de
que Leôncio, como professor do ensino regular, utilizava o violão em várias situações em sala
de aula e, como professor de música, estimulava o aprendizado do instrumento, chegando a
compilar material específico para essa finalidade, como um manuscrito intitulado “Música do
methodo de violão” (GOMES, 2017, p. 38, 158, passim).
Diante destas informações, acreditamos que é grande a possibilidade de encontrar
novos dados e mesmo novas fontes em pesquisa junto às comunidades dos municípios de
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Lamim e Rio Espera, o que ainda não foi possível concretizar. Contudo, o próprio trabalho de
pesquisa mencionado joga muitas luzes sobre o ensino musical em Lamim, o que,
potencialmente, já explicaria a formação musical de Maria da Conceição Tavares Coimbra e
o seu estímulo à composição.

3. A valsa Saudades de Anteontem
A valsa Saudades de Anteontem parece, à primeira vista, uma obra pouco
significativa, pelo uso muito básico da harmonia e por uma grafia um tanto irregular. Escrita
em 3/4, como é comum, ela é estruturada em três seções, como também é comum. Começa
em Lá menor, com uma primeira seção de 16 compassos, seguida por uma seção
intermediária, em Ré maior, com a mesma extensão, e termina com uma seção em Lá maior,
também de 16 compassos. A primeira seção sugere alguma relação com a baixaria do choro,
o que é mais evidenciado na terceira seção. Já a seção intermediária contrasta com ambas
pelo uso abundante de harmônicos no lugar de melodias no baixo ou melodias dobradas em
oitavas. Logo no terceiro compasso, porém, a linha melódica termina em uma nota Dó no
primeiro tempo, dobrada em oitava, que, considerando-se o estilo, se choca com o acorde de
Mi maior escrito nos tempos dois e três, em semínimas, possivelmente por distração da
escriba. Este compasso exigiu, por isso uma intervenção editorial mais drástica, substituindo
estes acordes por Lá menor, como mostram as figuras 3 e 4,respectivamente.

Figura 3: Compassos 01 a 03 da Valsa Saudades de Anteontem na fonte CDO.27.127.

Figura 4: Compassos 01 a 05 da Valsa Saudades de Anteontem na edição.

Embora esse pequeno lapso ocorra já no terceiro compasso, a obra revela um
conhecimento bastante considerável dos recursos do violão, pois, na seção intermediária, em
ré maior, os sons harmônicos das 3ª, 4ª e 5ª casas são explorados de maneira bastante ousada
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e original, como representa a figura 5.

Figura 5: Compassos 17 a 20 da Valsa Saudades de Anteontem na fonte CDO.27.127.

Como já mostrado na figura 1, a autora indica claramente o que quer, ao final da
partitura: “h. quer dizer sons harmônicos e 5ª quer dizer 5ª casa”. Portanto, a opção
notacional por ela escolhida equivale a uma notação do tipo tablatura, indicando a casa em
que se deve tocar corda e a nota real correspondente à posição e à corda que deve ser pinçada
para obter o harmônico. Para a edição desta seção, optamos por utilizar o sistema de notação
do som correspondente ao harmônico resultante, indicando juntamente a corda e a posição do
harmônico, como mostra a figura 6.

Figura 6: Compassos 17 a 24 da Valsa Saudades de Anteontem na edição.

Essas foram as intervenções editorais mais importantes, as demais se reduzem a
ocorrências de notas borradas ou a ausência de elementos na fonte, sendo todas indicadas em
aparato crítico. Tudo indica tratar-se de uma composição de juventude, de iniciante, mas
ainda assim a obra tem características admiráveis, como esta seção em harmônicos, e o já
mencionado tema que lembra a baixaria do choro na terceira seção, revelando uma valsa de
caráter instrumental, não pensada como música para acompanhar a dança, nem como canção,
mas sim para o uso expressivo doinstrumento.
É justamente essa seção intermediária, construída sobre os sons harmônicos do
violão, que leva a formular a hipótese de que Conceição Tavares Coimbra seja não somente a
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copista, mas também a autora da Valsa Irene (fonte CDO.27.006), outra obra instrumental
para o instrumento existente na Coleção Dom Oscar, copiada pela violonista, como indica
uma análise grafotécnica preliminar, na mesma data em que copiou a modinha registrada no
verso da fonte, em Rio Espera, a 23 de fevereiro de 1923 (cf. COTTA, 2016). Trata-se de
outra valsa de caráter instrumental escrita para o violão, em Mi menor, também utilizando
seusrecursosharmônicos(agorasomentenascasas5ª,7ªe12ªenaterceiraseção),porém,
maisbemestruturadaqueaobraanterior,talvezfrutodemaiorexperiênciadaautora.A

figura

7

mostra os compassos iniciais dessa terceira seção, em Sol maior, já na edição realizada pelo
autor deste artigo, para que o leitor possa ter uma ideia do uso semelhante e igualmente
criativo dos harmônicos.

Figura 7: Compassos 48 a 59 da Valsa Irene na edição.

Agrafia,asemelhançanautilizaçãodosharmônicosparaestruturartaisseções,o
intervalo de tempo entre as fontes/obras, o próprio contexto sociocultural e o âmbito
geográfico indicam que há um alto grau de plausibilidade para a hipótese de que esta obraseja
também uma composição de Conceição Tavares Coimbra, não somente umacópia.
Obviamente, enquanto não encontramos mais fontes e novas informações, essa
atribuição

de

autoriapermanecenacondiçãodehipótese.Aindaassim,aValsaSaudadedeAnteontem,
comprovadamente desuaautoria,revela-secomo umapequena,masvaliosaadiçãoao repertório
violonístico brasileiro, seja pela sua singularidade, seja pelo seu valor histórico. Além disso,
pela própria dificuldade técnica de realização dos harmônicos nas casas 3ª, 4ª e 5ª, a peça
reveste-se de interesse como obra para o estudo do instrumento, especialmente para a técnica
dos sons harmônicos.
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4. Considerações finais
Talvez a Valsa Saudades de Anteontem não seja uma obra destinada a entrar no
“cânon” do repertório violonístico – isso só o tempo dirá. Porém, o presente artigo, somado a
outras produções ligadas ao projeto que o ensejou, já fica como registro de uma compositora
que, talvez, tenha seguido o caminho e criado outras obras para o violão a serem ainda
encontradas. Porém, acreditamos que esta única obra já seja suficiente para colocar o nome
de Conceição Tavares Coimbra entre aqueles que contribuíram para o patrimônio musical
brasileiro.
Não devemos, contudo, deixar de ressaltar a sua notável presença como
compositora em um espaço simbólico tipicamente ocupado pelo gênero masculino, ainda
mais no início do século XX. Embora mulheres violonistas como Nair de Teffé7 e Josefina
Robledo8 tenham, de alguma forma, quebrado barreiras e contribuído muito para mudar a
imagem do instrumento e aumentar a sua aceitação junto à sociedade brasileira, o violão
ainda era visto com restrições, sobretudo para o modelo de educação feminina então vigente.
Nesse sentido, cabe trazer as reflexões atuais de NOGUEIRA (2011) sobre o lugar de uma
epistemologia feminista e a dificuldade da generificação, mas também um aspecto
surpreendente observado por GOMES (2017), no ambiente da escola musical deLamim:
ressaltemos a ausência das vozes das mulheres em níveis ascendentes a Leôncio
Chagas, em contraste com a atuação feminina nos níveis descendentes. Uma
evidência seria a fonte manuscrita de um dobrado, composto por sua filha, Annita
Chagas. Trata-se da inserção de uma mulher em um espaço de atuação musical
frequentado massivamente por homens. Uma obra, com essa função social, feita por
uma moça, representaria a quebra de muitos protocolos impostos pelo
tradicionalismo àquela época (GOMES, 2017, p.160).

Talvez isso possa ajudar a compreender o protagonismo de Conceição Tavares
Coimbra na composição para o violão. De toda maneira, esta sua única obra para violão até o
momento encontrada fala por si mesma, reafirmamos, sobretudo no contexto que a violonista
Márcia Taborda identifica como o “estilo brasileiro” do repertório violonístico, isto é:
choros e valsas ingenuamente concebidos do ponto de vista da construção,
apresentando harmonias que funcionam como suporte a melodias que se destacam
pelo estilo cantábile (muitas das quais receberiam posteriormente letra) em
detrimento de um caráter puramente virtuosístico-instrumental (TABORDA, 2011,
p. 141).

Naturalmente, esperamos encontrar outras obras para violão compostas por esta
autora, ou mesmo elementos que permitam atribuir com segurança as obras acima
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mencionadas (as valsas registradas nas fontes CDO.27.006 e CDO.27.128). Uma
possibilidade de grande potencial para o avanço destas pesquisas parece ser o estudo das
fontes do Arquivo Leôncio Francisco das Chagas (ALFC), um importante arquivo familiar
hoje sob a custódia da bisneta de Leôncio, Maria José Reis (cf. GOMES, 2017, p. 51, passim)
e, quem sabe, outros acervos existentes na região. Mas tudo indica, de fato, que Lamim foi
um espaço privilegiado de práticas musicais no qual a compositora que aqui procuramos
apresentar se moldou e graças ao qual a valsa, essa dança austríaca de origem obscura (cf.
KIEFER, 1983, p. 7), tomou formas particularmente expressivas no violãobrasileiro.
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1

Ou seja, essa é a data do documento mais antigo a ela relacionado que até o momento conhecemos, o que,
esperamos, pode se modificar com futuras pesquisas.
2
Esta codificação indica Coleção Dom Oscar, subseção 27, item documental 127. A subseção 27 traz fontes
originárias de Lamim, segundo a organização realizada por Maria da Conceição Resende a partir da década de
1970. Contudo, não se trata de um fundo arquivístico, isto é, não se sabe qual é exatamente a proveniência das
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fontes (que seria uma instituição, pessoa ou família), mas apenas o local geográfico de onde foram trazidas por
Dom Oscar de Oliveira para formar o acervo do Museu da Música de Mariana a partir de meados da década de
1960 e que hoje integram sua principal seção, a Coleção Dom Oscar, que recebeu o nome do arcebispo a partir
de 2003, com o Projeto Acervo da Música Brasileira / Restauração e Difusão dePartituras.
3
De acordo com BARBOSA (1995, p. 185) Lamim foi distrito do município de Conselheiro Lafaiete (então
Queluz) de 1840 até 1938, depois passando a distrito de Rio Espera até 1962, quando foi finalmente elevado a
município pela lei 2764, de 30 de dezembro de 1962.
4
Neste mesmo Simpósio apresentamos em performance a Valsa Saudades de Anteontem, no recital-conferência
“O violão no Museu da Música de Mariana”, de maneira a permitir uma maior difusão e apreciação da obra.
5
Uma informação importante, que cabe registrar à parte, é que entre as cópias de musica sacra feitas por
Conceição Tavares Coimbra encontra-se, na fonte CDO.27.041, um arranjo da Missa em si bemol de José
Maurício Nunes Garcia (1767-1830), obra número 102 do catálogo temático elaborado por Cleofe Person de
Mattos (cf. MATTOS, 1970, p. 143). Cabe lembrar que se trata de um dos maiores compositores brasileiros,
justamente neste ano homenageado pelos 250 anos de seu nascimento. É um indício da grande circulação de sua
obra sacra até as primeiras décadas do século XX no interior de Minas Gerais.
6
“Queluz | Instrucção publica – A 11 de abril foi conferido título à D[ona] Maria da Conceição Tavares
Coimbra para o fim especial de receber os vencimentos que lhe competem, por ter regido, interinamente, a
escola do sexo masculino do districto de Lamim, município de Queluz, durante os mezes de outubro e novembro
do anno próximopassado”.
7
Cf. Darcy RIBEIRO (1985, verbete 288; cf. também TABORDA, 2011, p. 13), em 1914 ocorreu um “grande
escândalo nacional” quando Nair de Teffé, esposa do então Presidente da República Hermes da Fonseca tocou
ao violão o maxixe Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga.
8
Josefina Robledo apresentou pela primeira vez nos palcos brasileiros no ano seguinte à composição da Valsa
Saudades de Anteontem, em 1917 (cf. TABORDA, 2011, p. 92-93, passim).
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Trajetórias silenciadas: a contribuição de Eunice Katunda para o
repertório violonístico
COMUNICAÇÃO
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Resumo: Nos últimos anos, a desvalorização da trajetória de mulheres musicistas tem sido
discutida pela musicologia, enfatizando as relações de gênero nas práticas musicais e
resgatando trajetórias antes invisibilizadas. Nessa linha, esse trabalho discute a histórica
invisibilidade feminina na área da composição, com ênfase na trajetória de Eunice Katunda,
importante musicista que esteve intimamente ligada ao movimento Música Viva, que obteve
grande prestígio como intérprete, mas não como compositora. Apesar de poucas obras escritas
para violão, acredita-se que essas tenham sido de grande relevância no contexto de renovação
musical daépoca.
Palavras-chave: Relações de gênero. Violão. Compositoras.
Silenced Trajectories: the Contribution of Eunice Katunda to the Guitarist Repertoire
Abstract: In recent years, the undervaluation of the trajectory of women musicians has been
discussed by musicology, emphasizing the gender relations in musical practices and emerging
previously invisible trajectories. In this line, this work discusses the historical female
invisibility in the area of composition, with emphasis on the trajectory of Eunice Katunda, an
important musician who was closely linked to the Música Viva movement, which gained great
prestige as an interpreter but not as a composer. Although she had few written works for guitar
we believe these have been of great relevance in that context of musicalrenovation.
Keywords: Gender relations. Guitar. Female composers.

1.Sobre a invisibilidade feminina na história damúsica
É notória a ausência de trajetórias de mulheres dentro de registros históricos, fato
este que, segundo o sociólogo Michael Pollak (1992), é consequência de um processo que
privilegia a história dos grupos dominantes e despreza narrativas marginais, priorizando a
análise de documentos escritos e objetos como meio de comprovar acontecimentos e
processos considerados de importância. Desta forma, a história das mulheres esteve, por
muito tempo, à margem dos grandes acontecimentos históricos, incluindo os processos
culturais. Peter Burke (1989), em Cultura Popular na Idade Moderna, justifica a falta de
informações sobre atividades feitas por mulheres dentro da área dahistoriografia:
Há muito pouco a se dizer sobre as mulheres, por falta de provas. Tanto para os
antropólogos sociais como para os historiadores da cultura popular, existe um
“problema das mulheres". A dificuldade de reconstruir e interpretar a cultura dos
assim chamados inarticulados é aqui mais aguda; a cultura das mulheres está
para a cultura popular assim como a cultura popular está para o conjunto da
cultura, de modo que é mais fácil dizer o que ela não é do que o que ela é. A
cultura das mulheres não era a mesma que a dos seus maridos, pais, filhos ou
irmãos, pois,ainda que muitas coisas fossem partilhadas, também existiam muitas
das quais as mulheres estavam excluídas (BURKE, 1989, p.104).
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Por conta desta realidade, o movimento feminista – que teve um aumento
significativo de publicações e debates nas décadas de 1960 e 70 – começou a questionar e
exigir a inclusão da história das mulheres, a valorização de seu lugar e participação nas
sociedades dentro dos estudos acadêmicos. A historiadora Joan Scott (1992) defende que
“muitos daqueles que escrevem a história das mulheres consideram-se envolvidos em um
esforço altamente político, para desafiar a autoridade dominante na profissão e na
universidade e para mudar o modo como a história é escrita” (SCOTT, 1992, p. 66).
Apesar das diferentes correntes feministas1 e suas especificidades, de uma forma
geral, a teoria feminista contribuiu com mudanças dentro do ambiente acadêmico e nos
moldes que delimitavam as pesquisas realizadas. Percebe-se que a discussão sobre gênero
dentro do ambiente acadêmico vem ganhando força nos últimos anos e tem trazido
contribuições para diversos campos de conhecimento, inclusive para a musicologia, mesmo
que de forma reduzida e atrasada, se comparada com outras áreas. A musicóloga Susan
McClary (1999) reflete sobre a inclusão da história das mulheres na área da musicologia,
apontando que este assunto só foi abordado de forma contínua após a década de 1980 e que,
diferente de estudos mais tradicionais, essa nova abordagem não visa traçar o surgimento
dos “mestres” da música, mas valorizar o contexto social por trás das atividades musicais.
Neste sentido, as pesquisadoras Vanda Freire e Angela Portela (2013) discutem o aparente
desequilíbrio entre a participação masculina e feminina na história da música:
A presença da mulher musicista nem sempre foi valorizada pela literatura
especializada, possivelmente por se tratar de uma historiografia prioritariamente
escrita por homens. Ou talvez porque, dadas algumas circunstâncias sociais, a
participação pública da mulher como musicista se fez muito restrita, ao longo do
século XIX, e só gradativamente se ampliou ao longo do século seguinte. Ou
mesmo porque, em função dessas circunstâncias, as mulheres atuaram mais fora
do palco dos teatros, destacando-se como professoras de música ou como
intérpretes, no espaço de suas casas (FREIRE; PORTELA, 2013, p.279).

As autoras explicam que o aumento da participação da mulher como compositora
pode ser melhor observado em meados do século XX e que, antes deste período, ainda
defendia-se a ideia de que a mulher, detentora de sentimentos subjetivos, era inábil nos
ofícios intelectuais. Portanto, a composição, considerada um resultado da intelectualidade e
da educação musical, não poderia ser realizada por mulheres. No período, ainda era mais
frequentequemulheresatuassemforadopalcocomoprofessoras,atividadequetinhaboa aceitação
social e que era, na grande parte das vezes, o único caminho para o mercado de trabalho. Fora
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do magistério, a maneira concebida para que mulheres pudessem realizar apresentações
musicais públicas consistia na escolha de espaços considerados aceitáveis para suas
performances. Da mesma maneira, mulheres não eram impedidas de frequentar as aulas de
música em conservatórios desde que aceitassem um conjunto de regras aos quais deveriam se
submeter, incluindo a escolha do instrumento (LACERDA, 2017). Vale lembrar que nos
referimos às classes sociais abastadas as quais, durante o século XIX, consideravam o gosto
pela música um “hábito elegante”, transformando em prenda doméstica a aprendizagem
musical para senhoritas.
Por fim, as pesquisadoras Freire e Portela (2013) analisam que, durante a
passagem do século XIX para o XX, aos poucos, observou-se cada vez mais mulheres
ocupando os palcos (principalmente como pianistas e cantoras), enfrentando a exposição nos
espaços públicos e lutando pela aceitação social da profissão de concertista e/ou compositora,
além de tornarem- se numerosas em cursos, conservatórios e universidades de música.
No Brasil, a única compositora que obteve grande prestígio na história da música
brasileira foi Chiquinha Gonzaga (1847-1935), mas, tendo sido considerada uma compositora
de música popular, tal fato não eliminou o aparente vácuo feminino na história da música
erudita no Brasil. Na conceituada obra de José Maria Neves (2008), Música Contemporânea
Brasileira, percebemos pouco destaque às compositoras do século XX, principalmente se
comparado com a ênfase conferida aos compositores da mesma época. Eunice Katunda,
importante musicista, cuja trajetória esteve intimamente ligada ao movimento Música Viva e
às polêmicas estéticas da época, parece ter sido pouco considerada na memória oficial da
música contemporânea. Acredita-se que, por conta disso, suas peças para violão solo tenham
ficado à margem do repertório mais tradicional. Apresentaremos a seguir um pouco da
história de vida da compositora e pianista, levando em consideração questões relacionadas ao
desequilíbrio das relações de gênero, entre outros fatores que foram determinantes na
trajetória deKatunda.
2.Eunice Katunda – de intérprete acompositora
A pianista e compositora Eunice de Monte Lima, mais conhecida como Eunice
Katunda, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 1915, e faleceu em São José dos
Campos (São Paulo), em 3 de agosto de 1990. Desde muito cedo, aos três anos de idade,
Eunice gostava de dedilhar melodias ao piano, incentivada por sua mãe e tias que eram todas
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pianistas amadoras, atividade comum para mulheres naquela época. Katunda iniciou seus
estudos, formalmente, aos cinco anos de idade com a pianista Mima Oswald e,
posteriormente, com a compositora e pianista Branca Bilhar. Em sua primeira apresentação
pública, aos doze anos de idade, Eunice se apresentou no antigo Instituto Nacional de Música
do Rio de Janeiro, tocando a música Bailado indígena de autoria da sua professora Branca
Bilhar. Aos 17 anos, Eunice apresenta seu primeiro concerto como solista com a Orquestra
Sinfônica do Rio de Janeiro e recebe elogios de seu professor: “Nada lhe falta. Foi a primeira
vez que se exibiu perante o público e tem o seu repertório de concerto para realizar quantos
recitais quiser” (GUANABARINO, 1932, apud KATER, 2001, p.15).
A compositora casou-se, aos 18 anos de idade, com o matemático Omar Catunda,
com quem teve dois filhos. Após o casamento, mudou-se para São Paulo onde iniciou seus
estudos de teoria musical, análise, harmonia, contraponto e composição com Fúrio
Franceschini. Contudo, as aulas de composição duraram pouco tempo. A compositora conta:
“Lembro-me quando pediu que escrevesse um prelúdio. Escrevi. Ele corrigiu o prelúdio
todinho, com lápis vermelho! Quer dizer, o negócio mais arrasante do mundo! Levei uma boa
temporada sem escrever uma nota!” (KATUNDA, s/d, apud KATER, 2001, p. 15).
Com 26 anos, Katunda fez sua primeira apresentação em São Paulo como solista
no Teatro Municipal, sob a regência de Camargo Guarnieri, compositor que viria a ser seu
professor no ano seguinte. Sua atuação como concertista obteve muito reconhecimento
durante sua trajetória, recebendo cartas de recomendação de compositores como Villa Lobos.
Porém, a valorização de seu trabalho como compositora ficou à margem. Apesar de ter
iniciado seus estudos de piano aos cinco anos de idade, sua primeira obra publicizada só foi
composta aos 28 anos de idade (1943), já sob a orientação de Guarnieri. Se comparada com
seus colegas contemporâneos Guerra-Peixe e Santoro, a compositora não possui um grande
número de obras, com cerca de 81 músicas catalogadas2. Vasco Mariz (2005, p. 326) é
contundente em afirmar sua decepção quanto à produção de Eunice, numérica e
qualitativamente, e aponta o “incompleto desabrochar como compositora”. Apesar do
posicionamento firme do autor, ele reconhece as dificuldades causadas por incompreensões,
“falta de sorte” e perseguição política na trajetória de Katunda e conclui que, nem por isso a
compositora “desistiu de lutar ou abandonou a música” (MARIZ, 2005, p. 325). José Maria
Neves (2008) também afirma que Eunice não foi muito dedicada à composição, porém, o
estudo de piano era uma prática musical muito mais recorrente entre mulheres do que o
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estudo da composição, podendo-se imaginar que este fato tenha influenciado o tardio trabalho
composicional deEunice.
Eunice Katunda esteve inserida em um contexto de realinhamento estético do
cenário musical brasileiro, participando ativamente de debates entre músicos nacionalistas e
membros do grupo Música Viva. Anos após seu contato com o nacionalista Camargo
Guarnieri, Katunda viria a fazer parte do grupo Música Viva durante o período de 1947 a
1950. Neste intervalo, voltou a morar no Rio de Janeiro e estudou com Hans-Joachim
Koellreuter, fase que marcou profundamente a trajetória da compositora (KATER, 2001).
O grupo Música Viva, criado em 1938 e atuante em 1939, surgiu da união de
Koellreuter e outros músicos “interessados em seguir de perto o movimento musical
contemporâneo” (NEVES, 2008, p. 137). Segundo Neves (2008), o grupo contribuiu para a
renovação musical do país, trazendo novas perspectivas para o ensino da composição
musical, incentivando a formação de conjuntos de câmara e a organização de concertos.
Dentre os alunos de Koellreuter e participantes do grupo Música Viva, não ganharam grande
destaque outros nomes de artistas mulheres além de Eunice e Esther Scliar (1926 - 1978).
3.Composição, política eviolão
Durante o período que participou do grupo Música Viva, Eunice tornou-se a
pianista oficial do grupo e era uma das intérpretes mais atuantes nos programas radiofônicos.
Nesta época, “esteve em posição de liderança, como responsável por um dos programas e
pela regência da orquestra da rádio, posição dificilmente ocupada por uma mulher naquele
período” (HOLANDA, 2006, p. 69). Ainda que tenha tido destaque no grupo Música Viva,
defendido o uso da técnica dodecafônica e "não se sentisse confortável com o rótulo de
nacionalista, a proximidade com pressupostos deste movimento é muito presente em sua obra
e trajetória” (HOLANDA, 2006, p. 56). Mesmo durante a fase em que estudou com
Koellreuter, já era possível encontrar em suas obras a “recorrência sutil e inventiva a temas
tradicionais brasileiros” (KATER, 2001, p. 18) como, por exemplo, a cantata Negrinho do
pastoreio, música que concedeu à compositora o Prêmio Música Viva, em 1946, e que foi a
primeira obra de Eunice em que o violão faz parte da formação. Eunice aproximava-se de
alguns preceitos nacionalistas por defender a ideia de responsabilidade social da arte e da
construção e afirmação de uma identidade nacional através da música. O violão, instrumento
frequente na trajetória de Eunice, em função de sua convivência com os chorões, esteve
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também presente em algumas de suas obras3.
Ex-militante do Partido Comunista Brasileiro, Eunice chegou a ser presa em 1952
e impedida de entrar no Teatro Municipal de São Paulo, em 1965, “acusada, por um influente
músico da época, de ‘comunista confessa’”. A compositora teria sofrido "as consequências de
sua época, aparentemente menos como mulher e mais como pessoa engajada
ideologicamente” (KATER 2001, p.37). No entanto, acreditamos que as relações de gênero
nunca devem ser ocultadas nos estudos de trajetórias individuais e que é necessário que
procuremos “uma abordagem que não desconsidere os seus sujeitos mulheres” (HOLANDA,
2006, p. 19).
Nos anos de 1948 e 1949, Eunice foi para a Europa, junto a Koellreuter e seus
colegas4 do Música Viva,participar do Curso Internacional de Regência na Bienal de Veneza,
com o professor Herman Scherchen. A viagem, que inicialmente deveria durar somente dois
meses (período do curso), estendeu-se por quase um ano. Junto a Koellreuter, Katunda
participou do Primeiro Congresso de Compositores Dodecafônicos, em Locarno, como
pianista oficial, e do I Congresso Internacional de Música Dodecafônica, em Milão. Ainda
na Itália, proferiu palestras sobre folclore brasileiro, comprovando as múltiplas facetas
musicais de Eunice. A viagem se encerra por motivos de saúde que forçam a compositora a
voltar para o Brasil, em1949.
No retorno, encontrou um cenário em que alguns de seus colegas, como Cláudio
Santoro e Guerra Peixe, já se distanciavam do grupo Música Viva (que então chegava ao fim
de sua existência). Carlos KATER (2001, p. 24) explica que “desde o final da Segunda
Guerra Mundial temos um período caracterizado por forte dinâmica de realinhamentos no
meio intelectual e artístico internacional” e que polêmicas como “nacional x universal”,
“popular x erudito”, “tonal x serial”, já existentes, desde a década de 40, ficaram mais
acirradas. Dessa forma, o “mestre dos atonalistas”, Hans-Joachim Koellreuter, foi alvo de
duras críticas.
Até meados da década de 50, Eunice manifestava-se favorável ao movimento
Música Viva e respondeu à entrevista de Cláudio Santoro na qual o compositor atacava o
mestre Koellreuter e a técnica dodecafônica, alegando, segundo NEVES,
a decadência da música contemporânea enquanto manifestação da cultura burguesa;
a falta de conteúdo das obras compostas na técnica dodecafônica, o formalismo
desligado da realidade social. […] Santoro mostra a necessidade de o compositor
sair de sua torre de marfim, de participar das lutas do povo [...] (NEVES, 2008, p.
184).
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Eunice, então, escreveu:
Não se pode honestamente afirmar que o público repila a música dodecafônica. Este
nem chega a ouvi-la. Não está muito cotada no mercado musical mundial. E daí?
Isso prova que o público não aceite a música dodecafônica? Não. Prova apenas que
muitopoucosetemprocuradocultivaropúblico,elevaronívelculturaldopúblico musical.
E é só. Você conhece o esforço fantástico despendido pelo nosso “Grupo Música
Viva” no sentido de cumprir nosso dever de divulgação musical. […] No entanto V.
comete a injustiça de apresentar, como prova da não aceitação pública, os nossos
programas semanais no rádio. […] Isso, Santoro, eu achei injusto na sua entrevista
(KATUNDA, 1950, apud HOLANDA, 2006, p. 44).

Surpreendentemente, sete meses depois, Katunda reviu seu posicionamento e
mostrou-se contrária ao dodecafonismo, apesar de, durante a década de 50, ter escrito obras
dodecafônicas como a Sonatina (1946) e Hommage a Schoenberg (1949). Carlos Kater
(2001) defende que a mudança de posição da compositora se deveu às orientações de seu
engajamento político, e elucida que
[…] por um lado, a corrente nacionalista representa apelos compatíveis com seu
interesse quase natural pelo folclore e coerentes em relação ao seu engajamento
partidário. Por outro, a atuação dinâmica e abrangente do Música Viva a seduz pela
oportunidade de novos horizontes e de exercício coletivo (KATER, 2001, p. 27).

O autor ainda afirma que a técnica dodecafônica não aparece como característica
de linguagem da obra de Katunda. Sua utilidade é quase que exclusivamente de recurso
técnico, adaptando materiais originários da música popular e moldando-se para necessidades
expressivas. Sobre essa “polêmica do Dodecafornismo”, Neves (2008) explica que, no Brasil:
a técnica dodecafônica jamais representou uma resposta real às necessidades
expressivas dos jovens compositores, tendo funcionado muito mais como disciplina
técnica com vistas a uma melhor organização mental, uma vez que a formação
tradicional em composição deixava os jovens como que perdidos em meio a mil
possibilidades, sem que se realizassem as ideias consagradas da fatalidade do
nascimento de obras musicais como fruto da inspiração (NEVES, 2008, p. 141).

Durante o período de alinhamento com os preceitos do Música Viva, Eunice já
defendia o valor da arte engajada, porém, sem desmerecer o uso das técnicas ensinadas por
Koellreuter, querendo diferenciar-se dos nacionalistas afirmando que “o folclore limita as
pessoas” (KATUNDA, s/d, apud KATER, 2001, p. 38). Ainda assim, a própria compositora
defendia que o folclore poderia ser utilizado como recurso para a expansão do universo
criativo do compositor(a). A partir de sua mudança de posição, Eunice “volta-se ao
nacionalismo e lança-se mais decisivamente à pesquisa e aos estudos das manifestações
musicais tipicamente brasileiras” (KATER, 2001, p. 27). A compositora intensificou o uso do
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material folclórico que estudava durante as viagens de pesquisas sobre manifestações
culturais brasileiras realizadas em diversas regiões do país. É somente a partir desse período,
no qual a compositora defende que suas obras devem ser de fácil compreensão para o
público, que Eunice escreve suas composições para violãosolo.
O caso de Eunice Katunda nos chama a atenção, principalmente, devido aos fatores
políticos muito presentes em sua vida. Ela teve grande apreço pela música de
vanguarda por ter integrado o Grupo Música Viva e ter sido um dos principais
nomes deste grupo. Contudo, sua obra para violão apresenta traços de vertente
nacionalista, fato que se deve a uma mudança estética após sua volta da Europa, no
final da década de 1940 (KATER, 2001, p.27).

Segundo Kater (2001), a década de 60 representa o período de maior maturidade
na carreira de Eunice Katunda. A compositora escreveu quatro obras para violão solo: a Suíte
Nazareth (1963), Prelúdio para violão (1972), Duas serestas5(1972) e o Prelúdio n.1 (1973).
Encontramos poucos trabalhos acadêmicos que investigam essas obras. Podemos citar, por
exemplo, a dissertação de Mayara Amaral (2017), que analisa o Prelúdio n. 1, entre peças de
outras compositoras. Amaral (2017) comentaque
[…] percebemos que esta obra representa, claramente, a sua busca pela simplicidade
por se tratar de procedimentos harmônicos tradicionais, com linhas melódicas
características do nacionalismo e estrutura formal unitária. Em seu “Prelúdio para
Violão”, encontramos estes mesmos elementos – condução melódica, estrutura
rítmica, intervalos etc. – o que caracteriza a sua obra para violão de forma singular
(AMARAL, 2017, p. 68).

Amaral (2017, p. 64) defende que “as indicações de articulações pela compositora
são claramente relacionadas à estética nacionalista” e que, apesar do pequeno número de
obras para violão, sua contribuição para o repertório deve ser reconhecida por estar inserida
em um momento histórico de grande importância para a música brasileira. Ainda, sobre suas
composições para violão, Amaral (2017) declara que:
Seus procedimentos composicionais são bem característicos de peças tradicionais
do repertório do violão brasileiro, pois utiliza arpejos em primeira posição, além de
melodia acompanhada e ainda escolhe a tonalidade que favorece as cordas soltas do
instrumento (AMARAL, 2017, p. 66).

Em 1964, Eunice e Omar Catunda separaram-se e Eunice Katunda troca o ‘C’
pelo ‘K’ em seu sobrenome, para dissociar-se do ex-marido sem que seu nome artístico
ficasse prejudicado. No ano de 1978, José Maria Neves convida Eunice Katunda para
ministrar o Curso Latino Americano de Música Contemporânea de São João Del Rei, em
homenagem à Esther Scliar, colega que havia se suicidado no ano anterior. Eunice aceitou o
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convite para apresentar as obras de sua colega, porém, não foi receptiva ao convite para
ministrar uma palestra sobre sua própria obra. No mesmo período, recusa outro convite para
palestrar sobre sua obra para estudantes de Juiz de Fora, declarando que se sentia
marginalizada como compositora e que falar de suas obras seria irrelevante para opúblico.
Apesar de seu grande e rápido reconhecimento como intérprete, Eunice enfrentou
os contratempos relacionados à profissão de musicista, incluindo, nesse percurso, questões
ligadas às relações de gênero e envolvimento político, fatores que não podem ser
desassociados de sua história de vida. Apesar das contradições existentes em sua trajetória
musical e da pouca quantidade de obras realizadas, Eunice destacou-se como excelente
pianista, compositora, regente, professora e pesquisadora. Uma das grandes figuras do
movimento Música Viva, reconhecida por alguns dos músicos mais importantes do cenário
nacional, Eunice merece a atenção da literatura especializada.

4.Consideraçõesfinais
Em sua obra sobre a compositora Eunice Katunda, o pesquisador Carlos Kater
(2001) declara que as informações sobre a pianista são extremamente raras na bibliografia
existente, sendo encontradas somente nos livros Música Contemporânea Brasileira, de
JoséMaria Neves (2008) e História da Música no Brasil, de Vasco Mariz (2005). Apesar
disso, percebemos que, no caso de Neves (2008), referências sobre a trajetória de Katunda
foram mais escassas se comparadas com as de seus contemporâneos (Cláudio Santoro,
Guerra Peixe, etc.). Este fato reforça nossa defesa de que ainda há poucas informações sobre
compositoras brasileiras na historiografia oficial e que, salvo poucas exceções, como a
dissertação de Joana Holanda (2006), ainda há limitada literatura na área de musicologia que
dialogue com relações de gênero inerentes à história de vida das artistas. Sobre a trajetória e
obra de Eunice, destacamos ainda a dissertação de Mayara Amaral (2017) e a tese de Iracele
Souza(2009).
Apesar de ser menos valorizada do que outros compositores contemporâneos,
Eunice Katunda fez parte de um cenário de grandes mudanças estéticas e ideológicas na
música brasileira, tornando-se uma importante referência na história da música no Brasil. Por
isso, a apuração de contratempos relacionados à sua condição de mulher e militante torna-se
obrigatória para a compreensão de sua trajetória como musicista e a ampliação de pesquisas e
transcrições de suas músicas são de grande relevância para o entendimento de sua obra. O
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repertório violonístico tem muito a se beneficiar com a maior divulgação de gravações e
partituras de suas peças.
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Correntes marxistas, pós-modernas, radicais, pós-estruturalistas, entre outras.
Catálogo elaborado por Carlos Kater (2001).
3
Música de câmara: Negrinho do Pastoreio, (1946), Pacto de paz (1951), Danças polonesas do século XVII
(1978). Violão solo: a Suíte Nazareth (1963), Prelúdio para violão (1972), Duas serestas (1972) e o Prelúdio n.
1 (1973). Cf. KATER(2001).
4
Sônia Born, Esther Scliar, Sula Jaffé, Geni Marcondes, Antônio Sergi, entre outros (KATER, 2001, p. 19).
5
Na dissertação de Mayara Amaral (2017), a autora não inclui a peça Duas serestas na lista de obras para violão
solo de Eunice. Porém, a música consta no catálogo de Kater (2001). Talvez isso tenha ocorrido em virtude da
partitura da peça ter sido extraviada e/ou porque existe uma obra para piano, composta por Eunice, em 1965,
com o mesmonome.
2
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Amaro Carvalho de Siqueira: precursor do violão em Natal
COMUNICAÇÃO
Alexandre Henrique de Siqueira
Universidade Federal do Rio Grande (UFRN)– a.siqueira@live.com

Ezequias de Oliveira Lira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)– ezequiaslira7@gmail.com
Resumo:Apresenta-seaquiabiografiadestecompositoreinstrumentistabrasileiro,AmaroSiqueira
(1908-1970), que o evidencia como pioneiro no ensino do violão em Natal. As informações
contidas são frutos de uma coleta e análise de dados no acervo particular da família Siqueira e que
também fazem parte de uma pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação
em Música (PPGMUS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), bem como
informações colhidas em forma de entrevistas comfamiliares.
Palavras-chave: Música. Violão. Amaro Siqueira. Fidja Siqueira.
Amaro Carvalho de Siqueira: Precursor of the Acoustic Guitar in Natal
Abstract:It is presentedabrieftrajectoryoflifeandlegacyofthisBraziliancomposerandinstrumentalist,
Amaro Siqueira (1908-1970), which shows him as a pioneer in guitar teaching in Natal. The
informationcontainedhereistheresultofacollectionandanalysisofdataintheprivatecollect ion of the
Siqueira family and also part of a master's research in progress in the Postgraduate Program in
Music (PPGMUS) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), as well as
information collected in the form of interviews with familymembers.
Keywords: Music. Guitar. Amaro Siqueira. Fidja Siqueira.

1.Introdução
No ano de 2008, aos vinte e quatro dias do mês de setembro, entrava no ar através
da Rádio CulturaFMdeSãoPaulo,oprogramaOVIOLÃOBRASILEIRO,nº143, coma série O
VIOLÃO NO NORDESTE - IX PARTE. O apresentador Fábio Zanon, reconhecido
violonista no cenário internacional, inicia o programadizendo:
Estamos já no IX programa a respeito de violonistas e compositores
nordestinos, sem contar aqueles perfilados individualmente. Isso é uma prova
cabal do quanto o violão é vibrante na região da sanfona e triângulo e da
originalidade de seus artistas. Entretanto, dos muitos setores do violão brasileiro
que carecem de pesquisa e documentação mais profunda, a música nordestina
sofre de maneira mais acentuada. São dezenas de compositores e intérpretes
locais cuja reputação passa de boca a boca, cuja biografia e legado mal preenchem
uma
página
distribuída
por
amigos.
Não
háaindaummapadequandoecomooviolãosedesenvolveulocalmente,quemforam
os
introdutores de uma certa maneira de se tocar e de como se estabeleceu o ensino
formal. Nossos roteiros vão tirando a raspa desses buracos que só serão preenchidos
com uma detida busca em jornais antigos, acervos de rádio e coleções particulares.
Cada estado, cada cidade tem seu agente catalisador. Alguns deles tiveram
repercussãoumpoucomaior,inclusiveregional.ÉocasodafamíliaSiqueiraquetem
atuadoentreoRioGrandedoNorteePernambucoefeitomuitopelacausadoviolão.
O
patriarca dessa família é Amaro Siqueira. (ZANON, 2008, programa derádio)
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Após essa fala, é tocada uma das obras de Amaro Siqueira, a valsa Confidência,
interpretada por Fidja Siqueira. Quando Zanon cita a família Siqueira, refere-se à três
violonistas

e

professoresqueatuamouatuaramemNatal,RecifeeJoãoPessoa.Sãoeles;FidjaSiqueira,filho

de

Amaro, e Alexandre Siqueira, neto. Este artigo limita-se a um breve relato da vida e obra de
Amaro Siqueira que, como Zanon afirmou, é o patriarca dessafamília.
2.DadosBiográficos
AmaroCarvalhodeSiqueira,

filhodeRaulinaElizadeCarvalhoSiqueiraeSérgio

Fernandes Siqueira, nasceu em Areia Branca, interior do Rio Grande do Norte, em 21 de
setembro de 1908. Sua mãe, que tocava violão, foi a primeira referência no instrumento que
iria exercer grande influência em toda a suavida.
Em meados da segunda década do século XX, época em que os meios de
comunicaçãoeramaindamuitoprecáriosemrelaçãoaosdiasatuais,ojovemSiqueirajátocava,

na

boemia da sua cidade, valsas, choros e modinhas. Mas o futuro lhe reservava um encontro
significativo com Isidoro Bacelar que, além de funcionário público federal, era violonista e
professor. Siqueira tem os primeiros contatos com a música erudita, o que muito modificou a
sua trajetória violonística. Bacelar estava morando no bairro de Cordeiro, no Recife. Siqueira,
ao deixar sua cidade natal em busca de crescimento pessoal e profissional, lá se estabelece e
encontra Bacelar, , exímio e sensível instrumentista, conhecedor da literatura e técnica das
escolas tradicionais do violão. Bacelar imediatamente o acolhe como discípulo e Siqueira
adquiriu conhecimentos que lhe abriram novos horizontes musicais. A respeito de Amaro
Siqueira, no ano de 1949, Bacelar deu o seguintedepoimento:
Sou suspeito para dizer algo sobre meu grande amigo, Prof. Amaro Siqueira, e
isso simplesmente porque pelos desígnios de Deus, me coube a honra de
ministrar a esse gênio musical as primeiras noções da divina arte da música.
Morava eu no meu modesto mocambo no Cordeiro, Recife, há uns vinte anos
mais
ou
menos,
quando
AmaroSiqueiraseapresentouporsimesmo,semmehaverjamaisconhecidoepediumeparaauxiliá-lonosseusestudosdemúsicaeviolão,essetãobeloquantodificílimo
instrumento. Sou e sempre fui um apaixonado pela música, mas por
circunstâncias
várias,fuiimpedidodeestuda-laepraticalaconvenientemente.Nãoobstanteaminha mediocridade, Siqueira, com a sua
grande inteligência e decidida vocação conseguiu progredir, até se tornar o que
hoje é um artista que domina o instrumento e transmite, com fidelidade
absoluta, as emoções provocadas pelas belezas da arte, que o faz feliz nos seus
momentos de nostalgia. (BACELAR, 1949, depoimento escrito àmão).
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OviolonistaecompositorIsidoroBacelarrelata, em1949,quehaviamaisou menos 20
anos que o conhecera. Isso nos faz imaginar que Siqueira partiu da cidade de Areia Branca
por volta de1929.
3.Recitais
Amaro Siqueira realizou cinquenta e oito recitais devidamente documentados,
porém sabe-se que muitos outros além desses não possuem registros. Suas apresentações
concentraram-se no norte e nordeste brasileiros percorrendo os estados de Pernambuco,Bahia,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí, Ceará, Pará e Amazonas. Também fez
alguns recitais em programas de rádio etelevisão.
Apartirde10dejulhode1948,AmaroSiqueiravoltouparaoRioGrandedoNorte,
destaveznacapitalaconvitedorenomadomaestroWaldemardeAlmeida,ocupandoacadeira

de

Violão do Instituto de Música do Rio Grande do Norte, escola que oficializou Amaro
Siqueira como o primeiro professor acadêmico de violão clássico na capital potiguar e que,
na década de 1960, foi incorporada à UFRN. Amaro Siqueira também fundou e foi o primeiro
presidente do Clube do Violão de Natal, que, entre as

décadas

de 1940e

1950,divulgoubastanteoinstrumentopor meiodepalestras,audições,programasderádio e recitais.
Entre os anos de 1950 e 1954, Amaro Siqueira morou na cidade de Belém do Pará onde
exerceu o ensino do violão em caráter particular. Também realizou vários recitais de alunos,
tocando como solistas ou em conjunto. Em 1956, Siqueira retorna para a cidade do
Recifefundandonomêsdejaneiroo“CursoAmaroSiqueiradeViolão”,situadonaAvenida
Guararapes, Edifício Trianon, sala 604, onde desenvolveu atividade docente que muito
contribuiu para a difusão do violão clássico e a formação de novos violonistas na cidade.
Seus discípulos pernambucanos mais eminentes são os violonistas Júlio Moreira e Henrique
Annes. Sobre Amaro Siqueira, Henrique Annes disse:
Eu guardo uma profunda gratidão por Amaro Siqueira porque ele foi o meu
primeiro professor de música, por volta do ano de 1965. Ele foi, além de um
professor, um amigo e um grande incentivador em minha carreira violonística.
Estudei com ele no Edifício Trianon, sala 604, e lá aprendi muito sobre o
violão. (ANNES, 2017, entrevista).

AmaroSiqueiratevecontatocomrenomadosviolonistas,comoospaulistasRonoel
Simões, Isaías Sávio, a argentina Maria Luiza Anido, os pernambucanos José de Oliveira
Queiroz, José do Carmo, Ernesto Jaques, Alfredo Medeiros e Milton Dantas, o espanhol José
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Carrion Dominguez e os potiguares Arnaldo Pires, Clovis Costa e Hélio Varella. Em 1966
recebeunovoconvitedomaestroWaldemardeAlmeida,destavezparalecionarviolãonanova
Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição de que
Waldemar foi oprimeirodiretoreAmaroSiqueiraopioneirodoensinoacadêmicodeviolãoclássico.
No entanto, exerceu essa função apenas por um mês, afastando-se devido a problemas de
saúde. Faleceu em 30 de outubro de 1970, na cidade doRecife.
4.Citações emrevistas
Revistas especializadas em matérias sobre música e violão citaram Amaro
Siqueira.Issodásinaisdesuaimportâncianocenárioviolonísticoentreosanosde1949e1962. Podesecitarcomoexemplo,arevistaitalianaL´ArteChitarristica:revistadiculturamusicale,
arevistadoreinounidoPhilarmonicSocietyofGuitarrists,arevistainglesaTheGuitarReview,

a

revista norte-americana Guitar News, o dicionário La Guitarra e los Guitarristas,de José de
Azpiazu, sem falar noperiódicoSOM,doInstitutodeMúsicadoRioGrandedoNorte,idealizado
por Luís da Câmara Cascudo, Gumercindo Saraiva, Waldemar de Almeida, entreoutros.

5.Obra para oviolão
Amaro Siqueira escreveu um total de cinquenta e seis obras. São quarenta e duas
músicas autorais para o violão, sendo seis Estudos, três Prelúdios, dezoito Valsas, duas
Gavotas,trêsChorosenovepeçasvariadas.Alémdisso,deixouquatorzetranscriçõesdasobras

de

compositores como L. V. Beethoven, F. Chopin, temas infantis e canções do folclore popular.
Nesse conjunto destacaremos duas valsas para o violão que são Confidência e Valsa
deEsquina.
Noanode1980,aUniversidadeFederaldoRioGrandedoNorterealizouoProjeto
Memória, que visava registrar e divulgar compositores potiguares. Fidja Siqueira foi o
intérprete escolhido para gravar parte da obra de seu pai no LP intitulado Saudades da
Juventude, série criada pelo compositor. No Projeto Memória nº 14 pode-se notar que suas
composições têm um sabor do seresteiro lírico, poético, extravasando toda sua sensibilidade
musical.
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Figura 1 - Trecho da obra Valsa de Esquina, Amaro Siqueira.

Em Valsa de Esquina, observamos uma melodia que se destaca do
acompanhamento harmônico, típico do estilo. Ela está na tonalidade de Mi menor, possui
uma modulação,emformadetrio,paraatonalidadehomônimamaior.Essasmesmascaracterísticas
podem ser observadas também em outra peça sua, Confidências, aseguir.

Figura 2 - Trecho inicial da obra Confidências, Amaro Siqueira.

AmaroSiqueiraescreviaseusmanuscritoseentregavaasuasecretária,uma espécie de
copista que transcrevia tudo e depois lhe submetia o resultado para revisão. A maioria de
suaspeçasestãoescritasnastonalidadesdeMimenore/ouMimaior,deixandoalgumasdesuas
composições com certos limites tonais, mas sem abandonar a beleza musical, que era sua
principal característica. Siqueira também fazia digitações, revisões e até escrevia obras para
outros compositores e amigos, entre eles seu ex-professor, Isidoro Bacelar, que já o
considerava um mestre na arte de tocar e compor para oviolão.
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6.Citações depersonalidades
Foram muitas pessoas de importância para a cultura nordestina, nacional e
internacional que deram depoimentos sobre Amaro Siqueira. Para citar apenas algumas, o
historiador e folclorista norte-rio-grandense Luís da Câmara Cascudo, o renomado violonista
uruguaio Isaías Sávio, o pianista Waldemar de Almeida e Dom Marcolino Dantas, Bispo de
Natal e Presidente de honra da Sociedade Cultura Musical do Rio Grande do Norte.
Sobre Amaro Siqueira, o ilustre historiador e folclorista Luís da Câmara Cascudo
escreveu o seguinte:
Amaro Siqueira é uma alta e formosa inteligência criando pelo seu violão
miraculoso as formas da beleza sonora. Nitidez, fidelidade, graça, ternura são os
elementos reais deste príncipe valorizador do instrumento sentimental e
democrático. (CASCUDO, 1949, depoimento escrito à mão).

OrenomadoviolonistaIsaíasSáviodisse,sobreAmaroSiqueira,“Espiritoartístico
efinasensibilidade”(SÁVIO,1951,ProgramadeRecitalImpressopeloSalãodeConcertosda
AssembleiaParaense). O pianista Waldemar de Almeida comentou: “Entre os poucos
violonistasbrasileiroséumdosmuitos”(ALMEIDA,1951,ProgramadeRecitalImpressopelo
Salão de Concertos da AssembleiaParaense).
Dom Marcolino Dantas, Bispo de Natal, escreveu sobre Amaro Siqueira;
No Brasil, entre os mestres do violão, que não são tantos, deve ser colocado
com ufania Amaro Siqueira, que ilumina o Nordeste com seus concertos
magistrais. Sua música é clássica, romântica e sentimental e seus concertos
alvoroçam as plateias e arrancam os mais estrepitosos aplausos (DANTAS,
1949, trecho de depoimento escrito à mão).

7.O Clube do Violão deNatal
No dia 19 de setembro de 1948, no salão nobre do Teatro Carlos Gomes em
Natal, atual Teatro Alberto Maranhão, reuniu-se um grupo de alunos e amigos do professor e
violonista Amaro Siqueira com a finalidade de estabelecer as bases para a fundação, nesta
capital, do Clube de Violão, a exemplo dos que existem em outros estados do país. O objetivo
principal era incentivar o estudo do instrumento e divulgar o violão no estado. Estiveram
presentes nesse encontro, além de Amaro Siqueira – na época, já professor da cadeira de
violão do Instituto de Música – o empresário e violonista Arnaldo José Pires, Dr. Protásio
Melo, entre outros amigos violonistas e apreciadores. Amaro Siqueira foi o primeiro

221

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão UFMG/UNIMONTES/UFSJ

presidente do clube, passando depois o cargo para seu amigo, o empresário e violonista
Arnaldo José Pires.

Figura3-Daesquerdaparadireitaempé:Dr.ProtásioMelonaresidênciadoempresárioArnaldoPires,ambos
violonistas. Sentados: a grande violonista argentina Maria Luíza Anido e o famoso violonista pernambucano
Milton Dantas, no início da década de50.

8.Consideraçõesfinais
Após a enfermidade de Amaro Siqueira em 1966, seu filho, Fidja Siqueira, que
trilhavatambémcaminhosnoviolãoenadocência,osubstituiassumindoacadeiradeprofessor
efetivo da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN),
ondedeixougrandecontribuiçãoparaoviolão. Posteriormente,emJoãoPessoa, Fidja acaba por
lecionar na Escola de Música Antenor Navarro. Em sua formaçãocomoinstrumentista,
Fidjatevedoisgrandesmestres: o primeiro,AmaroSiqueira,eosegundo foi o espanhol Carrion
Dominguez, figura importantíssima no cenário violonístico pernambucano. Na EMUFRN,
Fidja

formou

alguns

dos

atuais

professores

da

instituição
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comoEugênioLima,ÁlvaroBarros,InêsBigóiseDaniloGuanais.NaescolaAntenorNavarro, teve
alunos como Guilherme Calzavarra, Vital Farias, entreoutros.
Considera-se que, além de toda a sua trajetória como professor, compositor e
concertista, além de toda sua obra para o violão, além do Clube do Violão de Natal, dos
inúmeros recitais pelo Brasil, das diversas fontes impressas que o citaram na época e de toda
a contribuição na divulgação do violão no nordeste brasileiro, Amaro Siqueira tenha sido
também
grandedivulgadordoviolão,especialmenteemNataleRecife.FidjaSiqueira,deucontinuidade

um
ao

trabalho após a morte do pai e, posteriormente, veio a influenciar e formar uma cultura
acadêmicaviolonísticamaissólidaemNataleJoãoPessoa.QuantoaAmaroSiqueira,suaobra
musical ainda é praticamente desconhecida no cenário brasileiro e carece de maior
divulgação, fazendo jus a esse compositor que viveu para o violão numa época em que ser
violonista, ou apenas tocá-lo, era visto com certo preconceito pelasociedade.
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Anexos
(Material gentilmente cedido pela família de Amaro Carvalho de Siqueira)

Figura 8 - Manuscrito da Obra Valsa de Esquina de Amaro Siqueira

Figura 7 – Recital no Teatro
Amazonas, Manaus, 1951

Figura 6 - Amaro Siqueira e orquestra, recital na TV Jornal do Comércio, 1961.
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Figura 9 - Manuscrito da Obra Confidência (Valsa) de Amaro Siqueira

Figura 10 - Orquestra de violões do Prof. Amaro Siqueira, Belém-PA,
1951.
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Figura 11 - Amaro Siqueira e o Maestro Guedes
Peixôto, 1961

Figura 13 – “Para mi buen amigo Amaro
Siqueira, alma sencilla de artista, muy
afectuosamente” Manuel Lopez Ramos, Recife,
14/07/1955.

Figura 14 – Figura 12 – Recorte do Jornal
potiguar A REPÚBLICA. 8 de setembro de1948
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O Violão Armorial: obras selecionadas de Antonio Madureira
RECITAL-CONFERÊNCIA
Stephen CoffeyBolis
UNICAMP –stephenbolis@gmail.com
Resumo: O presente resumo expandido apresenta parte dos resultados artísticos obtidos na
pesquisa de mestrado do autor, que tem como foco a obra para violão solo do compositor e
violonista Antonio José Madureira. Por meio deste recital-conferência, demonstraremos as
influências da música nordestina e armorial sobre as cinco obras selecionadas do compositor, a
saber: (i) Romançario; (ii) Aralume; (iii) Ponteado; (iv) Maracatu (v) Rugendas.
Palavras-chave: Antonio Madureira. Violão brasileiro. Música armorial.
The Armorial guitar: selected works of Antonio José Madureira
Abstract: This expanded abstract presents part of the artistic results obtained on the master´s
degree research of the author on the solo works by the composer and guitarist Antonio José
Madureira. Through this recital-conference, we will demonstrate the influences of the armorial
music and music from northeastern Brazil on five selected works of the composer, namely: (i)
Romançario; (ii) Aralume; (iii) Ponteado; (iv) Maracatu (v) Rugendas.
Keywords: Antonio Madureira, Brazilan guitar. Armorial music.

1.Introdução
A vida e a obra de Antonio José Madureira estão fortemente associadas ao
Movimento Armorial e às orientações estéticas de Ariano Suassuna, porém, o compositor
também teve uma sólida formação como violonista e tem uma produção relevante para a
literatura do violãobrasileiro.
Antonio Madureira - também conhecido como Zoca Madureira - nasceu em
Macau- RN no dia 24 de novembro de 1949. Seu primeiro contato com o violão foi no
ambiente familiar quando seu pai comprou um violão para a família. Inicialmente, seu
contato com o instrumento constituiu-se de aulas particulares com diferentes professores e o
conhecimento do repertório do violão popular brasileiro, até deparar-se com a escola de
música de Natali, onde teve aulas com Fidja Siqueiraii e, pouco de depois, em Recife/PE, com
o violonista espanhol JoséCarrióniii.
Com isso, percebemos que Madureira teve contato direto com uma tradição do
repertório e metodologia que nos remete diretamente aos fundamentos do violão moderno.
Contudo, sua obra para violão solo continua pouco pesquisada no meio acadêmico ou
tocadano meio artístico. Sua obra carrega uma relevância singular para o violão brasileiro à
medida que revela um Brasil ainda pouco explorado na literatura do instrumento: o universo
dos folguedos populares nordestinos por meio da estética armorial.
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A produção de Madureira para o violão solo consiste em vinte e duas obras
gravadas em dois discos ao longo da década de 1980, e um livro lançado recentemente com a
integral de suas obras editadas em partitura. Conforme destacado por Morais (2014),
entendemos que suas gravações nos serviram de “texto” para uma análiseinicial.
É evidente que o conceito de ‘texto’, aqui não pode mais se referir à partitura, mas à
corporificação em uma performance de uma determinada compreensão da obra.
Como a própria partitura é uma interpretação da obra enquanto fenômeno sonoro,
nada impediria que a audição e análise das gravações logo fizesse parte do conjunto
de textos a serem interpretados pela pesquisa em performance. (MORAIS, 2014, p.
65).

Com base nos discos gravados, realizamos uma classificação das vinte e duas
obras gravadas, conforme vemos na tabela abaixo. Sabendo que a obra do compositor realiza
uma fusão entre a cultura e a estética armorial com a cultura do violão brasileiro,
exemplificamos esta intersecção com este recital-conferência, apresentando cinco dentre as
oito obras classificadas como Gêneros nordestinos, a saber: (i) Romançario; (ii) Aralume;
(iii) Ponteado; (iv) Maracatu; (v) Rugendas. A seguir, faremos uma síntese das principais
características de cada obra.

Gêneros nordestinos
Influências da Música Armorial
Rugendas
Ponteado
Romançário
Aralume

Influências dos gêneros de danças
nordestinas
Maracatu
Frevo para Satie
Asas do Baião
Estrela Brilhante

Gêneros não nordestinos
Valsa de Fim de Tarde
Valsas para Atahualpa
Choro Azul
Valsa de Salão
Preludio Chorado
Acalanto
Zangado
Seresta
Solidão
Pirilampos
Cantiga de Amigo
Saturno
Ecos
Batucada

Tab. 1 – Subdivisão das obras para violão solo de Antonio José Madureira.
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2.Síntese dasobras
(i) Romançario
Obra dedicada à poetisa Stella Leonardosiv foi gravada em sua versão para violão
solo no segundo disco de Antonio Madureira (1986). Temos disponíveis mais duas gravações
dessa obra, no disco Primeiro Romançário (1996), em duo com o contrabaixista Rodolfo
Stroeter, e no disco Segundo Romançário (2010), em duo com o violinista SérgioFerraz.
(ii) Aralume
Segundo o relato do compositor, os termos Aralume e também Ilumiara são os
templos rústicos ou catedrais de pedra que se encontrava no sertão e faz referência à obra
literária "Romance da Pedra do Reino", de Ariano Suassuna. Sua versão solo foi gravada em
seu primeiro disco (1982). Aralume também é a faixa que deu o título ao segundo disco do
Quinteto Armorial (1976), no qual Antonio Madureira toca viola sertaneja.
(iii) Ponteado
Obra dedicada a Ariano Suassuna, gravada em versão para o Quinteto Armorial
no disco Aralume (1976), assim como em versão para violão solo no primeiro disco do
compositor (1982). O termo “Pontear” ou “Ponteado” é comumente utilizado por violeiros e
instrumentistas de corda, referindo-se ao ato de dedilhar as cordas.
Com a finalidade de se alcançar uma sonoridade áspera e rústica por meio do uso
de instrumentos populares, Madureira iniciou seus estudos na viola nordestina sob a direção
de dois famosos violeiros, Lourival Batista e Diniz Vitorio Ferreira, passando a tocar com a
viola no Quinteto Armorial (SANTOS, 2009, p. 59). O compositor relata esta vivência para
MyriamTaubkin.
Eu passei muitos anos tocando viola com o Quinteto Armorial, porque
naquele momento poucos violonistas abririam mão do seu violão para
começar experiências com a viola. Então, eu sacrifiquei o violão durante dez
anos para sofrer nas dez cordas da viola, que foi um grande sofrimento,
porque naquela época ainda não havia violas de boa fabricação, com
afinações mais precisas. Era um verdadeiro martírio tocar viola. (TAUBKIN,
2007, p.130).

Apesar da má qualidade dos instrumentos na época e as dificuldades técnicas
enfrentadas, certamente o período em que Antonio Madureira passou tocando viola no
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Quinteto Armorial foi de total mergulho na cultura e na sonoridade nordestina,
deixando uma marca em sua maneira de tocar e compor para o violão solo. Ponteado carrega
em seu título um forte indicativo da sonoridade almejada pelo compositor.
(iv) Maracatu
Obra dedicada ao seu irmão Lino Madureirav, foi registada em seu segundo disco
(1986). Apesar de levar como título o gênero pernambucano, o compositor o extrapola
adicionando características rítmicas de outros folguedos populares com toques de berimbau e
citação de temas de bandas de pífano.
Segundo Guerra-Peixe (1956), a hipótese mais aceita para a origem da palavra
maracatu vem do termo “maracatucá”, um verbo utilizado para dar início ao cortejo que
também tem o significado de “batucar”. Além de uma conotação cultural na área de dança e
música, o maracatu está intimamente ligado à cidade do Recife e às tradições religiosas afrobrasileiras.
O maracatu possui duas formas de manifestação cultural, o Maracatu-Nação,
também conhecido como Maracatu-de-Baque-Virado, e o Maracatu Rural ou Maracatu de
Orquestra, também conhecido como Maracatu-de-Baque-Solto. Tradicionalmente, o
instrumental do “Maracatu de baque virado” é exclusivamente de percussão de origem
africana, como a alfaia (marcante, meião e repique), tarol, ganzá e agogô. Nota-se que o
violão não está presente nas formações instrumentais tradicionais do maracatu, fato que pode
justificar a carência de obras na literatura do violão brasileiro, assim como a escassez de
trabalhos acadêmicos voltados para a relação do instrumento com as diferentes abordagens
rítmicas domaracatu.
(v) Rugendas
Obra dedicada ao compositor e violonista Paulo Bellinati, foi editada no ano de
1996 pela GSP e gravada no primeiro disco solo do compositor (1982). Seu título é uma
homenagem ao pintor alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858). Ao deparar-se com uma
de suas pinturas, que retratava uma roda de música, Madureira observou que um dos músicos
segurava um instrumento africano chamado Kalimba. Por conta disso compôs Rugendas,
onde nos primeiros compassos, por meio do uso de harmônicos, gera o efeito e a sonoridade
intrigante da Kalimba. No início da partitura deixa a seguinte observação - com efeito
imitando umakalimba.

3.ConsideraçõesFinais
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Em uma entrevista, o compositor Guerra-Peixe ressalta a necessidade de se ter
uma tradição de interpretação da música brasileira baseada nas “falas” das nossas culturas,
seus acentos e ritmos, aspectos que estão presentes de forma abundante na obra de Madureira.
Em uma partitura o que está escrito não é o suficiente para interpretar uma
obra, defende que deve existir uma tradição de interpretação como há de
composição, e ainda afirma que para a interpretação das nossas músicas é
essencial a intimidade com as ‘falas’ das nossas culturas, seus acentos, ritmo
e outros aspectos (VIEIRA, S.
M. 1985 apud NÓBREGA 2007).

Com isso, destacamos que há de se explorar o valor pedagógico desta obra como
forma de absorção e continuidade de uma tradição de interpretação da música brasileira,
faceta enfatizada pelo violonista FabioZanon.
Nesta qualidade de música erudita de berço local, a obra para violão de
Madureira me parece digna de ser colocada ao lado de nomes como Matteo
Carcassi ou Leo Brower, autores consagrados cuja música para violão, por
sua profundidade e representatividade cultural, é adotada como material de
ensino em todo o mundo e constante fonte de aprendizado e inspiração.
(ZANON, Fabio. Prefácio. IN: MADUREIRA, Antonio José: Antonio
Madureira Composições para violão Vol. 1. Recife: Ed. Do Autor, 2016).

Por fim, ressaltamos que informações sobre o violão na região nordeste do Brasil
visam preencher uma lacuna historiográfica evidenciada na bibliografia sobre o instrumento
em nosso país. Antunes (2002) afirma que:
Com a abertura dos cursos de pós-graduação nas universidades brasileiras,
amplia- se, aos poucos, o quadro para se escrever, no futuro, a história do
violão no Brasil, bem como seu repertório e intérpretes mais destacados.
Ainda não se tem, contudo, bibliografia volumosa, sendo necessário realizar
pesquisa aprofundada em fonte primária. (ANTUNES, 2002, p. 7).

Levando-se isto em consideração, destacamos que o compositor e intérprete
Antonio José Madureira prestou grande contribuição para o violão brasileiro, em especial
para o violão nordestino.
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Tempo di Siciliane de Mario Castelnuovo-Tedesco: unificação sonora e
agógica na construção da performance musical em duo de violões
RECITAL-CONFERÊNCIA
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Unicamp -ricardo-hs@hotmail.com

Helder TomasPinheiro
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Resumo: A Sonatina Canonica (Op. 196), composta por Mario Castelnuovo-Tedesco, em 1961,
tornou-se obra central em nossos estudos camerísticos, pois sua escrita apresenta uma série de
desafios e contribuições à performance musical em duo de violões. Neste trabalho, destacamos
dois aspectos de performance - (i) unificação sonora e (ii) agógica - os quais serão tratados no
segundo movimento da obra - Tempo di Siciliane. Os pressupostos teóricos utilizados foram
embasados em Guigue (2011), Fernandes (2004) e Pinheiro (2017). Por fim, apresentamos
algumas estratégias de estudo envolvidas na preparação de nossa performance com relação aos
aspectos investigados.
Palavras-chave: Performance musical camerística. Estratégias de estudos. Duo de violões.
Unificação sonora. Agógica.
Title of the Paper in English: Tempo di Siciliane by Mario Castelnuovo-Tedesco: complex
sonority unit and agogic in the construction of musical performance in guitar duo
Abstract: The Sonatina Canonica (Op. 196), composed by Mário Castelnuovo-Tedesco in 1961,
became a central work in our chamber music studies, since his writing presents a series of
challenges and contributions to the musical performance in guitar duo. In this work, we will
approach two performance aspects: (i) complex sonority unit and (ii) agogic - which we will
approach in the second movement of this work - Tempo di Siciliane. The theoretical assumptions
used were based on Guigue (2011), Fernandes (2004) and Pinheiro (2017). Finally, we will
present some study strategies involved in the preparation of our performance in relation to the
aspects investigated.
Keywords: Musical chamber performance. Study strategies. Guitar duo. Complex sonority unit.
Agogic.

1.Introdução
Neste trabalho nos propomos a relatar parte do processo de construção de nossa
performance musical da obra Sonatina Canônica (Op. 196)i, mais especificamente do seu
segundo movimento: Tempo di Siciliane, de Mario Castelnuovo-Tedesco.
Para construir uma performance musical camerística, principalmente em
conjuntos de pequeno porte que não contam com regência ou outro tipo de direção
performática (como é o caso de um duo de violões), consideramos importante que a
concepção interpretativa seja discutida e construída conjuntamente. Para criar uma
concepção interpretativa, os integrantes de um duo podem definir os “elementos de
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interpretação”ii tais como: pulsação, dinâmicas, planos sonoros, articulações, inflexões
fraseológicas, etc. Nesse sentido, centraremos nosso relato em dois aspectos da construção
de nossa performance da obra supracitada: (i) unificação sonora e (ii) agógica. Por fim,
apresentaremos as estratégias de estudos que utilizamos para a efetivação das decisões
interpretativas tomadas conjuntamente.

2.Duas perspectivas sonoras em duo deviolões
É através do trabalho composicional e/ou performático que consideramos
possível construir duas sonoridades distintas em duo de violões. A primeira consiste em
trazer à resultante sonora um contraste entre os integrantes do duo, o qual pode ser gerado
através das diferenças entre: (i) técnicas instrumentais; (ii) concepções interpretativas; (iii)
instrumentos musicais díspares e (iv) aspectos da preparação de uma obra - como por
exemplo nas digitações e articulações. Uma segunda possibilidade consiste na unificação
sonora entre os dois violões, ou seja, na construção de uma sonoridade que favoreça a coesão
interpretativa através de (i) uma unidade no complexo sonoro e, consequentemente, nos (ii)
“elementos de interpretação”.
Para discutir a unificação sonora utilizaremos o conceito de sonoridade dado por
Guigue (2011). Segundo o autor, a sonoridade depende da existência de diversos elementos
que se juntam para formar seu conteúdo e, por essa razão, trata-se de uma “unidade sonora
composta” - formada da combinação e interação de um número variável de componentes
(GUIGUE, 2011, p.47). Assim, um pequeno momento sonoro pode ser observado de maneira
“microscópica” com intuito de detectar parte de seus componentes sonoros (como
articulações, dinâmicas, ataques, ressonâncias, texturas, brilho, níveis de harmonicidade). A
sonoridade será formada por este complexo e poderá variar entre simples (baixa
complexidade) e saturada (alta complexidade). Nesse sentido, Guigue descreve as
características sonoras que consideramos relevantes na elaboração de uma “unificação
sonora” na construção da performance em duo deviolões.
[...] Quanto mais a unidade variada possuir componentes estritamente repetidos em
relação ao modelo, tanto mais será considerada, e até mesmo percebida pelo
ouvinte, como um evento “semelhante” ao primeiro, induzindo, com isso, o
princípio de equivalência pelo descobrimento da semelhança. No mesmo sentido, o
teor das variações e o grau de transformação que sofrem os componentes atingidos
vão aproximar ou afastar essa unidade original. Podemos deduzir dessa definição
que o efeito oposto será idealmente provocado por uma variação onde dominem,
dessa vez, as diferenças em vez das equivalências. (GUIGUE, 2011, p.69-71).
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Portanto, podemos considerar que a sonoridade é gerada pela interação de vários
componentes da escrita musical(GUIGUE, 2011) e, no âmbito da performancemusical,
gerada através dos impactos que os “elementos de interpretação” podem causar na
complexidade sonora.

a.Elementos de interpretação na construção da unificaçãosonora
O conceito de “elementos de interpretação” destacado por Fernandes (2004) foi
de grande utilidade para refletirmos sobre a unificação sonora em nossa performance. Através
de análises, ensaios, gravações e discussões sobre nossa concepção musical da Sonatina
Canonica, exercitamos e avaliamos as semelhanças entre os diversos elementos
interpretativos. No exemplo abaixo, parte da coesão musical de nossa interpretação foi
construída sob processos de digitação semelhantes aos dois violões, buscando igualar
elementos como, por exemplo, as articulações do motivo sob o mesmo padrão de digitação
durante a semifrase musical.

Exemplo 1: Legato nas notas iniciais do motivo através da digitação em duas cordas nos dois violões (c.1-3).

b. Agógica
Entendemos por agógica a diversidade de nuances, relativas à pulsação do tempo,
que se pode produzir na construção de uma performance: (i) precisão em uma pulsação prédeterminada; (ii) diferentes andamentos (nos diversos movimentos que uma obra pode conter,
em seções de uma mesma peça ou, ainda, em um curto trecho musical); (iii) ralenttandos e
acellerandos; (iv) rubatos; (v) fermatas. Uma das dificuldades recorrentes que encontramos
em nossas performances está na realização sincrônica desses diferentes tipos de agógica.
Portanto, na construção da performance do segundo movimento da Sonatina Canônica,
buscamos trabalhar a agógica utilizando estratégias de estudo com diferentes possibilidades
no uso do metrônomo. Dentre elas, destacamos o uso de dois metrônomos ligados
simultaneamente.
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O exemplo abaixo representa nossa concepção agógica de um excerto da obra e
também uma estratégia de estudo com dois metrônomos. Essa estratégia buscou aprimorar as
transições dos andamentos de forma que estes se tornassem graduais e precisos. Portanto, nos
compassos 24 e 25 temos o término da primeira seção onde o andamento deve ralentar de 110
bpm para 70 bpm. Nos dois compassos seguintes, a expressão scorrevole (deslizando,
correndo) nos direcionou para um novo trabalho agógico: um acelerando de 70 bpm para 140
bpm.

Exemplo 2: Propostas para o estudo de agógica utilizando dois metrônomos (c.24-27).

O exemplo que seguirá também representa nossa concepção agógica de um outro
excerto da obra, bem como o modo com que utilizamos os dois metrônomos em nossos
estudos. Os três primeiros compassos do exemplo representam o final da segunda seção
(seção b) e contém um ralentando. No compasso 27 temos a reexposição temática transposta,
em que retomamos o andamento inicial - Tempo I - através da agógica do ralentando de 140 a
110bpm.

Exemplo 3: Retorno ao Tempo 1 (c.24-27).

Para o exercício dessas passagens, sugerimos que os integrantes do duo deixem
ligados dois metrônomos, programados em andamentos distintos, podendo praticar as
variações agógicas envolvidas na transição entre eles. É interessante que os metrônomos
possuam timbres diferentes e estejam espacializados em ângulos opostos - na direita um e na
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esquerda outro -, de modo a facilitar a percepção dos diferentes andamentos. Ressaltamos que
durante esta transição agógica os integrantes passarão gradualmente por andamentos de
transição que serão controlados a partir de uma pulsação interna do duo e que serão
conduzidos ao andamento desejado.

3.Consideraçõesfinais
Concluímos que a unificação sonora e a agógica na construção da performance
musical em duo de violões são aspectos que favorecem os processos envolvidos na
concepção interpretativa. As estratégias de estudos direcionadas a estes aspectospodem trazer
ganhos na efetividade dos ensaios, na compreensão da obra estudada e na consolidação de
uma interpretação musical em conjunto. As demandas de performance relacionadas à
sonoridade - unificação sonora -, e a agógica foram potencializadas com a forma cânone da
peça investigada, tendo em vista seus aspectosimitativos.
Consideramos que o diálogo entre os conceitos de sonoridade (Guigue, 2011) e o
conceito de elementos de interpretação (Fernandes, 2004) traz uma perspectiva relevante para
os aspectos de sonoridade na preparação da performance em música de câmara. Tal diálogo
nos permitiu experimentar a seguinte estratégia de estudo: (i) construção de uma concepção
interpretativa e definição dos principais elementos de interpretação; (ii) estudo dos elementos
de interpretação pré-determinados, seguido de nossa avaliação, via gravações de ensaios e
recitais, com relação à unificação sonora.
Por fim, a utilização simultânea de dois metrônomos sob diferentes andamentos
poderá ajudar os integrantes de um grupo camerístico a adquirirem a sincronia de ataques
entre seus instrumentos em trechos com variações agógicas. Além disso, essa estratégia de
estudo poderá auxiliar a memorização dos diferentes andamentos e suas transições agógicas
de maneira mais precisa pelos integrantes de um grupocamerístico.
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O violão e o berimbau: convergências sociais e instrumentais como
subsídios para a construção de uma performance do segundo movimento
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Resumo: A construção da performance musical apresenta-se como um processo multifacetado
que envolve tanto aspectos investigativos e analíticos que podem alicerçar as primeiras noções
interpretativas, quanto abordagens técnico-instrumentais que cristalizam essas ideias na execução.
Sob esta perspectiva é abordado o segundo movimento Capoeira da Suíte Brasileira n. 3 de
Sérgio Assad, refletindo sobre as características contextuais e instrumentais do principal meio
sonoro daquela tradição popular, o berimbau, assim como as formas em que foi citado por
diversas composições e arranjos do repertório violonístico. Tais reflexões servirão como ideias
interpretativas para a da peça.
Palavras-chave: Performance. Capoeira. Berimbau. Técnica violonística.
The Guitar and the Berimbau: Social and Instrumental Convergences as Subsidies for the
Performance Development of the Second Movement Capoeria from Suíte Brasileira n. 3 by
Sérgio Assad
Abstract: The process of construction of a musical performance leads to a multi-task
development, in which the first interpretational ideas, based on musicological and analytical
prospects, can be linked with technical and instrumental approaches to concretize those
conceptions during execution. The second movement Capoeria, from Suíte Brasileira n. 3 by
Sérgio Assad is approached from this perspective, taking into consideration the contextual and
instrumental features of that tradition’s main instrument, the berimbau, as well as the different
instances in which it has been cited or transposed into the classical guitar repertoire. Such
estimations will serve as interpretational ideas for the performance of the piece.
Keywords: Performance. Capoeira.Berimbau. Classical guitar technique.

As características específicas das práticas de interpretação de um repertorio no
seu contexto de origem, tais como nuances na articulação, agógica, timbre, dinâmica e
demais elementos musicais, implicam para o intérprete que busca aproximar-se àquela
especificidade com a sua performance, a adoção de uma postura investigativa que lhe permita
identifica-las e refletir sobre elas. Desta forma, poderá estabelecer relações entre perspectivas
contextualizadas portadoras de significado e elementos musicais concretos que as cristalizem.
Sob esta concepção foi abordado o segundo movimento Capoeira da Suíte
Brasileira n. 3, de Sérgio Assad. Nas notas à publicação o compositor explica: “A Suíte
Brasileira n. 3 mistura formas de expressão cultural de uma região específica do Brasil, o
Nordeste, que inclui parte do estado de Bahia, o grande estado de Pernambuco e uma parte de
Alagoas e Rio Grande do Norte” (ASSAD, 2015; tradução nossa). Acerca do segundo
movimento, o compositor acrescenta: “Capoeira é uma mistura de dança e arte marcial
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originada durante o período da escravidão no Brasil e está muito associada ao estado de
Bahia” (ASSAD, 2015; tradução nossa). Nesse sentido, a aproximação a esse movimento da
Suíte se desdobra num conjunto de desafios derivados da dialética entre noções contextuais
da Capoeira e as possibilidades de performance ao violão.

1. Interrogantes e estratégias para a construção de uma performance
A investigação do segundo movimento da Suíte levanta diversas problemáticas no
referente aos contextos musicais que conjuga. Além da explícita referência que o compositor
estabelece por meio do título, desde o compasso inicial Assad introduz a evocação sonora do
instrumento principal da Capoeira, o berimbau:

Figura 1: Segundo movimento, Capoeira, c. 1-5 (ASSAD, 2015).

As interrogantes surgem em relação à compreensão da mensagem musical e a
execução instrumental: Quais aspectos da prática capoeirística podem oferecer ideias que
nutram a concepção expressiva e de caráter do movimento? Em quais trechos podem ser
encontrados elementos relacionados com as temáticas principais da Capoeira e o berimbau?
Nesses trechos, quais características sonoras e da técnica de execução daquele instrumento
estão sendo privilegiadas para sua imitação? Quais os recursos instrumentais que oferece o
violão nessa mimese?
As respostas a esses questionamentos se articulam em três estratégias centrais que
proporcionam a estrutura do Recital-Conferência: um levantamento bibliográfico, em busca
de informações relevantes para a compreensão dos aspectos essenciais da tradição
capoeirística, visando a compilação de conceitos que possam orientar as decisões
relacionadas ao caráter e à expressão musical; a análise das características instrumentais do
berimbau, examinando seus aspectos sonoros, de execução, notação, assim como seu
significado e função dentro da Capoeira, com exemplos na execução do instrumento ao vivo;
o exame de diversas composições e arranjos do repertorio violonístico que abordaram a
Capoeira e o berimbau, revelando as formas em que essa transposição ou citação foi
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realizada. Assim, como consequência dessas estratégias, a performance do segundo
movimento da Suíte, se encontraria numa posição mais informada tanto para o intérprete,
quanto para os ouvintes.

2. Convergências sociais e conteúdo expressivo
A primeira estratégia visa a construção de um panorama geral do lugar que a
Capoeira ocupa na história e vida cultural do Brasil. Tratando-se de um fenômeno tão
complexo e controverso com respeito as suas origens e desenvolvimento histórico, para os
propósitos deste trabalho são enfatizados alguns aspectos que podem nutrir as concepções
sobre caráter e conteúdo expressivo das peças examinadas. Nessa perspectiva Bira Almeida,
Mestre Acordeom, relata que
Quatro milhões de Africanos foram levados ao Brasil até a abolição da escravatura
no 1888. Essas pessoas estiveram forçadas a assimilar elementos culturais europeus,
mas ao mesmo tempo exerceram uma extraordinária resistência sociocultural,
mantendo muitos aspectos da sua cultura, os quais determinariam o posterior
desenvolvimento da civilização brasileira (ALMEIDA, 1986, p. 5, tradução nossa).

Esta conexão da Capoeira com os setores sociais marginalizados e sua resistência,
se encontra também nos instrumentos antecessores ao berimbau. Segundo Richard Graham
As vendas ‘musicalizadas’ eram uma prática comum durante o período colonial no
Brasil. Os donos dos escravos os enviavam nas ruas para vender comida, lenha e
têxteis. Livres para expressar suas capacidades criativas num contexto social
aceitado, os africanos subjugados tocavam seus arcos musicais e lamelofones para
atrair os clientes (GRAHAM, 1991, p. 6, tradução nossa).

A Capoeiraocuparia, posteriormente, contextos sociais semelhantes àqueles do
violão no Brasil do s. XIX. Conforme explica Fabio Zanon
[O Violão] tornou-se no séc. XIX o instrumento favorito para o acompanhamento
da voz nos centros urbanos. Como acontecia na Europa, entretanto, as camadas
superiores da sociedade adotaram o piano como instrumento favorito das prendas
domésticas e o violão passou a ser associado com as esquinas, com as tavernas e
com a corrente subterrânea da malandragem (ZANON, 2006).

Essa proximidade social explicaria a troca instrumental que ocorreu entre violão e
berimbau, como relatada por Downey em algumas práticas musicais populares do séc. XX
“outros instrumentos antigamente utilizados para acompanhar a Capoeira caíram em desuso;
o violão, por exemplo, fazia parte de algumas rodas. Em contraste, o berimbau antes usado
em certas formas de samba Baiana [...] é agora exclusivamente usado em eventos
relacionados à Capoeira” (DOWNEY, 2002, p. 494, tradução nossa). Embora essa última
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colocação em relação à exclusividade do berimbau não seja precisa, o fato resulta elucidativo
respeito à origem social dos dois instrumentos.
Downey argumenta a natureza corpórea da música na Capoeira. A conexão que
mantém com os capoeiristas e seus movimentos na roda, é determinante não apenas no
sentido de regular o tipo e a velocidade do jogo, senão também na capacidade de envolver os
praticantes na representação mental de movimentos físicos:
O capoeirista adepto, que deve necessariamente ser musicista, está acostumado a
sentir o instrumento interagindo com seu corpo, física e sonoramente, sente o
instrumento presente no som que este produz [...] Para os capoeiristas, acostumados
à performance [instrumental], a experiencia do som do berimbau inclui uma
sinestesia, a percepção de uma sensação em termos de outra, com as qualidades
físicas, corporaisdo instrumento, assimiladas por meio do ouvido (DOWNEY,
2002, p. 496-7, tradução nossa).

O caráter específico dessas ‘mensagens’ corporais está relacionado com um dos
princípios fundamentais da mentalidade capoerística: a malicia. Uma forma de se aproximar à
realidade, o modelo de pensamento que possibilita ao capoeirista afrontar às dificuldades de
seu entorno, tanto na roda de Capoeira, quanto no cotidiano. O conceito aliado à malicia, a
mandinga, ao ser perguntado para diversos Mestres, é explicado desde variados pontos de
vista. Para João Pereira dos Santos, Mestre João Pequeno, na mandinga “você faz de que vai,
mas não vai. Quando ele não está te esperando, você vai” (SANTOS in: MANDINGA EM
MANHATTAN, 2006). Cinézio Feliciano Peçanha, Mestre Cobra Mansa, explica:
“mandinga é saber viver. É saber fazer do que tem pouco, muito. É saber entrar, é saber sair”
(PEÇANHA in: MANDINGA EM MANHATTAN, 2006). Malicia, mandinga, manha, a
“mentira permanente” como referida por Ângelo Augusto Decânio Filho, Mestre Decânio
(DECÂNIO in: MANDINGA EM MANHATTAN, 2006), é por tanto um tipo de
conhecimento que se reflete tanto num sentido físico, corporal, de movimento, quanto no
modelo de pensamento, na filosofia de vida da Capoeira.

3. Características instrumentais do berimbau
A conexão do berimbau com as vendas ambulantes no período colonial, se
transformou graças à unificação organológica dos diversos arcos musicais de origem africana,
num só instrumento brasileiro. Esse fato facilitou sua transição de contextos: “no final do séc.
XIX o berimbau tinha abandonado a sua natureza de instrumento de mendigo, reemergindo
no poderoso contexto do jogo de luta da Capoeira” (GRAHAM, 1991, p. 6, tradução nossa).
Como símbolo central, o berimbau assumiu toda a carga semântica da tradição capoeirística:
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“o berimbau é o professor primitivo. Ele ensina por meio do som” (PASTINHA in:
DOWNEY, 2002, p. 495).
O berimbau é um instrumento de corda percutida, cuja vibração pode ser alterada
pela intervenção de uma pedra para gerar três sons diferentes: o som grave (sem intervenção
da pedra, chamado de ‘solto’), o som agudo (ou som ‘preso’, encostando firmemente a pedra
contra o arame) e o chiado (tocando levemente o arame com a pedra). Na técnica de
manuseio tradicional, utilizada na roda de Capoeira, o berimbau pode produzir apenas duas
alturas, o som grave e o agudo, sendo o chiado um recurso mais propriamente percussivo. No
sistema de notação de Shaffer (1977):

Figura 2: Notação dos sons do berimbau (SHAFFER, 1977, p. 41).

O intervalo que separa o som grave do agudo depende do comprimento total do
instrumento e da mão do tocador. Num instrumento com medidas padrão, o intervalo mais
comum será próximo a uma segunda menor. No entanto, mãos maiores podem gerar uma
maior distância no lugar de intervenção da pedra na corda, produzindo um intervalo próximo
à segunda maior.
O segundo parâmetro de execução depende manipulação da posição cabaça de
ressonância com respeito ao tronco do tocador. Nesse parâmetro há também duas variáveis: o
som aberto (abertura da cabaça sem encostar no tronco) e o som fechado (abertura da cabaça
fechada contra o tronco). Na notação de Shaffer o som aberto é indicado com a letra A e o
fechado com a letra F. Uma terceira possibilidade derivada dessas duas é explicada e notada
por Shaffer:

Figura 3: Notação dos sons do berimbau (SHAFFER, 1977, p. 41).

A variação da posição da cabaça oferece um recurso de variação tímbrica,
dinâmica e de projeção sonora, sendo o som aberto mais forte, brilhante e projetado,
enquanto o fechado é mais piano, nasal e de menor sonoridade.
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Outros recursos consistem em bater com a baqueta diversas partes do
instrumento, tais como a seção empática da corda, a verga, ou a cabaça, produzindo sons
percussivos. O instrumento auxiliar do berimbau, o caxixi, segurado pela mesma mão da
baqueta, é também usado por separado mexendo-o. O resultado é um som próximo ao de uma
maraca.

Figura 4: Notação dos sons do berimbau (SHAFFER, 1977, p. 41).

Embora as variáveis de execução instrumental do berimbau sejam limitadas em
termos de alturas e, por tanto, também seus recursos harmônico-melódicos, as possíveis
permutações geram um grande número de resultados que assumiram a forma de toques e
dobradas. “O toque é um padrão rítmico-melódico conformado pelos três sons que o
instrumento pode produzir. Cada toque é associado a um estilo característico de interação
física” (DOWNEY, 2002, p. 494, tradução nossa). As dobradas constituem um recurso de
variação, improvisação, criatividade e por vezes virtuosismo do tocador. “Só um tocador
iniciante executa repetitivamente a forma básica do toque. Pelo contrário, os capoeiristas são
instigados a escutar oportunidades para improvisar e criar tensões interessantes com os outros
instrumentos do conjunto” (2002, p. 497, tradução nossa).
O emblemático toque de Angola utiliza a altura grave, a aguda, um som do caxixi
e dois chiados. O grave, o agudo e o caxixi são tocados com cabaça aberta, fechando no
chiado:

Figura 5: Toque de Angola (SCHAFFER, 1977, p. 45).

Os primeiros três compassos na Figura 5 equivalem à forma básica do toque,
enquanto o último é um dos repiques mais característicos.

4. A Capoeira e o berimbau ao violão
A composição que popularizou o diálogo entre os dois instrumentos foi
Berimbau, de Baden Powell ao violão com a letra de Vinicius de Moraes, incluída no álbum
À vontade (1966).
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Quando eu ouvi o berimbau fiquei alucinado, achei uma coisa maravilhosa. Porque eu ouvi o
berimbau na Amaralina, aí na praia da Amaralina. 9 horas da noite, quase na praia, no escuro. Era
uma luta de Capoeira importantíssima [...] E eu voltei e falei: Vinicius, vi uma coisa incrível, que
eu nunca vi, o ballet do berimbau, eu vou fazer uma composição sobre isso. E peguei o toque do
berimbau, que era aquele negócio don-don-din, don-don-din. Eu peguei e assimilei o som do
berimbau no violão e fiz uma melodia linda, lembrando aquele noturno, o cais, assim bem da
Bahia(POWELL in: ESPN BRASIL).

De maneira semelhante ao exemplo na Figura 5, Baden Powell começa com uma
forma mais próxima ao toque tradicional, para depois fazer diversos repiques. A seguinte
transcrição foi feita (pelo autor deste trabalho) visando capturar com o maior detalhe
possível, as nuances de articulação feitas por Powell na gravação de 1966:

Figura 6: Primeiros 6 compassos de Berimbau de Powell e Morais (À VONTADE, 1966).

É importante esclarecer que o primeiro tempo do toque de Angola na notação de
Shaffer, se encontra deslocado respeito à prática real, sendo o tempo forte do compasso de
2/4 realmente o segundo na sua transcrição. Conforme explica Meneses (2007, p. 172), este
fato deriva da forma como é ensinado o toque na Capoeira, esclarecendo numa partitura
comparativa:

Figura 7: Comparação entre a forma de ensinar dos mestres e a transcrição de Shaffer, segundo a acentuação do
toque de Angola na métrica de 2/4 da prática real (MENESES, 2007, p. 172).

Desta forma, a “assimilação” de Baden Powell se embasa em três recursos ao
violão. O primeiro é um recurso tímbrico, com uma digitação em um registro alto das cordas
4, 3 e 2(10a posição), gerando um som mais tenso e nasal. A segunda solução aproveita os
‘ruídos’ de mão esquerda para imitar o som chiado e do caxixi tocado só: o trastejar
245

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão – O Violão na América Latina: tendências, desafios, perspectivas
Belo Horizonte/2017

ocasionado por uma nota pisada sem força suficiente ou quando é pisada e liberada
levemente, utilizado nos c. 2, 4 e 5; o ruído ocasionado pelo atrito dos dedos ao deixar os
bordões (corda 4) é usado no c. 3. O terceiro recurso é a alternância de apenas duas alturas,
cada uma harmonizada em bloco, imitando os três berimbaus do conjunto capoeirístico. Na
composição de Powell as duas alturas estão separadas por um intervalo de segunda maior.
Porém, segundo o que foi comentado na seção 3, este não é o resultado mais comum dentre
os tocadores de berimbau, sendo mais frequente uma segunda menor.
Este intervalo de segunda menor foi plasmado por Heitor Villa-Lobos na seção
central do Prelúdio N. 2. Acompanhada pelos títulos Melodia capadócia, Melodia capoeira e
Homenagem ao malandro carioca, a peça antecipou Baden Powell no embasamento dos
materiais musicais num toque tradicional e na harmonização por bloques imitando o conjunto
de berimbaus:

Figura 8: Primeiros 7 compassos da seção central do Prelúdio n. 2 de Heitor Villa-Lobos (VILLA-LOBOS,
2006).

Nos cc. 35-37, as duas vozes paralelas nas cordas 5 e 6 podem ser concebidas
como os dois berimbaus que fazem a base rítmica do toque no conjunto capoeirístico: o
gunga (instrumento mais grave e ronco) e o médio (mais agudo que o gunga e com uma
sonoridade mais nasal). Cada um estaria fazendo, de maneira esquemática, a base do toque de
São Bento Grande, do Mestre Barberinho (SHAFFER, 1977, p. 47). Desta forma, as notas no
registro superior seriam concebíveis como repiques do terceiro berimbau, o viola, que tem a
função de fazer constantes dobradas.

Figura 9: Toque de São Bento Grande segundo Mestre Barbeirinho (SHAFFER in: ALMEIDA, 1986, p. 82).

Levando em consideração que a métrica de Shaffer encontra-se desfasada de uma
semínima com respeito à acentuação na prática, a base do toque da Figura 9 (cc. 1 e 3),
também conhecido como São Bento Grande de Angola, coincide com os materiais do
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Prelúdio 2. Em comparação com o material no qual se embasou Baden Powell, a ordem das
alturas está invertida, o primeiro tempo ocupado pelo som agudo. Na sua assimilação do
toque do berimbau, Villa-Lobos escutou um intervalo de segunda menor e, conforme a sua
estética musical, não foi contemplada a representação concreta de detalhes de articulação e
timbre equivalentes ao som chiado e ao caxixi.
Por sua parte, Marlos Nobre coincide com Baden Powell na sua interpretação do
intervalo de segunda maior que separa as notas do berimbau. No primeiro movimento
Capoeira do Ciclo Nordestino n. 3, Nobre faz reminiscência ao toque de São Bento Grande,
de Mestre Bimba, alternando-o constantemente com uma dobrada, como se correspondesse
ao berimbau viola:

Figura 10: Primeiro movimento, Capoeira, do Ciclo Nordestino n. 3, c. 1-4 (NOBRE, 1982).

Figura 11: Toque de São Bento Grande de Regional de Mestre Bimba (SHAFFER in: ALMEIDA, 1986, p. 82).

A citação do toque de Mestre Bimba (novamente, considerando o deslocamento
métrico na notação de Shaffer) acontece no segundo tempo do c. 1 e no primeiro do c. 2,
Figura 10, equivalentes ao c. 1 da Figura 1, sendo esta a forma básica do toque. Nessa versão
para duo de violões, uma possível interpretação da linha percussiva do segundo violão, pode
ser em termos imitativos do atabaque no conjunto instrumental capoeirístico, ou também
como aproximação à problemática da tímbrica e rítmica dos chiados e demais sons
percussivos do berimbau.
Outros recursos imitativos do berimbau no repertório do violão são encontrados
nos arranjos para violão solo que os violonistas Cacho Tirao (2009), da Argentina, e Roland
Dyens (2016), da França, fizeram de Berimbau, de Baden Powell. Cacho Tirao na introdução
ao seu arranjo, utiliza o efeito de ‘caixa’. Isto consiste em sobrepor uma corda do violão por
cima de outra adjacente, sustendo-as em alguma posição com um dedo da mão esquerda. O
resultado é um som percussivo similar a um tarol, mas com altura determinada, uma
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sonoridade próxima ao berimbau. Assim, com as 6 cordas do violão, Tirao gera três duplas
que emulam os três berimbaus da capoeira.
Dyens no seu arranjo, além do efeito de caixa, utiliza recursos mais habituais na
técnica do baixo elétrico eda guitarra. Na introdução e parte da coda, a técnica de slapping
junto com golpes percussivos sobre o tampo do violão, imita a batida da baqueta sobre o
arame e sobre outras partes do berimbau.Explorações semelhantes são encontradas nas
propostas de solistas como Naná Vasconcelos, Dinho Nascimento e Ramiro Musotto ao
berimbau, em contextos além da Capoeira (GALM, 2011). Outras soluções de Dyens a longo
da peça incluem bends, hammer on e pull off, emulando o som percussivo e a inexatidão na
afinação dos câmbios de altura do berimbau.
5. Reflexões sobre a performance do 2º movimento da Suíte Brasileira n. 3
Como encerramento do levantamento anterior, a revisão de trechos do segundo
movimento da Suíte de Assad, nos quais o compositor usou diversos recursos instrumentais
para evocar o berimbau, constitui um caminho para a cristalização dos conceitos
desenvolvidos. Na sua proposta, o compositor dialogou com as explorações oferecidas pelo
repertório violonístico.
Nos compassos iniciais trazidos na Figura 1, em concordância com o arranjo de
Dyens, Assad se serve do slapping para começar o movimento evocando o instrumento
central da Capoeira. A citação, localizada no registro baixo, faz referência nos c. 1, 2 e final
do 4, à base do toque de Angola, sendo o c. 3 e 4 uma dobrada. Analogamente às propostas
de Powell e Nobre, Assad interpreta o intervalo entre as duas alturas do berimbau como uma
segunda maior. Porém, a bula “*molto vibrato (lento), nearly distorted” (ASSAD, 2015),
implica uma certa imprecisão na afinação desse intervalo. As tercinas dos c. 3 e 4,
assemelham os repiques na técnica dos tocadores mencionados por Galm, com frequentes
rebotes da pedra sobre a corda. Considerando o significado que o berimbau carrega em
relação à Capoeira, esse primeiro trecho pode ser pensado com um caráter contundente,
afirmando por meio da sonoridade o sentido corpóreo da mensagem.
A reaparição do slap no c. 23 junto a melodias ligadas no registro baixo, evoca
um caráter de improvisação e um uso instrumental mais próximos à técnica de Naná
Vasconcelos. Nesse sentido, a sonoridade do trecho pode estar relacionada ao som do
berimbau com cabaça fechada, maneira como Vasconcelos frequentemente executa esse tipo
de materiais. Sob esta perspectiva, a concepção sonora buscaria um resultado mais fechado e
nasal.
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Figura 11: C. 23, imitação do berimbau com slap e notas ligadas (ASSAD, 2015).

Na seção central do movimento, a técnica do hammer on produz um efeito
imitativo por meio do trastejar gerado pela batida da mão esquerda. Essa referência tímbrica,
junto ao uso do intervalo de segunda maior, faz alusão a uma dobrada do berimbau.

Figura 12: C. 57-60, imitação do berimbau com hammer on (ASSAD, 2015).

Os três exemplos comentados constituem lugares salientes em que Assad
implementou recursos herdados da mimese do berimbau na literatura do violão. Trata-se de
passagens que, por meio de elementos musicais concretos, representam a mensagem
permeada na totalidade do movimento. São lugares que oferecem oportunidades para uma
clara projeção, por meio da performance, de ideias construídas em relação à Capoeira e o
berimbau.
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Resumo: Neste recital-conferência apresentamos um relato sobre o processo de criação do
espetáculo multimídia de canto e violão Grito de alerta. O repertório musical foi ancorado em
canções brasileiras do século XX que tematizam a natureza e as desventuras nas relações
amorosas. Para reforçar a narrativa criada, o espetáculo contou com a exibição de excertos do
documentário Home (2009), de Yann Arthus-Bertrand. Esta foi uma proposta de caráter
transdisciplinar, embasada nos princípios teóricos delineados pelos estudos da Artistic Research
(pesquisa artística).
Palavras-chave: Duo de canto e violão. Pesquisa artística. Recital multimídia.
Grito de Alerta: Reflections on the Creative Process of a Multimedia Voice and Guitar
Recital
Abstract: In this recital-conference we present a report of the creation process of Grito de Alerta
(Scream of Alert), a multimedia spetacle with voice and guitar. The musical repertoire was
anchored in Brazilian songs of the twentieth century that thematize nature and misadventures in
romantic relationships. To reinforce the narrative created, the performance featured some excerpts
from the documentary Home (2009) by Yann Arthus-Bertrand. This exemplified a proposal of a
transdisciplinary approach, based on the theoretical principles delineated by the studies of Artistic
Research.
Keywords: Voice and Guitar Duet. Artistic Research. Multimedia Recital.

1.Introdução
Apresentamos neste trabalho reflexões sobre como ocorreu o processo de criação
do espetáculo multimídia de canto e violão Grito de Alerta. Por meio de um relato
autoetnográfico, em que descrevemos nossas experiências pessoais, pretendemos explicitar as
motivações que nos impulsionaram a realizá-lo, os objetivos almejados, os métodos que
utilizamos,2 assim como discutir considerações finais dos resultadosalcançados.
A ideia de propor algumas inovações na maneira tradicional de se apresentar um
concerto foi decorrente da motivação de instigar reflexões, estimular a imaginação, bem
como a sensação de emoções por parte do público. Assim, buscávamos formas de maximizar
nossa interação com a plateia, obtendo uma comunicação artística mais efetiva, além da
vontade de imprimir certas qualidades que refletissem singularidades de nossa identidade e
que dessem margem para aflorar mais nosso lado criativo.
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Decertaforma,nossasintençõesreverberavamosdoisúltimosdoscincoestágios3cumul
ativos que Anna Reid (2001 apud LEHMANN; SLOBODA; WOODY, 2007, p. 189-190)
sugeriu comporem uma performance musical, a saber: (i) domínio mecânico do instrumento;
(ii)

compreensãodoselementosmusicaisbasilares4(e.g.afinaçãoeprecisãorítmica,controlede

dinâmicas e articulações); (iii) significado musical (isto é, concepção do discurso, incluindo o
delineamento das unidades formais, a separação de planos texturais, a condução das funções
harmônicas e cadências, etc.); (iv) comunicação afetiva (ou seja, o caráter que o performer
deseja imprimir e o conteúdo emocional que se pretende expressar); e, (v) implementação de
elementospersonalizados.
Segundo os resultados obtidos pelo estudo de John Sloboda e Biranda Ford
(2012, p. 4-5), o público por eles pesquisado expressou ter predileção pela novidade (em
oposição ao que já é estabelecido), pela imprevisibilidade, pela pessoalidade, e em
desempenhar um papel mais ativo no desdobramento do evento, contrária àquela atitude –
ainda bastante presente nas salas de concerto – de “entrar mudo e sair calado”. Refletimos,
então, sobre formas de incorporar esses predicados com o intuito de estabelecer uma relação
mais próxima com opúblico.
Recapitulando, foram em suma três razões principais que motivaram nossa
incursão nesta empreitada: (i) comunicarmos conteúdos emocionais e não sermos meros
veículos transmissores capazes de decodificar a partitura, materializando as “estruturas
sonoras puras” arquitetadas pelo compositor (COOK, 2006); (ii) estabelecermos uma maior
conexão com o público, minimizando a separação entre o palco e a plateia; e, por último, (iii)
conjugarmos outros tipos de conhecimentos que refletissem facetas diversas de nossa
personalidade que não poderiam ser expressas apenas por meio de sons “essencialmente
musicais”.
2.Enquadramento teórico
Sustentamos que esta proposta foi respaldada nos pressupostos teóricos
provenientes do campo da Artistic Research (pesquisa artística), mormente como foi
conceituada por Paulo de Assis (2013). Diversos autores que teorizam sobre o assunto
(ASSIS,

2015;

BORGDORFF,

2012;CRISPIN&GILMORE,2014;DOGANTAN-

DACK,2015;LÓPEZ-CANO&OPAZO,
2014; ÖSTERSJÖ, 2008) consideram que ao menos parte da conceptualização,
produção, representação ou disseminação de seu conhecimento só é possível por meio da
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prática artística e que ela só pode ser desenvolvida por alguém nela envolvido. Além de ser
uma oportunidade para alinhar anseios profissionais e estéticos, ela ainda fomenta diferentes
possibilidades de diálogos e trocasintelectuais.
Assumimos, então, a criação do espetáculo Grito de Alerta como uma Artistic
Research:
Para além da mera (re)criação ou (re)produção de uma obra através da
performance musical, aqui estão em jogo os processos que constituem “coisas” 5
musicais enquanto objetos de pensamento que se consubstanciam através de
dispositivos performativos (ASSIS, 2013, p. 152)6.

Paulo de Assis defende a ideia de que as obras musicais podem ser extraídas
deseusambientes [Umwelt] tradicionais, colocadas dentro dos limites de sistemas
experimentaise, então, (re)expostas em reconfigurações inéditas de materiais. Diferentemente
do paradigma hegemônico que reifica o conceito de “obra” (GOEHR, 1992), esta outra
compreensão estendida passa a considerar a desconstrução e a pulverização de seus
elementos constitutivos, revelando-a doravante como um complexo e diversificado
conglomerado das ditas “coisas” musicais, passíveis de serem conectadas e desdobradas
infinitamente em uma multifacetada rede rizomática. Quanto mais intenso for o envolvimento
com

esses

elementos

constitutivos,

mais

patente

torna-se

a

complexidade

epistêmica7manifestada nas performances musicais.
Esta abordagem incita ainda indagações que extrapolam o âmbito ontológico das
obras artísticas, preponderante até então, passando a se ocupar com um insuspeito “vir-a-ser”,
onde a experimentação8 e a produção concreta de novos e incompletos agenciamentos
[assemblages] passam a desempenhar o papel central na atividade artística, por exemplo:
“Como estas ‘coisas’ musicais podem tornar-se produtivas novamente? Como elas podem
reconfigurar as obras às quais pertencem? Quais serão os potenciais aprimoramentos
futuros?” (ASSIS, 2013, p. 156). Nas palavras do autor:
Obras musicais participam, portanto, em dois mundos diferentes: um relacionado
por seu passado (o que os constitui como objetos reconhecíveis), e outro
relacionado por seu futuro (o que poderiam tornar-se). Se concebermos
idealisticamente a performance como um ato de interpretação (seja hermenêutico
ou performativo) e se reduzimos-la à reprodução da partitura (entendida como
um objeto técnico-instrumental), descartamos então a possibilidade de emergir
coisas epistêmicas ou de revelar dimensões inusitadas. Estaríamos lidando
principalmente com o passado das obras. Se quisermos dar credibilidade à
performance como uma instância, entre outras, da atividade epistêmica,
precisamos então de um conceito como o de “experimentação” para criar espaço
em relação à partitura (que, de outra forma, seria sufocar e delimitar o potencial
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epistêmico da prática da performance), permitindo que imprevisibilidades futuras
aconteçam (Idem, p.160).

Paulo de Assis conclui sua conjectura dizendo que:
[…] pode haver um modo alternativo de problematizar as coisas, um modo que,
em vez objetivar uma recuperação das coisas tais como elas supostamente
seriam, procura-se por novas formas de expô-las de forma produtiva. Ou seja, um
modo que, ao invés de olhar criticamente para o passado, projeta as coisas de
forma criativa para o futuro. [...] Na minha opinião, é precisamente sobre isto que
a pesquisa artística deveria ser: um modo criativo que reúne coisas do passado e
do futuro de maneiras que não podem ser feitas por modos não-artísticos
aconteçam (Idem, p. 162).

Assim, alinhados a tais ideias, propusemos a condução do recital multimídia,
explorando, durante os ensaios e a performance, a interação entre os sentidos da visão e da
audição, em uma proposta de reconfiguração dos materiais estéticos das peças musicais em
prol da construção da unidade do espetáculo.

3.Método eResultados
Decidimos elaborar um pano de fundo conceitual ao espetáculo com o intuito de
lhe conferir coesão e unidade. Estabelecemos, assim, uma espécie de enredo cuja narrativa
enfocaria os conflitos protagonizados pelo “casal” – tomando a devida licença metonímica e
prosopopeica, respectivamente – Ser-humano e Gaia. Portanto, o guião criado teria a função
de atuar como um fio condutor, que perpassava e amarrava o espetáculo como um todo,
enquanto algo contínuo e fechado, ao invés de reincidir na prática mais corriqueira, no âmbito
da música de concerto, de simplesmente agrupar peças avulsas numacompilação.
Isso acabou por influenciar sobremaneira a seleção e a ordenação da sequência
das peças que compõem o repertório, uma vez que tomamos um cuidado especial para
escolher canções cujas letras compartilhassem uma identidade semelhante ao abordarem,
como eixo temático comum, a natureza e as desventuras nas relações amorosas.
Durante esse processo, algumas reflexões surgiram, contribuindo para o
amadurecimento do enredo e gerando elementos interpretativos personalizados. Foram elas:
(i) como nós, seres-humanos, nos relacionamos historicamente com a natureza?; (ii) em que
medida nos reconhecemos como parte dela?; (iii) como as nossas relações interpessoais, em
especial as relações amorosas, refletem e são refletidas pelo elo que estabelecemos com a
natureza?
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A arquitetura do recital foi estruturada em dois grandes momentos. No primeiro
deles, os textos das canções (Nesta manhã, Aria (Cantilena) da Bachianas brasileiras nº 5,
Melodia sentimental da Floresta do Amazonas e Valsinha do marajó) enaltecem as belezas
da natureza, trazendo à tona tópicos como céu límpido, mar, floresta, aurora, tarde e noite.
Depois, a canção Dengues da mulata desinteressada, de Marlos Nobre e Ribeiro
Couto, marcou, nesta proposta de leitura, o ponto de virada para o segundo momento. Tal
transição abordou o consumismo desenfreado típico de nossa sociedade, cuja insaciável
demanda pela aquisição de bens descartáveis acarreta em um desequilíbrio na relação
existente entre as duas personagens abstratas datrama.
O segundo momento foi caracterizado por uma atmosfera mais densa e lúgubre,
retratando as consequências dessa crise amorosa / ambiental. Crise esta evocada por palavras
de conotação negativas e de tensão, como “doloroso”, “sombra” (presentes nas miniaturas
Vesperal e Coração Inquieto de Oscar Lorenzo Fernandez), “dor cruel”, “mágoa crescente”,
“agrava meu tormento”, “triste solidão” (em Canção do amor da Floresta do Amazonas de
Heitor Villa-Lobos), entre outras, além de títulos sugestivos como Amor em lágrimas e Amor
que partiu, da parceria de Claudio Santoro e Vinícius de Moraes.
Essas duas partes principais foram emolduradas e entremeadas pela Chacona da
Partita em Ré menor, BWV 1004 de Johann Sebastian Bach, escolhida devido a seu caráter
elegíaco (FERNÁNDEZ, 2003) e cíclico. Tal peça foi apresentada de forma fragmentada,
costurando a narrativa em momentos introspectivos. Nesse recorte, optamos por começar pela
seção em Ré maior (que, originalmente, está no meio da peça), de forma a estar mais
condizente com o clima reflexivo que pretendíamos expressar.
Por fim, quase à guisa de “créditos de cinema”, a peça que deu título ao
espetáculo foi tocada em um arranjo especialmente comissionado a Lucas Telles. Ela foi a
única peça cantada em duo: alternando antifonicamente as estrofes até a repetição final do
refrão em uníssono (este, inclusive, ressoado em coro com o público). Essa divisão, junto do
significado textual, sugeriu um diálogo entre a voz feminina, representando a natureza
(muitas vezes associada à figura materna como mãe-natureza ou Gaia, a deusa terra da
mitologia grega), e seu interlocutor, o Homem, historicamente definido como sinonímia de
Ser-humano. Essa última canção atuou, duplamente, sintetizando o enredo e também
deixando, reticentemente, o final em aberto. Assim, ao digerirem o que se passou, os
espectadores foram indiretamente “convidados” a também tomarem parte, como coatores, do
desenvolvimento dessa trama, baseada em fatos verídicos e ainda não concluída.
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O repertório musical foi ancorado em canções do século XX de compositores
eruditos brasileiros. Muitas das peças são transcrições para canto e violão – a maioria
originalmente para canto e piano –, sendo que várias delas foram coletadas do songbook
Canções da terra, canções do mar (2014) de Mônica Pedrosa e FernandoAraújo.
Apostando que poderia ser ainda mais enriquecedor se nos aventurássemos numa
proposta de caráter transdisciplinar (FREITAS et al., 1994; NICOLESCU, 1999.), ao cruzar
música com outras expressões artísticas, lançamos mão da projeção de excertos de imagens
extraídas do documentário Home (2009) e do livro A terra vista do céu (2012), ambos de
autoria do fotógrafo e ambientalista Yann Arthus-Bertrand. Desse modo, além do enredo
criado ser reforçado, outras dimensões – de teor estético, ecológico e político – também
puderam ser agregadas ao espetáculo. Portanto, sobrepostas às peças executadas, imagens
retratando poluição, desespero e solidão foram exibidas: em forma de filme na parte
instrumental da Chacona e em forma de fotos durante as canções. Também declamamos
versos do poeta paulista Hans Machado (também conhecido pela alcunha de Shaié) em
justaposição a algumaspeças.

4.ConsideraçõesFinais
O recital Grito de Alerta foi estreado no dia 13 de maio de 2017, pela série de
concertos Grupo Quinto Convida. Essa série, de periodicidade mensal, é bastante
idiossincrática e veio ao encontro de nossas ideias, pois além de contar com um ambiente
mais intimista, devido à dimensão e natureza do espaço camerístico de uma residência, ela
também fomenta uma maior interação entre o público e o(s) artista(s) uma vez que, após os
concertos, é servido um coquetel num ambiente informal e descontraído, tornando “o evento
pessoal e participativo […], assim como as regras de comportamento […] amenizadas”. Em
suma, ela retoma a prática de tertúlias esaraus.
Analisando retrospectivamente, vimos que o processo de elaboração do
espetáculo transformou significativamente nossa performance, na medida em que gerou
novas perspectivas de interação com o público por meio da transdiciplinaridade (música,
imagens e poesia). Muitas de nossas escolhas musicais interpretativas (como andamento,
dinâmica, articulação, acentuação, agógica e variação timbrística) também foram
influenciadas pela definição do enredo, bem como pela exibição das fotografias e declamação
daspoesias.
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Tendo uma boa receptividade por parte do público, este espetáculo já conta com
outras apresentações agendadas em São Gonçalo do Rio Abaixo e em Belo Horizonte.
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de doutorado apoiada pela CAPES.
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realizei em parceria da cantora Deborah Oliveira e que teve uma turnê em Portugal no ano de 2016.
2Nota
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3Em

nossa concepção essa divisão facilita didaticamente a compreensão, mas gostaríamos de assinalar que
percebemos zonas de interseção em que esses estágios se permeiam mutuamente.
4Em nosso entendimento esses dois primeiros níveis são indissociáveis. Acreditamos que eles, conjuntamente
com os demais fatores, ajudam a compor aquilo que é designado por técnica instrumental.
5“Coisas epistêmicas” são “entidades que escapam de definições fechadas e que podem ter diferentes funções de
acordo com o contexto em que elas estão temporariamente imersas” (ASSIS, 2013, p. 161).
6Todas as citações retiradas de Paulo de Assis (2013) foram traduzidas por nós. O documento original pode ser
diretamente
acessado
pela
página:
http://www.orpheusinstituut.be/uploads/assets/391/1397028804experimental-systems-de-assis-def.pdf – acessado em 18 de outubro de 2017.
7O conceito de complexidade epistêmica consiste na riqueza de certo “conhecimento que concomitantemente
contribui para, e é gerado por, a criação de um artefato” (DASGUPTA, 1997, p. 116 apud ASSIS, 2013, p. 154).
8“Em um sentido mais profundo a experimentação não seria o ato de conduzir experimentos (e menos ainda de
fazer testes). A experimentação estética refere-se principalmente a uma orientação completamente nova dos
sentidos e da razão, com o objetivo de reconfigurar o sensível” (ASSIS, 2013, p.163).
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O violão no Museu da Música de Mariana
RECITAL-CONFERÊNCIA
André Guerra Cotta
Universidade Federal Fluminense – agcotta@gmail.com
Resumo: Este artigo consiste na versão escrita de recital-conferência com obras para violão
existentes em fontes manuscritas do Museu da Música de Mariana, especialmente da Coleção
Dom Oscar, sua seção principal. O repertório se constitui basicamente de música instrumental,
mas também são analisadas duas obras vocais cujas fontes trazem acompanhamento escrito para o
instrumento. Além de uma breve introdução sobre o museu e seu acervo, são também abordados
aspectos musicais, históricos, geográficos e editoriais relacionados às obras e às fontes
apresentadas.
Palavras-chave: Violão. Museu da Música de Mariana. Fontes musicais manuscritas. Brasil.
The Guitar in the Mariana´s Museum of Music
Abstract: Written version of a recital-conference with guitar pieces existing in manuscript
sources of the Mariana´s Museum of Music, especially from the Dom Oscar Collection, the main
collection of the Museum. The repertoire consists basically of instrumental music, but two vocal
works whose sources with written accompaniment for the instrument are also analyzed. In
addition to a brief introduction about the Museum and its holdings, musical, historical,
geographical and editorial aspects related to the works and sources are discussed.
Keywords: Guitar. Mariana´s Museum of Music. Manuscript music sources. Brazil.

1. Introdução
O presente trabalho é uma versão escrita do conteúdo teórico apresentado no
recital-conferência “O violão no Museu da Música de Mariana”, realizado no 1º SIM!
Simpósio Internacional de Violão,em que interpretei e comentei algumas obras para violão
existentes em fontes manuscritas do Museu da Música de Mariana, especialmente na Coleção
Dom Oscar.i O repertório se constituiu basicamente de música instrumental, mas também são
aqui parcialmente analisadas duas obras vocais cujas fontes trazem acompanhamento escrito
para o instrumento.ii
Este recital-conferência é uma apresentação de resultados parciais do projeto de
pesquisa “Fontes musicais manuscritas para violão nos acervos luso-brasileiros (séculos
XVIII a XX)”, que venho desenvolvendo desde 2015, que consiste no levantamento das
fontes existentes nos acervos brasileiros e portugueses com obras escritas para o instrumento.
Além do estudo e da performance de tais obras, o projeto tem também como objetivo publicar
uma edição prática, devidamente acompanhada de aparato crítico e informação musicológica,
daquelas obras consideradas mais significativas como contribuição para o repertório do
violão luso-brasileiro. O projeto se justifica pela constatação de que são raras as ocorrências
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de obras para violão nos documentos existentes nos acervos brasileiros, sobretudo de obras
instrumentais, como observou, entre outros autores, Márcia Taborda:
O repertório do violão brasileiro se ressente de documentação. Na tradição popular,
poucos foram os violonistas que dominavam a escrita musical; as obras para o
instrumento costumavam ser transmitidas informalmente, nos encontros, nas rodas,
nas aulas, o que fez com que muito da produção violonística se tivesse perdido pelo
caminho. [...] Isso não significa que não houvesse composições para o instrumento,
apenas que não havia a prática de anotá-las. (TABORDA, 2011, p. 138-139).

Além de uma breve introdução sobre o Museu da Música de Mariana e seu
acervo, também abordarei brevemente aspectos musicais, históricos e editoriais relacionados
às obras apresentadas. Este trabalho tem conexão com uma comunicação, também
apresentada neste simpósio, sobre a violonista e compositora Conceição Tavares Coimbra, na
qual, além de apresentar alguns dados biográficos sobre a autora, analiso a valsa Saudades de
Anteontem, por ela composta em 1916, e também realizada em performance neste recitalconferência.
2. O Museu da Música de Mariana
O Museu da Música deMariana foi criado por Dom Oscar de Oliveira em meados
da década de 1960 e em sua história foi objeto de várias intervenções, entre as quais
podemosdestacar os projetos Acervo da Música Brasileira/Restauração e Difusão de
Partituras(Eleonora Santa Rosa/Fundarq – Petrobrás, 2001-2003), Preservação do Acervo do
Museu daMúsica de Mariana (José Eduardo Liboreiro/Fundarq – VITAE, 2004), Museu da
Música deMariana: Difusão e Disponibilização do Acervo (André Guerra Cotta/Programa
CaixaCultural, 2005-2006) e Instalação e Difusão do Museu da Música de Mariana (André
Guerra
Cotta/Programa Petrobrás Cultural, 2007-2008),iii em que realizamos sua
instalação no prédio atual, mostrado na figura 1.
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Figura 1: Desenho da fachada do Museu da Música, em suas atuais instalações, na antiga Residência Episcopal,
construída no século XVIII (Fonte: Guia do Museu da Música de Mariana).

No primeiro projeto, realizado a partir de2001, criei uma base de dados seguindo
as Diretrizes do RISM – Répertoire Internacionale des Sources Musicales,iv e incluindo
alguns campos daISAD(G) – Norma Internacional de Descrição Arquivística. Sem entrar em
mais detalhes, gostaria apenas de mencionar que no referido projeto estabelecemos um
arranjo para todos os documentos que formam o acervo do Museu da Música e atribuímos
códigos de referência mais consistentes que aqueles anteriormente utilizados. A principal
coleção do Museu é a Coleção Dom Oscar (codificada como CDO), que reúne documentos
originários de diversas cidades e distritos ligados à Arquidiocese de Mariana, dos quais Dom
Oscar recebeu ou aos quais solicitou a doação das fontes que formam a coleção que hoje leva
seu nome. Um segundo nível, no interior da coleção, estabelece códigos numéricos para cada
município: CDO.01 – Mariana, CDO.02 – Barão de Cocais, etc.v Como veremos a seguir, as
fontes aqui apresentadas vêm das subseçõesCDO.01 – Mariana, CDO.05 – Barra Longa,
CDO.08 – Urucânia e CDO.27 – Lamim.
Um detalhe importante a observar, no contexto deste 1º Simpósio Internacional
de Violão, é o fato de que, ao decidir pela utilização das Diretrizes do RISM-Internacional,
passamos a utilizar abreviaturas padronizadas internacionalmente, o que permitiu resolver o
problema da denominação do instrumento, que somente nós, brasileiros, chamamos de
violão, enquanto que no espanhol ele se denomina guitarra, no inglês, guitar, no francês,
guitarre, etc. Seguindo o RISM, utilizamos a abreviatura “guit”, que indica o instrumento
com precisão independentemente da língua, o que permite um acesso padronizado à base de
dados por parte de pesquisadores de outros países. Isso será importante sobretudo quando a
base estiver integrada à base de dados do RISM Internacional.

3. As fontes contendo obras para violão.
A tabela 1 apresenta as fontes encontradas pela ordem de código. Como
explicado, na primeira coluna vemos os respectivos códigos de referência, nos quais os três
últimos dígitos se referem ao número do item documental no interior da subseção (assim, o
primeiro item é o documento 358 da subseção CDO.01 - Mariana).
Código

Título Próprio

Compositor

Copista

CDO.01.358 [Caderno de obras para [Matteo Carcassi] / Não identificado
violão]
Não identificado

Data
s/d

Local
não indicado
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Código

Título Próprio

Compositor

Copista

Data

Local

CDO.05.114 [Duas modinhas para voz e Não identificado
violão]

Não identificado

s/d

não indicado

CDO.08.019 Valsa Olga Lopis [sic] / J. Manfrinato
Valsa Maria Lopis [sic]

Não identificado

s/d

não indicado

CDO.27.006 Valsa Irene, em Sol menor / Não Identificado
Modinha

[Conceição
Tavares Coimbra]

1923

Rio Espera

CDO.27.062 [Duas
Mazurcas
violão, em Ré maior]

Não Identificado

s/d

não indicado

para Não Identificado

CDO.27.115 Canto da Verônica O vos Não Identificado
omnes, para voz e violão

Leôncio
Ferreira 1904
das Chagas

Lamim

CDO.27.127 Valsa
Saudades
de Conceição Tavares Conceição Tavares 1916
Anteontem, em Lá menor
Coimbra
Coimbra

Lamim

CDO.27.128 [Valsa sem título, em Lá [Conceição
Conceição Tavares 1911
Lamim
menor]
Tavares Coimbra] Coimbra
Tabela 1: Fontes existentes na Coleção Dom Oscar com obras escritas para violão.

Existemno acervo do Museu da Música de Mariana pelo menos mais duas fontes
contendo obras para violão fora da CDO, uma no Arquivo do Seminário de Mariana (ASM) e
outra na Seção de Bandas (BAN), que menciono neste trabalho apenas registrar sua
existência, mas não as apresentarei em detalhes. Uma delas é apenas uma parte,
aparentemente um acompanhamento escrito, porém, sem a parte melódica correspondente.

3.1 Fonte CDO.08.019.
Trata-se, como veremos, de um caso semelhante à primeira fonte que vamos
apresentar com algum detalhe, a fonte CDO.08.019, originária de Urucânia, município que
fica a cerca de 100km de Mariana, como mostra a figura 2.

Figura 2: Mapa com o atual trajeto rodoviário entre Mariana e Urucânia (Fonte: Google Maps).
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Esta fonte, CDO.08.019, traz partes incompletas dasvalsas“Olga Lopis”[sic]e
“Maria Lopis [sic] Vieira”, com autoria indicada de J. Manfrinato. Não conseguimos dados
biográficos sobre este autor e é realmente lamentável que o material esteja incompleto, mas
pode-se ver que as partes podem ter sido escritas para o violão, como acompanhamento,
embora não haja menção ao instrumento e algumas imprecisões possam dificultar a execução.

Figura 3: Parte pertencente ao item CDO.08.019, com acompanhamento escrito para o violão.

3.2 Fonte CDO.01.358.
O item documental CDO.01.358 é um caderno com obras para violão, ou melhor,
um fragmento de caderno, contendo dez fólios não numerados, no qual estão escritas trinta e
uma pequenas peças para violão. Não há nenhuma menção ao instrumento, mas a escrita é
idiomática e claramente se pode verificar que são composições para o violão, em geral
bastante simples do ponto de vista técnico, mas nem por isso sem interesse do ponto de vista
musical.

Figura 4: Item CDO.01.358, caderno com obras escritas para o violão.
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Depois de muita pesquisa, conseguimos identificar 30 das 31 peças do manuscrito
como pertencentes ao Método Completo para Violão, Op. 59, de Matteo Carcassi. Este é,
inclusive, um exemplo das dificuldades técnicasencontradas na catalogação de fontes
musicais, pois, no processo de identificação e descrição das obras, nem sempre há tempo para
pesquisar caso a caso (no presente caso, mesmo havendo três violonistas na equipe de
catalogação, nenhum de nós, talvez por não termos estudado pelo referido método, conseguiu
identificar a origem das peças). Uma das obras, entretanto, não pertence ao método, ao menos
à versão original, publicada em Mainz, pela Schott (CARCASSI,[1836]).vi Tratamos de
vários aspectos relacionados a esta fonte (e às obras que registra) em artigo recentemente
publicado, ressaltando que a consideramos particularmente importante para entender a
educação musical e a formação violonística no Brasil (cf. COTTA, 2016a).

3.3 Fonte CDO.05.114.
A fonte CDO.05.114, originária do município de Barra Longa, é um caso muito
interessante não somente por se tratar de duas modinhaspara voz e violão, mas especialmente
por trazerem o acompanhamento escrito para o instrumento, algo que não se encontra muito
frequentemente. Barra Longa fica a cerca de 60 km de Mariana, como mostra a figura 5.

Figura 5: Mapa com o atual trajeto rodoviário entre Mariana e Barra Longa (Fonte: Google Maps).

O documento traz escritas asmodinhas “Escuta, oh virgem” e “Basta, amor”, sem
indicar o autor, e, em ambas, como dissemos, raros exemplos de acompanhamento escrito de
modinhas para o violão.vii Também não há indicação de copista, local ou data, mas podemos
estimar, pelo papel, pela grafia, que este documento foi produzido no final do século XIX
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ouinício do século XX. O nome do instrumento está expresso no início da cópia, como
mostra a figura 6.

Figura 6: Fonte CDO.05.114, primeiros compassos e títuloda Modinha “Escuta, oh virgem”.

4. Fontes da subseção CDO.27 – Lamim.
As fontes apresentadas daqui em diante são todas originárias do município de
Lamim, que fica a cerca de 80km de Mariana, como mostra a figura 7. Cabe destacar também
a menção, em uma das fontes, de Rio Espera, município próximo geograficamente de Lamim,
que tem relações políticas e geográficas com o mesmo. Lamim, segundo estudos recentes (cf.
GOMES, 2017) foi um lugar muito significativo ponto de vista da educação musical, no
Brasil no final do século XIX e princípios do século XX, particularmente pela atuação de
Leôncio Ferreira da Chagas, professor e músico, que, não coincidentemente, é o copista (e
talvez, autor, mas isso até o momento não pudemos apurar) de uma das obras apresentadas
abaixo. Muito provavelmente, Leôncio teve influência na formação da violonista Conceição
Tavares Coimbra, também copista e certamente autora de pelo menos uma das obras
interpretadas neste recital, como veremos em seguida.

Figura 7: Mapa com o atual trajeto rodoviário entre Mariana e Lamim (Fonte: Google Maps).
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4.1 A fonte CDO.27.115
Esta fonte traz um Canto da Verônica O vos omnes, copiado (talvez arranjado ou
composto, como dito antes) por Leôncio Ferreira das Chagas, em Lamim, em 24 de março de
1904. Como mostra a figura 8, o instrumento está indicado na partitura.

Figura 8: Fonte CDO.27.115 – Canto da Verônica O vos omnes.

Além de ser outra (rara) ocorrência de acompanhamento escrito para o violão, é a
única obra sacra encontrada no levantamento realizado no Museu da Música de Mariana no
âmbito deste projeto. É curioso, pois, geralmente, o Canto da Verônica é cantado durante a
Procissão dos Passos, na Semana Santa. Neste caso, mesmo considerando que o violão
poderia, a princípio, acompanhar uma cantora em procissão, pode ser que esta versão tenha
sido concebida para outra finalidade, para ser cantada em ambiente fechado, por exemplo.

4.2 A fonte CDO.27.062.
A fonte CDO.27.062 traz registradas duas Mazurcas para violão, ambas em Ré
maior, com indicação nominal do instrumento, como mostra a figura 9. O autor, entretanto,
não foi indicado na fonte e até o momento não conseguimos identificá-lo. Embora singelas,
são duas peças muito interessantes para o violão, bastante coloridas e com um uso muito
equilibrado dos recursos do instrumento, e um uso particularmente curioso de desenhos
melódicos oitavados. Podem servir, inclusive, como ótimos recursos pedagógicos.
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Figura 09: Fonte CDO.27.062 Mazurca [em Ré maior para] violão, compassos iniciais.

Apresentamos na figura 10 os compassos iniciais da edição prática realizada para
a preparação desta peça, que foi a escolhida, entre as duas, para ser tocada no recitalconferência. Mesmo que não se trate de um autor brasileiro, esta mazurca faz parte do
repertório violonístico que circulou por Minas Gerais no início do século XX, data estimada
para o manuscrito, considerado o tipo de papel e a tinta, entre outras características.

Figura 10: Edição da Mazurca em Ré maior para violão, compassos iniciais.

4.3 A fonte CDO.27.127.
Esta fonte é particularmente interessante, pois se trata da única obra para violão
instrumental solista cuja autora assina o manuscrito e se declara compositora – a única fonte
seguramente autógrafa entre as fontes aqui apresentadas. Trata-se da Valsa Saudades de
Anteontem, composta por Conceição Tavares Coimbra, em Lamim, em 16 de janeiro de
1916. Embora o instrumento não esteja indicado, a escrita é idiomática e não há dúvidas
quanto a isto, sobretudo pelo uso notável e sofisticado dos harmônicos na seção
intermediária, que a autora constrói utilizando harmônicos nas casas 4ª e 3ª, o que é bastante
raro, inclusive na 6ª corda, algo ainda mais raro.Esta obra foi apresentada em performance no
recital-conferência, mas sua análise mais pormenorizada foi feita na comunicação realizada
neste mesmo simpósio sobre a autora, para a qual remetemos o leitor interessado.
4.4 A fonte – CDO.27.006
A fonteCDO.27.006 contém duas obras: uma “Valsa Irene” e uma “Modinha”,
esta última copiada por Conceição Tavares Coimbra em Rio Espera, em 9 de fevereiro de
1923. A modinha poderia ser acompanhada por violão, como nos casos mencionados acima,

267

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão – O Violão na América Latina: tendências, desafios, perspectivas
Belo Horizonte/2017

mas traz apenas a parte vocal. Uma análise grafotécnica do documento indica que as duas
obras foram copiadas pela mesma mão, o que discutimos com detalhe em artigo publicado
anteriormente (COTTA, 2016b).

Figura 11: Fonte CDO.27.006 – Valsa Irene, compassos iniciais no manuscrito.

A Valsa Irene foi a última das obras apresentadas neste recital-conferência,
escolhida para tanto por ser, a nosso ver, a mais interessante obra instrumental encontrada até
o momento.Cabe observar, sem entrar em detalhes, que esta valsa, pelos motivos que
apresentamos na comunicação dedicada à violonista Conceição Tavares Coimbra, pode ser
também de sua autoria. A figura 12 mostra os seus compassos iniciais, em edição realizada
como parte das atividades do projeto.

Figura 12: Fonte CDO.27.006 – Valsa Irene, compassos iniciais na edição.

5. Considerações finais
O repertório aqui apresentado provavelmente se destinava a práticas domésticas
de sociabilidade, em saraus e serenatas (como no caso das valsas, modinhas e mazurkas), e ao
estudo do violão (como no caso das peças de Carcassi).O caso do Canto da Verônica
acompanhado do violão é excepcional, ao que parece, e por isso ainda mais interessante.No
caso específico das fontes de Lamim, tudo indica que são parte de um arquivo familiar que
foi parcialmente doado a Dom Oscar, isto é, ao Museu da Música de Mariana.
O repertório até o momento levantado revela muitas fontes importantes que
permaneciamdesconhecidase trazem obras inauditas, abrindo novas possibilidades de
pesquisa e de performance, além de dados históricos. Mesmo no caso de obras conhecidas,
como no manuscrito CDO.01.358, encontram-sedados que permitem compreender melhor a
circulação, a recepção e a transformação da obra de Carcassi no Brasil, mais especificamente
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em Minas Gerais, assim como contribuem para entender o processo de educação musical e de
formação de violonistas no país.
Creio também que o presente recital-conferência mostra a vantagem de se ampliar
o foco das ações em relação ao paradigma da musicologia histórica brasileira do século XX,
que privilegiava a descrição e a catalogação de fontes ligadas à música sacra.A pesquisa de
obras para o violão e também de um “estilo brasileiro” para o instrumento (cf. TABORDA,
2011, p. 141) poderão se beneficiar cada vez mais dos resultados de tal ampliação,
enriquecendo o repertório tradicionalmente difundido – com obras como a Valsa Irene, por
exemplo.
Em continuidade, estamos preparando edição prática,acompanhada de aparatos
críticos, das obras aqui apresentadas – publicação que levará o mesmo nome deste recitalconferência – e, em seguida, outras edições de obras encontradas em acervos brasileiros. Com
tais produtos, esperamos em breve oferecer à comunidade violonística obras significativas
para este instrumento tão caro à nossa cultura musical.
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Este recital-conferência foi apresentado também em 16 de novembro de 2016, na Universidade de Brasília,
com a participação do flautista Welder Rodrigues, como parte do II Simpósio Internacional de Musicologia da
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UNB, e em 20 de novembro de 2016, na Casa de JK, em Diamantina, em evento realizado junto à Pro-Reitoria
de Extensão da UFVJM, com a participação do flautista Evandro Archanjo.
ii
Na proposta inicial deste recital, tais obras seriam interpretadas com violão e flauta, mas infelizmente não
houve condições para a participação do flautista, de maneira que interpretei apenas três obras para violão solo,
adequando o tempo restante para os comentários, observando os vinte minutos estipulados para o recital.
iii
Gostaria de registrar aqui minha homenagem e reconhecimento ao Dr. Roque José de Oliveira Camêllo (19422017), Presidente da FUNDARQ – FundaçãoCultural e Educacional da Arquidiocese de Mariana –
pessoafundamental para a realização dos projetos levados a cabo no Museu da Música nas últimas duas décadas.
iv
Sobre o RISM, conferir o sítio www.rism.info (cf. seção MUSCAT). Trata-se de Projeto nascido de iniciativa
conjunta de musicólogos, bibliotecários e outros profissionais ligados à International Musicological Society
(IMS) e à International Association of Music Libraries, Archives and Information Centres (IAML), iniciado em
1952, que conta hoje com a participação de grupos de trabalho em 56 países, inclusive no Brasil.
v
Para mais detalhes sobre o Museu da Música, seu acervo e sobre os códigos relativos à CDO e às demais
seções, sugerimos a leitura do Guia do Museu da Música de Mariana (COTTA, 2008).
vi
Embora a publicação original não tenha a data indicada, segundo Ballesté (2009, p. 35) ela ocorreu em 1836.
vii
Na proposta inicial, pensamos em interpretá-la em uma versão com flauta e violão, de maneira a destacar o
acompanhamento e também por considerar que, mesmo em performances que incluem o canto, cabe uma leitura
instrumental deste tipo. Como já mencionado, infelizmente, por razões logísticas, não foi possível a participação
do flautista e a fonte foi apenas exibida, a título de ilustração. O mesmo se aplica ao Canto da Verônica O vos
omnes, da fonte CDO.27.115, comentado mais abaixo.
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O papel do vínculo afetivo na aprendizagem de violão em uma Casa Lar:
um estudo de caso
PÔSTER
Adailson Cássio da Silva Araújo
DMUSI - UFSJ – adailsoncsaraujo@gmail.com

Vladmir Agostini Cerqueira
DMUSI - UFSJ – vlada33@gmail.com
Resumo: Observamos uma lacuna na formação no tocante à possibilidade de atuar em locais
como Casas Lares, nas quais crianças em situação de risco residem. Diante deste problema, esta
pesquisa busca analisar a relação entre o vínculo afetivo e o desenvolvimento musical como
estratégia didática para atuação neste tipo de ambiente, a partir de uma experiência de oficinas de
violão musicalizador ministradas em uma Casa Lar entre os anos de 2014 a 2016, com os
referenciais de Penna (2008) e Oliveira (2000), bem como a metodologia do estudo de caso
conforme Amado (2013).
Palavras-chave:Casa Lar. Vínculo afetivo. Violão. Musicalização.
The Role of the Affective Bond in Guitar Learning at a Casa Lar: a Case Study
Abstract: A gap can be observed in teaching formation regarding the possibility of working in
places such as Casas Lares where children at risk reside. Faced with this problem, this research
seeks to analyze the relationship between affective bonding and musical development as a didactic
strategy in this type of environment, based on an experience of workshops given at a Casa Lar
from 2014 to 2016, and with the references of Penna (2008) and Oliveira (2000), as well as the
methodology of the case study according to Amado (2013).
Keywords: Casa Lar. Affective bonding. Guitar. Musicalization.

1. Introdução
Esta pesquisa em andamento originou-se de um programa de extensão que, entre
os anos 2014 e 2016, promoveu atividades de violão musicalizador em uma Casa Lar. A
instituição Casa Lar abriga crianças de 0 a 18 anos que se encontram em condição de
vulnerabilidade familiar e social. Casa Lar é:
serviço de acolhimento provisório oferecido em unidades domiciliares, com pessoas
que prestam serviços de cuidado a um grupo de crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo, em função de abandono
ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados
de cumprir sua função de cuidado eproteção.
[...] visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente
familiar.
[...] deve receber supervisão técnica. (CONANDA, 2009, p. 69).

O ponto chave da ideia de Casa Lar reside na expressão “ambiente familiar”
buscando “promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as
pessoas da comunidade” (CONANDA, 2009).

271

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão – O Violão na América Latina: tendências, desafios, perspectivas
Belo Horizonte/2017

A partir desta perspectiva, almejamos produzir uma reflexão que possa
nortear a escolha de uma didática diferenciada de aprendizagem ao violão, orientada
mais pelo afeto e pelos vínculos decorrentes de um convívio cotidiano do que
propriamente pelos princípios tradicionais da técnica instrumental. Nesta reflexão
buscamos filtrar aspectos da iniciação violonística através das ideias de musicalização,
afeto e vínculo, diante da necessidade de fazer avançar o debate sobre as diferentes e
variadas formas de ensino e aprendizagem ao violão.
Adotamos como pressuposto que a formação de vínculos entre os diferentes
atores em contato se relaciona à aprendizagem, e postulamos que estes vínculos
precisam ser fortes e positivos para o ensino de violão. Levando em conta essa hipótese
e

pressuposto,

nossa

pesquisaqualitativavisadescreverosprocessosdecriaçãodevínculosafetivosecomoeles

se

conectaram aos processos de oficina de violão musicalizador, ministrados ao longo de
dois anos na instituição CasaLar.
Entendemosquevínculosfortesdizemrespeitoaumaparticipação
cotidianadealunos e oficineiros, sem o que não podemos ter elementos suficientes para
analisar as relações em jogo. Por sua vez, vínculos positivos dizem respeito a relações
nas quais haja aceitação das atividades propostas, seja pela curiosidade às proposições
elaboradas

pelos

oficineiros,

seja

poruma

negociaçãoentreesteseosdemaisparticipantes,embuscadeumobjetivocomum.
Detalherelevanteéquepensamosmais

emtermosdemusicalizaçãodoque

emtermos
deeducaçãoinstrumentalpropriamentedita.Otermo“musicalização”encerraumprocessode
ensino e aprendizagem da sensibilidade sonora. Acerca desteprocesso:
(...) o ‘ser sensível à música’ não é uma questão mística ou de empatia, não se
refere a uma sensibilidade dada, por razões de vontade individual ou de dom
inato. Trata- se, na verdade, de uma sensibilidade adquirida, construída num
processo – muitas vezes não-consciente – em que as potencialidades de cada
indivíduo (sua capacidade de discriminação auditiva, sua emotividade, etc.) são
trabalhadas e preparadas de modo a reagir ao estímulo musical. (PENNA, 2008,
p. 29).

Esta dimensão da musicalização focada no indivíduo considera a construção
da experiência, que lhe proverá os esquemas de interpretação necessários para que ele
possa, enfim, apreender a obra musical. Uma segunda dimensão da musicalização,
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complementar à primeira e, como esta, imprescindível ao processo, abrange uma ação
voltada para a formação não somente de artistas, mas também de sociedades.
Interligando-se, de uma forma ou de outra, aos processos sociais de difusão de
cultura (...) a musicalização não se exaure em si mesma. Ela articula-se à
inserção do indivíduo em seu meio sociocultural, devendo, portanto, contribuir
para tornar a sua relação com o ambiente mais significativa e participante. Dessa
forma, cabe à ação pedagógica voltada para a aquisição dos esquemas de
percepção da linguagem musical desenvolver condições para a compreensão
crítica da realidade cultural de cada um e para a ampliação de sua experiência
musical. (PENNA (2008, p. 42).

2. Justificativa e referenciais teóricos
Sobre a Dimensão do Impacto Social
Koellreuter (1977) nos informa que um novo tipo de sociedade condiciona
um

novo

tipodearte.Nestesentido,aatividademusical,enquantomanifestaçãoartística,estarásempre
sujeitaaconstantestransformaçõesmedianteassociedadesnaqualemergeeseinsere.
Podemos estender este conceito de sociedade para qualquer agrupamento de
seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Nesta acepção, um
grupo de pessoas pode ser considerado uma sociedade e analisado em sua totalidade,
independentemente de seu tamanho e de suas relações com outros grupos que convivem
em uma unidade social maior e mais complexa como o clube, o bairro, a cidade, etc.
ApartirdaafirmaçãodeKoellreuteredaextensãodadefiniçãodesociedade,paraqu
e o ser possa agir positivamente em um processo de transformação social, podemos
pressupor que o ensino, se refletido e planejado, pode ser peça chave neste processo,
uma vez que admitamos que as diferenças sociais a condicionar as manifestações
intelectuais repercutem diretamente na relaçãoensino/aprendizagem.
A sociedade que queremos analisar neste trabalho consiste em um grupo de
pessoas reunidas para o aprendizado, minimamente predispostas a formar relações
significativas em torno das atividades decorrentes deste aprendizado. É preciso que haja
a

vontade

dos

integrantesdestegrupoempermanecernesteespaçocoletivoparaqueestasrelaçõesresultem,
defato,emaprendizagem,eissotambémenvolveforçasqueestãoalémdadidáticadoviolão.
Sobre o Potencial Impactante do Ensino Coletivo de Música
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O ensino musical é capaz de promover o ser humano tanto individualmente
como na vida em sociedade (CRUVINEL, s/a). Para tanto, deve-se procurar propostas
focadas nodesenvolvimento do indivíduo, respeitando suas qualidades e capacidades,
buscando promover o seu gosto pelo aprendizado. No entanto, o processo de aquisição
deste gosto enfrenta dificuldades sociais que refletem no comportamento e interesse dos
alunos.
A formação acadêmica prepara o professor de música para um ambiente
formal inserido em um contexto idealizado. Contudo, a realidade na qual o ensino está
inserido dificilmente provê uma situação ideal. Nesta realidade não há um norte claro,
como nas escolas de música tradicionais ou especializadas, acerca do papel do ensino
de instrumento na educação musical.
ParaCruvinel(S/a),oensino

coletivo

serianão

somenteumaescolhaemumasituação de escassez de recursos educacionais, mas sim uma
das mais importantes ferramentas para o processo de socialização do ensino musical,
democratizando o acesso à tradição, epermitindo de forma peculiar a inclusão e a
transformação social de indivíduos emcidadãos.
O aspecto mais interessante do ensino coletivo é a sua capacidade de tecer
conexões diretas entre os participantes, permitindo o desenvolvimento de rodas de
conversas entre eles, possibilitando o fortalecimento e a construção coletiva do
processo pedagógico e o cooperativismo. Em nosso trabalho, chamamos estas conexões
de vínculos.
Sobre o Papel dos Vínculos e Afetos no Processo
Segundo Oliveira (2000), o vínculo é uma experiência entre dois objetos
promovida pelo afeto simultâneo, na qual o sujeito pode afetar os seus objetos e ser
afetado pelos mesmos. Sendo assim, por meio desta habilidade é possível reconhecer e
modificar a realidade na qual o aprendizado é executado, admitindo a capacidade
humana de apreensão nos moldes de Freire.
(…) meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também
o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da
história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da
política, constato não para me adaptar a mas para mudar (FREIRE, 1996, p.74).
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Admitindo o conceito de Freire e considerando que o comportamento
humano é um jogo dinâmico mediado pelas relações entre todos que compõem
determinada sociedade independente da formação sociocultural de cada indivíduo, o
ambiente escolar pode apresentar inúmeras adversidades que contribuem ora positiva
ora negativamente para a apreensão do conteúdo proposto.
O fato do público-alvo das oficinas ser de crianças em situação de risco, leva
a refletir sobre interação envolvida nas oficinas, ora entre aluno/aluno, aluno/professor,
aluno/violão e aluno/espaço (Casa Lar), sobre o pressuposto que estas interações
refletem as relações afetivas anteriores, entre os jovens e suas famílias de origem.
Sabendo que são crianças e adolescentes (7 a 17 anos) abrigados por desestruturação
familiar, podemos pressupor dificuldades de interação entre os participantes das
oficinas, os instrumentos (violões e outros objetos associados à oficina) e demais atores
presentes e atuantes na Casa Lar.
Desta forma, nossa pesquisa quer relacionar os relatos das vivências entre os
diversos personagens envolvidos nas oficinas de violão com a ideia de uma
metodologia de ensino fluida e variável conforme o contexto encontrado, respeitando
ideias

e

preceitos

de

métodos

deensinodeviolãoestabelecidos,porémrepensandoereorganizandomuitasdesuaspráticas.
3. Metodologia
Nossa pesquisa visa, primeiramente, a uma seleção de alguns dos relatos das
atividades da oficina de violão, uma vez que estes dados, em sua totalidade, abrangem
um longo período de tempo (dois anos). Esta seleção deve ser feita sem levar em conta
as atividades que tiveram seus objetivos didáticos plenamente atendidos, mas sim as
atividades cujos desdobramentos nos possam revelar os mais significativos índices de
natureza dos vínculos afetivos em jogo no contexto estudado. Por conseguinte,
prevemos uma sucessão de erros e acertos constantes nestes relatos, e não nos
surpreenderíamos acaso aqueles suplantem estes.
Está previsto a realização de entrevistas livres com integrantes das oficinas:
alguns oficineiros, funcionários da Casa Lar e um aluno. O assunto das entrevistas
também será em torno das relações e dos indivíduos que conviveram por tanto tempo
através daquelas oficinas.
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A análise destes dados será realizada por meio de uma investigação
qualitativa (AMADO, 2013), e se constituirá basicamente pelos momentos a seguir:
1. Pré-análise: seleção dos relatos para a formação do corpus documental, que será formado
pela seleção dos diários de campo e por entrevistas, conforme visto anteriormente.
2. Fase preliminar à categorização: estabelecimento do procedimento para a pesquisa.
3. Categorização: é o processo pelo qual os dados brutos serão organizados, transformados e
agregados em unidades que permitem uma descrição exata das características prédeterminadas e relevantes para a pesquisa.
Para se realizar a categorização, serão realizados os processos a seguir:
3.1. Determinação da Unidade de registro, de contexto e contagem:
3.1.1. Unidades de registro: Conteúdo mínimo que será tomado em atenção para
análise, são as palavras-chaves (afetividade, violão, música).
3.1.2. Unidade de contexto: trata-se de decidir a extensão dos documentos nos
quais se busca o significado exato da unidade de registro, sem a preocupação com
o autor.
3.1.3.Unidade de contagem: consiste em definir critérios que determinam a
frequência que determinadas de registro acontecem ou não.
3.1.4.Incidentes críticos: Fatos pontuais e marcantes que possibilitam a
interpretação sobre os indivíduos que realizam a ação analisada.
3.2. Procedimentos de recorte, codificação e agrupamento: Serão as reflexões sobre
quais informações são relevantes nas entrevistas e diários de campo.
3.3. Recorte e diferenciação vertical: análise subjetiva dos recortes realizados,
procurando significados implícitos nos textos e entrevistas.
3.4. Reagrupamento e comparação horizontal: comparação constante entre as
unidades de significação (palavra, proposição, tema ou incidente), sentido igual ou
próximo entre os diversos documentos.
3.5. Reelaboração das ideias iniciais da pesquisa: revisão do trabalho mediante as
análises realizadas, e caso necessário, a reformulação e aperfeiçoamento do trabalho.
4. Categorias: são parâmetros utilizados para analisar os dados, que em geral emergem a
partir dos próprios relatos, norteados pelos seguintes referenciais teóricos:
4.1. Compreensão da técnica do violão, tendo como referência Carlevaro (1979).
4.2. Desenvolvimento da musicalização, tendo como referência Penna (2008).
4.3. Vínculo afetivo, tendo como referência Galvão (1995) e Oliveira (2000).

4. Resultados preliminares
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Até o encerramento deste artigo foi possível aprimorar os referenciais
teóricos

em

tornodasconcepçõesaquiapresentadas.Nestemomento,estamossubmetendoestapesquisaà
PlataformaBrasilpara oacertodosdetalheséticos.Ospróximospassosenvolverãoa leiturae
análise das anotações das aulas de violão musicalizador desde 2014. Paralelamente a
isso, já estamos estruturando as entrevistas com pessoas que tiveram envolvimento
ativo naquelas oficinas, com o intuito de complementar asanotações.
A definição da metodologia de trabalho descrita anteriormente também foi
uma realização desta proposta, uma vez que nunca havíamos nos aprofundado tanto nas
práticas etnográficas como neste trabalho.
Objetivamos que o resultado final deste trabalho possa oferecer um recorte
específico sobre desenvolvimento musical, compreendido entre o desenvolvimento
puramente técnico e a manifestação da inteligência musical. A partir disso, queremos,
em etapa de encerramento, produzir uma reflexão sobre o contexto de iniciação ao
violão intimamente conectado aos vínculos afetivos formados e a questões
musicalizadoras, sem, contudo, abandonar o lado da técnica tradicional, mas
subordinando-a aos dois primeiros pontos.
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O prelúdio da suíte BWV 995 no violão: construção de uma interpretação
analiticamente informada
PÔSTER
Renan Cézar Antunes Índio do Brasil
Universidade Estadual de Montes Claros – renanguitarindio@hotmail.com
Stanley Levi Fernandes Nazareno
Universidade Estadual de Montes Claros – stanleylevi2@gmail.com
Resumo: Ao mesmo tempo em que busca um entendimento aprofundado das estruturas musicais
em suas diversas formas de apuração, esse trabalho objetiva aplicá-lo para alcançar uma prática
musical melhor.A partir dos paradigmas analíticos e metodológicos propostos por Arnold
Schoenberg (2011), Dante Grela (1985), Norton Dudeque (2003), Paul Hindemith (1998) e
López-Cano e San Cristóbal (2014),buscou-se avaliar diferentes parâmetros de partituras e
gravações de referência, comparando-os, para, daí, extrair conclusões interpretativas a ser, então,
aplicadas na formatação de uma interpretação original. A leitura e performance da obra foram
partes cruciais de ambas as etapas do processo. No decorrer da realização do trabalho, através de
experimentações com os resultados parciais e da vivência com a obra musical estudada, têm sido
observadas constantes e significativas transformações do resultado musical do pesquisador e do
próprio processo de construção da interpretação.
Palavras chave: Análise musical. Interpretação musical. Violão. Violoncelo
Title of the Paper in English: The Prelude to the BWV 995 Suite on Guitar: Constructing an
Analytically Informed Interpretation
Abstract: While seeking a deep understanding of musical structures in their various forms of
observation, this work aims to apply it to achieve a better musical practice. From the analytical
and methodological work frames proposed by Arnold Schoenberg (2011), Dante Grela (1985),
Norton Dudeque (2003), Paul Hindemith (1998) and López-Cano e San Cristóbal (2014), it tried
to evaluate different parameters of scores and reference recordings, comparing them, to extract
interpretive conclusions to be, then, applied in the creation of an original interpretation.The
reading and performance of the work were crucial parts of both stages of the process. During the
performance of the work, through experiments with the results, we observed constant and
significant changes in the musical outcome of the researcher and in the process of construction of
the interpretationitself.
Keywords: Musical analysis. Musical interpretation. Guitar. Cello

1. Introdução
A interpretação sistemática de uma obra, levando em conta aspectos
composicionais (racionalização deliberada da estrutura), estilístico-históricos, técnicos
(digitação, saltos, etc.) é característica, conquanto não exclusiva, da música de concerto. É
parte constitutiva, essencial, de sua prática, e o descaso na condução destes estudos pode
resultar em uma execução musical superficial e sem conceitos definidos de interpretação. Daí
a importância de diferentes métodos de análise (ainda que tácitos) nesse processo. Nisso, o
intérprete pode ser ajudado por uma vasta tradição, que tem em nomes como Schenker,
Schoenberg, Boulez, Forte, Nattiez, Barry, Grela, Hasty, etc., alguns de seus expoentes.
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Howat (1995), contudo, chama a atenção para os perigos de uma análise musical sem um
propósito definido: segundo ele, deveríamos usar a análise musical para ajudar na
compreensão da obra executada e não apenas para complicar ou inibir a liberdade e intuição
do intérprete.
Tendo em vista todas estas circunstâncias e considerações, a presente pesquisa
procura extrair o máximo rendimento de alguns métodos de análise musical tradicional, com
o objetivo expresso de construir uma interpretação coerente do prelúdio da suíte BWV 995
(transcrição para violão) e, como consequência disso, chamar a atenção para as diversas
relações análise-performance possíveis numa obra como esta. Seus objetivos incluem ainda
ajudar na conscientização dos estudantes de música para a importância de um entendimento
estrutural aprofundado das obras tocadas.
Em conformidade com as proposições de López-Cano e San Cristóbal (2014,
p.101) para a pesquisa artística, a performance da obra é parte fundamental da metodologia
do trabalho e nela as hipóteses e análises serão testadas e/ou refutadas. Através dela se faz a
análise mecânico-instrumental e se tem uma vivência prolongada com a partitura, com os
sons e com a mecanicidade da música. Assim, foi feita pesquisa bibliográfica (estudo de
referenciais teóricos, partituras e gravações), com o intuito de conhecer mais sobre formas de
compreensão musical e nortear os eixos da investigação artística e a experimentação das
teorias realizadas pelo pesquisador/intérprete; e, de forma concomitante a performance da
obra musical, que se torna fonte de desenvolvimento e elucidação dos conceitos abordados
pelos especialistas. Espera-se que todo esse processo culmine numa melhoria daprática
artística dos próprios pesquisadores. A pesquisa foi realizada dentro do âmbito do Curso de
Licenciatura em Artes / Habilitação em Música da Universidade Estadual de Montes Claros
durante o ano de 2017.
2.Metodologia
O presente trabalho está metodologicamente estruturado em três eixos: a)
pesquisas bibliográficas de referenciais teóricos (sobretudo em análise musical); b) análises
tradicionais de partituras aliadas a análises de performances musicais em áudio e vídeo; e c)
prática musical como ferramenta para testes, comparações e desenvolvimento das teorias e
resultados parciais. Trabalha com dados eminentemente qualitativos, cuja coleta e análise se
darão a partir das várias perspectivas teóricas adotadas (Arnold Schoenberg (2011), Dante
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Grela (1985), Norton Dudeque (2003), Paul Hindemith (1998) e Lopes-Cano e San Cristobal
(2014)).
2.1. Coleta de dados
O levantamento das informações necessárias ao desenvolvimento da pesquisa se
valeu de pesquisa bibliográfica nas áreas de Práticas Interpretativas e Análise Musical.
Análise harmônica (Schoenberg, Dudeque, Hindemith), morfológica (Schoenberg),
fraseológica (Grela, Schoenberg) foi aplicada às diferentes versões da partitura (cello e
violão). A ela se soma a análise de performances (gravações), levando em conta aspectos
expressivos da performance (dinâmica, agógica, tímbrica, articulação) e sua utilização na
construção de estruturas musicais (motivos, frases, seções). Outro ponto importante é a
performance da obra pelo próprio pesquisador como metodologia de coleta (criação) de
dados.
2.1.1. Pesquisa bibliográfica e fontes documentais
Entre as fontes documentais se encontram: partitura para violão (Koonce, 1989),
partitura para violoncelo (Siegburg, 1997), gravação de áudio para violão de dez cordas
(Schmidt, 2000), gravação de áudio para violão (Abreu, 1969), gravação audiovisual para
violoncelo (Rostropovich, 1991) e gravação audiovisual para violoncelo (Maisky, 1991). A
pesquisa bibliográfica, focada em aspectos teóricos, buscou textos sobre análise musical,
performance e pesquisa em música: Harmonia (Schoenberg, 2011), Funções Estruturais da
Harmonia (Schoenberg, 2004), Fundamentos da Composição Musical (2015), Harmonia tonal
I e II (Norton Dudeque, 2003), Metodologia de análise Musical (Dante Grela, 1985) e
Investigación Artística en Música (López-Cano e San Cristóbal, 2013). Além dos livros e
partituras, ainda fizeram parte da pesquisa dissertações, teses e artigos científicos das áreas da
Performance musical e Pedagogia da Performance musical. Durante a pesquisa bibliográfica,
notou-se a falta de literatura específica, sobretudo textos clássicos, para intérpretes musicais.
Dessa forma, coube aos pesquisadores desenvolver outras formas de examinar, catalogar,
experimentar e interpretar o assunto, usando a informação obtida do referencial teórico como
guia. Lester (1995) fala sobre escassez de literatura sobre análise musical voltada para
performers:
Sugiro que, com raras e bastante circunstanciais exceções, algo está notavelmente
ausente dessa literatura – ou seja, artistas e suas performances. Tovey, Schenker,
Berry, Cone e Howell nunca validam uma análise referindo-se a performances
singulares e Berry ainda questiona a própria integridade de qualquer performance
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que não se baseia em insight analítico e rigor (...) para estes e praticamente todos os
analistas, as análises são afirmações sobre uma peça, e não sobre uma interpretação
em particular. Artistas e performances são em grande parte irrelevantes tanto para o
processo analítico quanto para a análise propriamente dita. Se se uma determinada
performance articulou os pontos feitos em uma análise, isso não irá validar a
análise; em vez disso, a análise é que irá validar a performance (...) se uma
determinada performance não conseguiu articular os pontos apresentados na
análise, a performance, e não a análise, é que será considerada de alguma forma
inadequada. (LESTER, 1995 apud NOVAIS, 2004, P. 26-27).

Como se vê, além de constatar a ausência do performer enquanto foco e sujeito
no desenvolvimento da Análise Musical, o autor ainda salienta o caráter frequentemente
prescritivo do processo analítico, exercício de abstração que frequentemente desconsidera
não só a realidade do som, mas uma série de questões ritualísticas, logísticas, etc., também
cruciais na formação do significado musical. Ademais, nessa perspectiva, digamos,
tradicionalista,tende(aAnálise)anegara“opacidade”doperformer(suainterferênciano

produto

musical) em favor de uma concepção de “transparência interpretativa” (o ideal stravinskiano
de performer que toca, e não interpreta), negando-lhe a possibilidade de acrescentar novas
camadas de significado àquilo que está posto na partitura. Nesse sentido, a relação partituraanálise-interpretação se aproxima das tensões inerentes ao conceito de obra, discutido em
minúcia no célebre trabalho de Cook (2006) e que retomamos em trabalho anterior
(Fernandes, 2013). Não surpreende, portanto, aquela escassez de trabalhos analíticos focados
no performer, ausência a que este trabalho ambiciona dar resposta.
Ainda nesse viés, vemos que autores como Grela (1985), com seu conceito de
tendências múltiplas; Rothstein (1995) e Nattiez e Barry (1982) constataram a ambiguidade
intrínseca de qualquer texto musical, o que por si já implicaria, necessariamente, na
multiplicação das performances “analiticamente corretas” (ainda que sob ótica analítica que
chamamos “tradicionalista”). Some-se a isso a necessária incompletude do texto escrito
(Cook, 2006; Fernandes, 2013) e a consideração de outros fatores não-imanentes à obra (que,
no entanto, não são objeto deste trabalho) e o que se desenha é um paradigma ao mesmo
tempo mais flexível e complexo, em que as relações análise/performance já não se dão no
sentido anterior (análise > performance), mas sim numa contínua via de mão dupla, cujas
características são a (re)interferência mútua e a continuidade temporal. Essa é a perspectiva
metodológica deste trabalho, que articula as fontes escritas com as fontes audiovisuais
descritas a seguir, e ambas com o aprendizado da obra (construção de uma interpretação) e
com cada uma e suas performances, em sua efemeridade característica, executadas pelos
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pesquisadores. Todos estes elementos interferem continuamente uns com os outros,
afirmando ou negando hipóteses, criando novos dados, produzindo resultadosimprevistos.

2.1.2. Pesquisa em fontes audiovisuais
Gravação de áudio para violão de dez cordas (Schmidt, 2000), gravação de áudio
para violão (Abreu, 1969), gravação audiovisual para violoncelo (Rostropovich, 1991) e
gravação audiovisual para violoncelo (Maisky, 1991), essas Foram as fontes audiovisuais
selecionadas visando a obtenção de dados ausentes ou difíceis de obter das partituras e fontes
escritas, bem como um aprofundamento ou reinterpretação daqueles já legados por elas O
processo de seleção dos intérpretes levou em consideração características como fluência,
técnica, musicalidade, etc. além de priorizar músicos de reputação consolidada.
A análise das fontes audiovisuais foi feita focando os parâmetros dinâmica,
agógica, timbre, articulação, digitação (quando possível) e a maneira pela qual a manipulação
desses fatores cria as ambiências (caráteres) e estruturas musicais nos vários níveis
(fraseado). Para fazer o levantamento destes dados, foi preciso usar uma cópia da partitura
adequada (violoncelo ou violão) como via de registro para cada fonte audiovisual analisada,
além de anotações feitas em diário de pesquisa. A seguir, foi feita uma comparação dos
intérpretes de forma que se entendesse as equivalências e diferenças entre eles, levando em
conta o instrumento utilizado. Foram feitas comparações, inicialmente, entre os intérpretes de
mesmo instrumento, e, depois, uma comparação geral entre todos, chegando-se por fim a
cotejar estes resultados com a análise tradicional da partitura.

2.2. Análise e organização de dados
A pesquisa bibliográfica, programada e realizada na etapa inicial da pesquisa,
serviu de direcionamento para compreensão da obra musical estudada. A seguir, foram
analisadas (segundo os parâmetros já citados: harmonia, morfologia, estrutura) as partituras
para violoncelo e violão, e foram organizados todos os dados aí encontrados. Todas essas
características foram novamente observadas durante a execução musical da obra em áudio e
vídeo de diferentes intérpretes, na qual foram analisados também os parâmetros expressivos
supracitados. A seguir, foi feito um levantamento e organização destes dados brutos.
Sucedeu-se a análise de todos os dados obtidos nas diferentes fases da pesquisa.
Paralelamente, a obra foi lida e estudada no instrumento, pelos pesquisadores, e foi feito o
levantamento de ideias interpretativas, digitações possíveis e seus vários efeitos,

283

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão – O Violão na América Latina: tendências, desafios, perspectivas
Belo Horizonte/2017

características da execução naqueles violões específicos (em conformidade com a discussão
presente no conceito de tocautoria (Fernandes, 2014) e adequação das possibilidades
interpretativas às possibilidades técnicas dos intérpretes. Esse processo melhorou a
compreensão dos dados das etapas anteriores, suscitou reinterpretações dos mesmos e gerou
novosdados.Porfim,asconclusõesobtidasapartirdoresultadodaanálisedetodoeste

corpo

de

informações estão sendo utilizadas na formatação de um conceito interpretativo original.
3.Discussão
A análise de fontes audiovisuais abordou quatro intérpretes: Sergio Abreu
(violão), Stephan Schmidt (violão de 10 cordas), Mstislav Rostropovich (violoncelo) e
Mischa Maisky (violoncelo). O trabalho de coleta de dados foi iniciado pela audição das duas
gravações de violão, seguidas das duas de violoncelo; após, a comparação das quatro
performances gerou novos dados.
Em um quadro geral, comparando os quatro intérpretes, percebe-se que, em boa
parte da obra analisada, as ideias fraseológicas de todos os performers apresentam um alto
grau de coincidência. Não obstante, inúmeros detalhes presentes em cada performance,
mesmo quando as linhas gerais dos gestos musicais são semelhantes, tornam-nas irredutíveis
a padrões fechados e únicas. A primeira diferença, obviamente, decorre do instrumento
utilizado, e vão além: intensidade do toque/dinâmica, região do ataque/tímbrica (sul tasto,
ponticello), agógica, etc.
Os dados recolhidos permitiram elucidar o conceito interpretativo de cada
intérprete: Sérgio Abreu seguindo criteriosamente “ o que está escrito na partitura”; Stephan
Schmidt com uma interpretação muito mais desprendida da partitura, com momentos mais
arrastados contrastando com o virtuosismo em escalas longas; Mstislav Rostropovich toca a
música de forma mais elegante, com bastante legato e andamento lento; Mischa Maisky
também interpreta a obra com sonoridade legato, mas mostra maior virtuosismo. A partir
disso, a prática musical dos pesquisadores passou a se dar sob a influência constante das
fontes musicais analisadas. Foram elementos extraídos daqueles conceitos interpretativos:
utilização dos baixos prolongados como enriquecimento da textura; elementos de agógica;
dinâmica; etc.
Durante este processo de experimentação e prática musical, um elemento de
destaque foi a forma como os baixos do Prelúdio seriam tocados, se obedecendo à duração
prevista na partitura ou não (visto que o efeito de seu prolongamento conferia à textura
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musical uma qualidade “cheia” que considerávamos positiva). A esse respeito, Leathwood
(2000) advoga, com argumentos estilísticos e a favor de uma rítmica mais clara, pela
realização estrita da duração escrita. Mas observando a fundo as várias interpretações foi
possível perceber inconstância na execução dos baixos pelos performers, inclusive
inconstâncias dentro de uma mesma interpretação. A tendência geral foi favorável a ignorar
as pausas, prolongando os baixos, exceto onde isso pudesse causar algum confronto com a
harmonia. Stephan Schmidt, por exemplo, sempre que possível deixa o acorde cheio soando e
o baixo vibrando durante todo o compasso, mas todos os demais intérpretes usam os baixos
soando durante algumas pausas, alguns em lugares diferentes de outros, com mais ou menos
ênfase. A fig.1 mostra alguns baixos que soam enquanto deveriam ser pausados,
desobedecendo a escrita da partitura.

Figura 1: Notas marcada soam até o final da linha que os acompanha, desrespeitando a partitura Fonte:
(KOONCE, 1989 p 3).

Os limites do uso da agógica, sua aplicação conceitual e estruturalmente
eficiente, era uma questão que nos fora colocada pela performance da obra. A análise de
performances respondeu a ela de formas variadas e bem diferentes entre si: enquanto
Rostropovich
StephanSchmidttêmmuitaliberdaderítmica,variandooandamentodeformamais

e
enfática,

Mischa Maisky é mais moderado, e Sergio Abreu praticamente “toca o que está escrito na
partitura”, sendo possível acompanhar o andamento da obra em todas as frases executando a
mesma pulsação. Os padrões agógicos mais frequentes mantêm o andamento relativamente
estável na maioria das frases, mas se mostram mais livres nos trechos de escalas longas,
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fazendo uso de acelerandos e diminuendos (associados a crescendos e decrescendos). Eles
também apontam na direção de certa liberdade rítmica durante os acordes tocados em
inícios e finais de frase.
Um trecho merece destaque pela excentricidade relativa de sua execução por um
dos intérpretes. Nele (c. 19-20, fig. 2), Sergio Abreu faz uso de um toque forte próximo ao
cavalete (sul ponticello), o que confere ao trecho um som “metálico” e bem articulado. Em
contraposição, os outros intérpretes tocam a frase legato, chegando a fazer com que algumas
notas até soem simultaneamente. Ao parecer, a proximidade do trecho à Seção Áurea
daobra1, o início do longo e definitivo caminho de condução à dominante (que por sua vez
introduzirá o tres vite) e, talvez especialmente, o impacto retórico da interválica dilatada
(característico do trecho, e “suavizada” a seguir pelo predomínio de graus conjuntos e
pequenos saltos) sensibilizaram o intérprete para uma sutileza estrutural não observada, ou
não destacada, pelos demais.

Figura 2: Trecho musical que representa divergência na escolha do timbre feito por Sergio Abreu Fonte:
(KOONCE, 1989 p 3).

4.Conclusões
A pesquisa tem tido sucesso em aplicar os resultados obtidos na análise dos dados
na prática musical dos pesquisadores. Os resultados práticos são periodicamente gravados em
áudio e vídeo, para que os pesquisadores tenham a consciência do desenvolvimento e das
transformações causadas pela investigação artística da forma como é realizada, e estas
variações, registradas em diário, gerando dados que futuramente subsidiarão uma
autoetnografia do processo, ela própria resultado parcial a ser incorporado às reflexões mais
gerais que a pesquisa fará sobre as relações análise-performance-interpretação. Através destes
procedimentos pudemos observar que o processo de estudo e montagem da obra musical
sofreu transformações consideráveis: com essa nova abordagem “analiticamente informada,
os pesquisadores tem a chance de resolver questões de digitação, fluência, agógica, dinâmica
antes mesmo de colocar esse conhecimento à prova na execução do instrumento; podem
realizar a leitura já com algumas concepções interpretativas em mente; aprendem a refinar o
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processo analítico através da performance; e, sobretudo, possuem à disposição um manancial
bastante expandido de ideias musicais etécnicas
Sobre o trabalho feito com as fontes audiovisuais, podemos dizer que
encontramos um alto grau de concordância em diversos trechos da música, o que nos leva a
pensar que as características estruturais destes trechos propõem uma leitura mais “fechada”.
Entre essas situações podemos citar a liberdade na condução dos baixos, que soam de forma
parecida (prolongados onde técnica e harmonicamente viável) em todas as gravações, e a
condução fraseológica, que basicamente inicia e termina em trechos de dois ou três
compassos, dando destaque as notas de começo e fim de cada ideia musical (mas mantém a
individualidade de cada intérprete nas micro-manipulações de cada parâmetro sonoro). Em
outros trechos, contudo, observou-se discrepâncias, a mais notável a dos c. 19-20, que, pela
sonoridade e impacto estrutural, foi incorporada diretamente à interpretação (provisória)
resultante da pesquisa. Outra diferença importante é o caráter idiossincrático da interpretação
de Schmidt, de maior amplitude expressiva, tomada como um “limite superior” para as
manipulações de timbre, dinâmica e agógica da interpretação que vem sendoconstruída.
As características próprias de cada instrumento (violão e violoncelo) também
foram responsáveis por influenciar a execução musical dos pesquisadores. O efeito mais
pronunciado se deveu ao violoncelo, que nos induziu a aprofundar a busca por uma
sonoridade legato, um dos grandes desafios de um instrumento tido como “percussivo” como
o violão. Além de questões técnicas (toque lateral, polimento mais cuidadoso das unhas,
digitações favoráveis e aprimoramento da coordenação entre mãos), o prolongamento dos
baixos, também extraído da literatura estudada, foi um dos recursos utilizado para estefim.
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Aníbal Augusto Sardinha: uma reflexão sobre sua trajetória como músico
prático
PÔSTER
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Resumo: Acreditamos que o cenário histórico musical está inteiramente relacionado com as
diferentes formas de tocar um instrumento. Desta maneira, neste presente trabalho, propõe-se uma
reflexão sobre a trajetória musical de Garoto no ambiente em que viveu. A partir disso,
consideraremos a vida de músico prático, a formação oral e a relação com Radamés Gnattali, como
possíveis influências na inovação violonística do compositor. Discutiremos também a falta de
gravações e manuscritos da sua obra, listaremos alguns trabalhos relevantes para a nossa reflexão e,
por fim, faremos uma breve investigação sobre a peça Lamentos do Morro.
Palavras-chave:Garoto. Formação oral. Violão Brasileiro.
Aníbal Augusto Sardinha: A Feflection on his Trajectory as a Pratical Musician
Abstract: We believe that the historical musical scene is entirely related to the different ways of
playing an instrument. In this way, this present work proposes a reflection on the trajectory of Garoto
in the environment in which he lived. From this, we will consider the life of practical musician, the
oral training and the relation with Radamés Gnattali possible influences in the violonistic innovation
of the composer. We will also discuss the lack of recordings and manuscripts of the work, list some
works relevant to our reflection and, finally, we will do a brief investigation on the piece Lamentos
do Morro.
Keywords: Garoto. Oral training. Brazilian guitar.

1. Na época das rádios
Na época das rádios, realizar gravações não era tão comum: usava-se principalmente
os estúdios particulares ou os programas de rádio. Quanto às mídias de armazenamento,
recorria-se aos discos de acetato, gravados em 78 rpm (comum nas gravações das rádios). Por
causa da dificuldade em realizar gravações, da falta de hábito com a escrita das composições ou
arranjos e também da sua morte precoce, grande parte da obra de Garoto se perdeu, porém, ainda
assim, ela continua considerável, conforme atestam as palavrasabaixo.
Em menos de quarenta anos de vida Garoto deixou uma obra monumental, ainda não
devidamente apreciada e que é uma pequena parte do que produziu ao longo desses
anos de atividade artística. Realizou pouquíssimas gravações ao violão (MELLO, 2012,
p.183).

Ainda de acordo com Mello (2012), algumas gravações feitas para amigos e uns
poucos manuscritos serviram de auxílio para resgatar a obra de Garoto e, mesmo assim, existe
ainda uma boa parte desconhecida e carente tanto de registro escrito (a maioria) quanto de
gravação: “Não fosse por Ronoel Simões – autoridade suprema no violão brasileiro, que tão bem
conservou as gravações em acetato, pouco saberíamos dessa parte da obra do gênio das cordas”
(MELLO, 2012, p.183).
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2. Formação musical de Garoto
A forma e a organização do ensino dos conteúdos musicais se diferenciam e sofrem
influência constante das transformações sociais, culturais, religiosas, políticas e econômicas do
mundo. Segundo Recôva (2006), a música, nessa época, estava ligada à vida da comunidade, à
religião, à ética, à terapêutica, à política e ao prazer. Era transmitida basicamente por meio da
imitação. Músicos profissionais passaram seus conhecimentos aos iniciantes, utilizando o
sistema mestre-aprendiz. Essas relações ampliaram-se, com o tempo, e, muitas vezes,
adequando-se às mudanças sociais. Paralelamente ao ensino oral, o ensino sistematizado da
música foi, aos poucos, colocado em prática, com destaque à leitura e à escrita (Candé apud
Recôva, 2006, p. 14). O músico oral tem facilidade em acompanhar e improvisar. Segundo
Ronoel Simões, Garoto não se preocupava tanto com o registro pois lembrava facilmente o
quetocava.
[...] Agora, ele quase não escrevia não, porque ele tinha tudo aquilo no ouvido. Ele não
escrevia muito não. Mas ele sabia escrever, alguma coisa ele tinha escrito. Eu mesmo
tenho um manuscrito dele, de violão [...] (JUNQUEIRA, 2010, p. 106).

Apesar de representar uma classe musical de alto nível, Garoto parece ter se
deparado com dificuldades em organizar seu trabalho como compositor. No ambiente em que
viveu, além das peças para violão, deixou grande número de choros, valsas, polcas, maxixes e
todo tipo de música inserida na prática dos conjuntos regionais. Tem-se conhecimento da escrita
dessa música, muitas vezes, através de coletâneas não autorais, sem critérios precisos do registro
melódico. São livros com notação por cifras, em que se perdem detalhes importantes apenas
percebidos nas gravações (Dalneri, 2009, p. 7).
Até os 18 anos, Garoto não havia sequer tido aula formal. Nesse período, o processo
de aprendizagem fora inteiramente oral e “informal” através de conhecimento transmitido entre
amigos e familiares. Ele também aprendia com outros músicos por intermédio de observação e
posterior imitação. Vale ressaltar o que Prass (2004), citado por Recôva (2006), fala sobre a
aprendizagem por meio da oralidade.
A aprendizagem por meio da oralidade é abordada por Prass (2004) como atividade
extremamente comum no processo de aprendizagem de músicos. Aprender ouvindo,
vendo e principalmente vivenciando a prática musical caracterizam-se como os
principais vetores de aprendizagem baseada na prática oral (QUEIROZ, 2004). Ao
longe da história da humanidade, essa atividade foi responsável pela perpetuação e
preservação de características culturais de diversos povos. Diferentemente dos cenários
de instituições formais de ensino, a aprendizagem oral independe de currículos préestabelecidos, faixas etárias e classes sociais. Na verdade, a experiência social é a base
desse tipo de aprendizagem. O conhecimento de alguns é transmitido para os demais
por meio de demonstrações práticas, explicações orais ou pela simples imitação
(QUEIROZ apud RECÔVA, 2006, p.14).
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O violão brasileiro vem, ao longo dos anos, contribuindo para a formação de uma
“escola” no Brasil, principalmente no século XX, através da prática da música popular urbana
juntamente com bases concretas da música erudita. Garoto era músico prático, músico oral, tinha
muita facilidade em acompanhar e a improvisação fazia parte de seu cotidiano. Este
instrumentista, vindo da música popular urbana, foi, certamente, divisor de águas para o violão
brasileiro. Mesmo tendo formação inicial oral, Garoto, sempre se preocupou com a formação
erudita, conforme mostram as palavrasabaixo.
Trabalhando com Radamés o interesse de Garoto pelo violão erudito intensifica-se. Seu
primeiro contato com o erudito se dá muitos anos antes, quando toma aulas com o
professor Bernardini, em São Paulo. Bernardini foi quem fez no Brasil a primeira
escola de violão baseada no método de Tárrega, uma ideia que só se concretizou,
efetivamente, tempos mais tarde quando Isaías Sávio funda no Conservatório
Dramático e Musical de São Paulo a primeira cadeira de violão do país. O erudito
exercia no executante Garoto uma fascinação que lhe valeria o prazer de ser o primeiro
violão brasileiro a tocar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro [...] (ANTÔNIO;
PEREIRA, 1982, p. 69-70).

Fica evidente a preocupação de Garoto com a formação musical. Entretanto, ele não
tinha hábito de registrar de forma escrita sua obra, apesar de ter estudado Violão Clássico com
Atílio Bernardini, em 1933, Harmonia e Composição em 1937 no Conservatório Dramático
Musical em São Paulo. A carência de material escrito se deu, provavelmente, por conta da vida
profissional agitada. Participava de programas de rádio, quase que diariamente, de apresentações
em casas de show e em cassinos, dentre outros. A tradição da cultura escrita, apesar de fazer
parte de seu universo, não era predominante em sua formação.
O amontoamento de trabalho é notório. Muitos compromissos, provavelmente,
também o deixaram sem tempo para se preocupar com o registro das obras. Em sua vida
profissional, Garoto ligou-se ao ambiente da Era de Ouro do rádio, no Brasil. Multiinstrumentista, foi muito requisitado por diversos conjuntos como Bando da Lua,
acompanhando Carmem Miranda em viagem aos Estados Unidos, de 1939 a 1940. Integrou, na
década de 40, a Orquestra da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, sob a direção do Maestro
Radamés Gnattali (1906–1988) e acompanhou, em gravações, diversos cantores, além de
realizar programas nas rádios do Rio de Janeiro e São Paulo tocando violão ao vivo. “Formou, já
nos anos 50, o famoso Trio Surdina” (DALNERI, 2009, p. 12).
3. A facilidade da criação musical e a relação com Radamés Gnattali
Os instrumentistas de música popular são por natureza irreverentes, e provavelmente
assim eram também na época do Brasil Império e do Brasil Colônia (MERHY, 1995, p. 19). Os
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compositores e cantadores de música popular do passado, de acordo com relatos que existem a
respeito de alguns, na sua essência, eram rebeldes. As violações, fruto de desobediência
impulsiva e natural, não tinham a influência de nenhuma bandeira ideológica de transformação,
que, se não são detectados como bandeiras estilísticas, pelo menos são reconhecíveis pela
própria força da natureza criadora dessesmúsicos.
José Vasconcelos (humorista), que estreitou laços com Garoto em 1949 - e desse
estreitamento surgiu parceria de dois meses por todo interior de São Paulo para realização de
shows - em entrevista a Mello (2012), demonstra claramente a “força criadora” e de
improvisação do músico:
Viajávamos no meu Jaguar o Garoto, Cecy e eu. Num certo dia, o carro quebrou!
Imagine em 1950 um carro quebrar numa estrada no interior de São Paulo...
Descemos do carro e Garoto pegou o violão [...] começou a tocar uma melodia que
eu não conhecia. “Estou compondo agora”, disse-me ele [...] Saiu ali, naquela hora
(MELLO, 2012, p. 114).

A inovação apresentada na música de Garoto certamente é fruto de um lado
experimental, sem medo, que o compositor injetou, juntamente com diversão e alegria de tocar
um instrumento, sem que fosse norteado por qualquer compromisso. Segundo Merhy (1995),
“essa é uma ótica que talvez possa ajudar a compreender como as transformações se passam na
música popular”.
As transformações também acontecem pela simbiose e interações musicais. Nos
últimos anos de vida, a proximidade maior foi com Radamés Gnattali. A relação entre Garoto e
Radamés não seria meramente profissional. Além de integrar a Orquestra da Rádio Nacional,
Garoto frequentava a casa de Radamés, em especial o sítio na cidade de Areal/RJ, nos últimos
anos de vida. Lá era o local de encontros nos fins de semana, onde Garoto, ao violão, e
Radamés, à flauta, interagiam musicalmente compondo e improvisando. Essa proximidade
gerou frutos tanto para a formação de Garoto quanto para a produção violonística de Radamés.
“A proximidade maior[...]acabou sendo com Radamés Gnatalli” (MELLO, 2012, p. 145).
Obtivemos as informações sobre o sítio em Areal/RJ através de Roberta Gnattali, filhade
RadamésGnattali.
Segundo Ronoel Simões, “o contato com Radamés foi muito severo. Eles eram
amigos. O Radamés tinha aquelas composições dele, e ele tocava aquilo com muito interesse.
[...] Ele estudava aquilo com muita seriedade” (JUNQUEIRA, A obra de Garoto para violão: O
resultado de um processo de mediação cultural, 2010, p. 113). Poderia ter sido essa relação
determinante para a inovação das composições de Garoto?
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4. A falta de registro das obras
Após a morte de Garoto, em 1955, muita coisa se perdeu; sua obra poderia ter ficado
no anonimato, se não fosse resgatada por musicólogos e violonistas clássicos anos mais tarde.
Os poucos registros remanescentes são manuscritos e LPs gravados (em sua maioria) para
amigos. Os trabalhos de Geraldo Ribeiro e Paulo Bellinati tiveram como base os poucos
manuscritos e as gravações, que foram o maior artefato de resgate da obra. “[...] A morte do
Garoto ele levou para o túmulo um conhecimento fantástico, ele conhecia tudo de violão.
Conhecia tudo e tocava com muita perfeição [...]” (JUNQUEIRA, A obra de Garoto para
violão: O resultado de um processo de mediação cultural, 2010, p. 104). “A obra de Garoto tem
sido divulgada por meio de suas próprias gravações e de interpretações realizadas por outros
instrumentistas” (MELLO, 2012, p.173).
Tendo a função de conservar a obra no tempo — como o registro escrito — as
gravações devem ser consideradas realidade física (nível neutro), de acordo com a proposta de
NATTIEZ citado por PAOLLIELO citado por JUNQUEIRA (Uma discussão estética sobre a
noção de obra na produção violonística de Garoto, 2010). Em relação à inexistência do registro
escrito e a existência da gravação da obra, Junqueira assim se posiciona:
Nesse caso, a ausência da partitura determina uma nova realidade para o registro e
para o seu intérprete, o qual, ocasionalmente, poderá traduzi-lo para outro tipo de
representação. Foi o que ocorreu quando Paulo Bellinati transcreveu as gravações de
Garoto (JUNQUEIRA, Uma discussão estética sobre a noção de obra na produção
violonística de Garoto, 2010, p. 174).

Segundo Junqueira (2010), as gravações são inteiramente mais fáceis de
compreender na medida em que partem de informação física, “nível neutro”, levando em conta
que a partitura, também “nível neutro”, se restringe à comunicação com indivíduos que
compartilham determinado conhecimento.
Junqueira aborda também a falta de registro escrito e a escassa informação nos
poucos manuscritos existentes, da seguinte forma:
Os manuscritos de Garoto em geral não primam pela precisão de informações e pelo
detalhamento, como atesta o fato de a data da composição estar presente em apenas
quatro dos oito manuscritos que chegaram até nós. Talvez a própria dinâmica de
trabalho de Garoto e o fato de ele ser um músico eminentemente prático expliquem a
ausência de rigor e certa despretensão com relação à sua obra, sinalizando, inclusive,
que não antevia para ela um futuro tão importante no cenário da música brasileira
(JUNQUEIRA, 2010, p. 174).

Além de apontar a falta de manuscritos, Junqueira comenta também a carência de
informação nos poucos registros existentes; relaciona esse tipo de situação com a praticidade de
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Garoto e com a ilação do compositor quanto ao futuro da obra.Alguns trabalhos sobre
ocompositor
Hoje em dia, encontrar partituras (transcrições) e textos sobre o compositor, é
inteiramente mais fácil do que era em meados da segunda metade do século XX. Por causa da
facilidade de acessoà internet, encontramos alguns trabalhos acadêmicos sobre a obra de Garoto,
que possibilitaram fundamentalmente visão ampla e abrangente sobre o compositor. Como
exemplo, primeiramente citamos a publicação de Paulo Bellinati, que a partir de 1991 elaborou
coletâneas da obra de Garoto, que se tornaram altamente difundidas pelo mundo e adquiriram
status de “música de concerto”. Depois desse fato, encontram-se comumente várias
classificações da obra do compositor, entre as quais, a obra paraviolão.
Podem-se citar outros trabalhos sobre a obra de Garoto, tais como, Oscilações do
centro tonal nos choros de Garoto, de Silvio Augusto Merhy (1995); A escrita e o estilo
violonístico de Annibal Augusto Sardinha, de Celso Tenório Delneri (2009); A obra de Garoto
para violão: o resultado de um processo de mediação cultural, de Humberto Junqueira (2010);
Aspectos Interpretativos no choro Nosso Choro de Garoto: Uma análise de gravações, de José
Luís Gallo Arias (2014); Uma discussão estética sobre a noção de obra na produção
violonística de Garoto, de JUNQUEIRA (2010).
Garoto, como já foi dito, era músico prático, e suas execuções continham muitas
particularidades. Segundo Merhy (1995), de acordo com o trecho abaixo, a música cifrada
permite ao executante participar de certa forma da composição. A afirmativa está vinculada ao
processo de arranjo ou acompanhamento na música popular. Quando se executa alguma peça ou
música cifrada, introduzem-se percepções que são puramente decisões a partir do feeling do
executante e de suas notações. A melodia é usada como referência na maioria dos casos.
A música cifrada deixa em aberto muitas possibilidades de interpretação, não sópara
quem a executa como para quem a estuda. O pesquisador quase que compõe junto
com o autor, tão aberta e flexível é a peça cifrada. (MERHY, 1995, p.87).

Porém o foco de Merhy não está relacionado com o violão de Garoto, mas com a
análise de 15 choros deste compositor, partindo das partituras copyright da Bandeirante
editorial musical e impressão da Fermata Brasil, que dispunham apenas da melodia cifrada. O
objetivo é contribuir para o estudo dos caminhos da composição de peças populares sob o ponto
de vista do ofício do compositor.
A obra de Garoto, em especial a feita para violão, também é considerada “em cima
do muro” (expressão usada para definir ambiguidade). Essa expressão se refere às características
existentes tanto na música popular urbana quanto na música erudita. A partir dessa ideia,
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Junqueira (2010) propôs ponto central em que a obra está inserida. Buscando
analisaroagenciamentoqueGarototeveemuniversosculturaisdistintoseutilizandosuporte

teórico

para considerar o campo de cruzamentos culturais, Junqueira focalizou nas tradições em que a
obra se insere. Abordou em seu trabalho as relações de Garoto com a Rádio e com o maestro
Radamés Gnattali, decisivas para a conclusão de seu pensamento. Objetivou principalmente, em
sua dissertação, “o resultado musical da mediação realizada por Garoto entre universos culturais
distintos, ou seja, a obra de Garoto para violão analisada a partir da perspectiva com a variedade
da cultura brasileira”. (JUNQUEIRA, 2010, p. 12).
Com objetivo de definir linguagem para a produção violonística de Garoto, também
com foco nos choros (do mesmo jeito que Merhy), só que dessa vez na obra para violão, Delneri
utilizou ferramentas de análise e estruturação musical para fundamentar os argumentos. A partir
dos anos 1950, surge uma geração de violonistas de formação musical abrangente e sólida.
“Garoto apareceu como um músico de origem modesta e de personalidade instigante, sempre à
procura de domínio musical cada vez mais amplo e de profunda dignidade profissional”
(DELNERI, 2009, p. 107). Segundo o pesquisador, Garoto “denota um compositor avançado
para seu tempo [...] indicou novos caminhos para o violão brasileiro e para a música popular”
(DELNERI, 2009,resumo).
Na música de Garoto, manifestam-se as influências de sua prática profissional
quotidiana e de incansável procura de conhecimento profundo da técnica do violão. Nela se
expressa a síntese de gêneros e estilos e, ao mesmo tempo, há comprometimento com a tradição
que transmite fluência e espontaneidade. O violão brasileiro tem Garoto como referência e sua
música permanece atualmente sendo intitulada “o choro moderno” (DELNERI, 2009, p. 106).
Arias (2014), faz análise formal de Nosso Choro. O objetivo é comparar as
gravações de diferentes intérpretes focando na localização e utilização do rubato, articulação e
acentuação da figura rítmica semicolcheia – colcheia – semicolcheia, articulação dos baixos, e a
utilização de arpejos.

5. O samba Lamentos do Morro
Mesmo com todas essas informações, ainda existem muitas questões que são de
extrema importância para que tenhamos visão concreta do que foi a forma de criação e inovação
do compositor. Um fato interessante é que Garoto também é frequentemente citado como o
precursor da Bossa-Nova, por causa de suas harmonias modernas para sua época e ritmo
inovador.
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[...] Garoto passaria para as páginas ainda em branco de nossa história, que se pode chamar
a ‘fase dos precursores’. Amúsica de Garoto, d’Os Cariocas, Ismael Neto, Laurindo de
Almeida, Luiz Bonfá, resulta numas bossas-novas, numas coisas que ainda não se tinha
ouvido, num jeito diferente de tocar e cantar [...](ANTÔNIO; PEREIRA, 1980, p. 71).

Em artigo, Nelson Caiado cita a passagem de Elton Medeiros, personalidade
importante no “mundo do samba”: “A batida de violão convencionada ser de bossa-nova é a
batida do ‘tamborim pé-chato’. Antes do João Gilberto tocar daquele jeito o Garoto já tocava
[...]” (CAIADO, 2001, p. 216).
Em relação às análises anteriores, não há também nenhuma mais aprofundada de
Lamentos do Morro, principalmente em que se refere ao acompanhamento rítmico. Delneri
(2009), aborda somente a introdução do samba em seu trabalho e faz passagem sobre a intenção
do compositor: “Presume-se que Lamentos do Morro ‘inventa’ o desenho da orquestração de
uma ‘escola de samba’ para violão solo[...]” (DELNERI, 2009, p. 93). O baixo pedal em Ré faz
que Garoto caminhe em blocos de tons inteiros, também afirma que o compositor “demonstra
consciência composicional atemática, apenas motívica, que opera forças de aproximação e
separação de agregados sonoros, com efeito de contraste ou semelhança” (DELNERI, 2009, p.
93).
Em 1991, Bellinati havia exposto em seu trabalho o que Delneri afirmou sobre a
introdução: “A introdução é tocada com o polegar até o início do décimo compasso, Garoto
tenta imitar o som das escolas de samba [...] no início do compasso 36, a melodia é uma
homenagem a Ary Barroso e é quase uma citação de seu famoso samba Aquarela do
Brasil”(BELLINATI, 1991, Vol. I, p. 42). A peça carrega traços da música de Ary, combinada
com a forma de tocar de Garoto. Ao falar sobre a segunda parte, Bellinati cita a semelhança com
Aquarela do Brasil. Contudo, fica sem análise mais detalhada.
Com referência à transcrição de Bellinati, nas duas últimas notas do compasso 35, na
melodia principal, em primeiro intervalo melódico, temos segunda maior, semelhante à
Aquarela do Brasil. Porém, nas duas últimas notas do compasso 37 (Mi e Fá), também na
melodia principal, em vez de segunda maior, ele utiliza segunda menor. Reparem que
juntamente ao tema, Garoto utiliza acompanhamento simplificado do samba, o que acreditamos
ser o ritmo precursor da Bossa-Nova.

296

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão – O Violão na América Latina: tendências, desafios, perspectivas
Belo Horizonte/2017

Exemplo Musical: Compasso 36-39 Lamentos do Morro (Bellinati, 1991).

Acreditamos que essa passagem contém o embrião para definirmos a “levada” de
Garoto quanto ao ritmo que emprega e difundido na Bossa-Nova anos mais tarde.

6. Considerações finais
Mesmo com tudo o que levantamos e todas as informações referentes ao compositor,
falta muito conhecimento sobre o que foi essa inovação musical. Teria João Gilberto se
influenciado na “batida” de Garoto? Seria o ritmo do acompanhamento de Lamentos do Morro o
embrião da “batida” da Bossa-Nova? Se sim, de que forma isso aconteceu? E quanto a inovação
harmônica, qual foi a trajetória traçada por Garoto para que sua obra contivesse tantas
singularidades para a época?
Não há dúvidas de que a influência de Garoto foi extremamente importante para as
gerações de compositores da segunda metade do século XX. Porém chegar a uma resposta sobre
como o compositor inovou e indicou novos caminhos para a música popular e o violão brasileiro
é algo bastante complexo, mas que, obviamente, deve ser almejado pelos pesquisadores. Como
se trata de um período de transição, é muito importante que se trabalhe a ampliação da visão de
como e de quem Garoto sofreuinfluência.
Vimos também que pesquisadores encontram dificuldades quando o assunto é
análise das peças, por causa da falta de registro tanto escrito quanto gravado. Entretanto, já
existem muitos trabalhos feitos arduosamente que utilizam tanto os manuscritos quanto as
transcrições.
Garoto, claramente, ainda é influenciador de vários compositores e músicos da
contemporaneidade. Cada geração, com sua óptica particular, e com fonte inesgotável que é a
pesquisa, mira na indagação do passado em busca de uma melhor compreensão do presente.
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ALMA GÊMEA
2017
Alexandre Gismonti
alexandregismonti@gmail.com
A composição “Alma gêmea” surgiu por volta de 2007, como um tema singelo em métrica
ternária. O caráter expressivo do tema me levou a acreditar que se tratava de uma canção, entretanto,
não conseguia conceber a ideia inicial separada de sua métrica ternária intrínseca. E assim, acabei me
aproximando do gênero da valsa. Mesmo que a minha composição, inicialmente, não contivesse os
atributos necessários para embalar a dança de salão de uma elite burguesa – como diz-se ter surgido o
gênero na Áustria e na Alemanha do século XVI – mantive, mesmo assim, a minha fidelidade ao
gênero.
Passeando pela história da valsa no Brasil, descobri que por aqui o gênero ganhou novos
traços. A serenata ou seresta – ato de cantar canções de caráter sentimental à noite, pelas ruas,
debaixo da sacada das donzelas – popularizou-se no Brasil a partir do século XVIII. Os relatos de
viajantes europeus em passagem pelo Brasil nessa época são abundantes em descrever o costume: “à
noite só se ouviam os tristes acordes da viola”, diz o francês Le Gentil de la Barbinais em diário de
1717; já o estudioso Ferdinand Denis relata em livro publicado em 1826 que: “gente simples,
trabalhadores, percorrem as ruas à noite repetindo modinhas comoventes, que não se consegue ouvir
sem emoção”.
Desse modo, percebi que, assim como ocorrera na formação de outros gêneros musicais
tipicamente brasileiros, a valsa “original” pode ter se fundido com outros gêneros ao chegar no
Brasil. Um exemplo disso seria exatamente a fusão da valsa com a modinha, originária de Portugal.
O caráter sentimental da modinha aliado ao movimento da dança original da valsa pode ter inspirado
Villa-lobos a compor a sua “Valsa da dor” (1932), ou Ernesto Nazareth em sua valsa “Coração de
sente” (1905). No repertório do violão, podemos encontrar inúmeros exemplos que corroboram com
essa hipótese, como é o caso da valsa “Abismo de rosas” (1917) de Américo Jacomino, ou da valsa
“Se ela perguntar” (1952) de Dilermando Reis.
A minha valsa “Alma gêmea” segue, em linhas gerais, a linguagem composicional
característica das valsas compostas no Brasil. O tonalismo é onipresente. Na primeira parte, o tema A
é exposto em tonalidade de lá menor, inicialmente na região grave do violão – o que pode contribuir
para potencializar o seu caráter expressivo – e na reexposição, aparece duas oitava acima, dessa vez
sendo acompanhado por uma textura homofônica – semelhante à usada por Fernando Sor (1778-1839)
em seu Estudo nº 2. A transição entre o tema A e B compreende 20 compassos e a tonalidade gira em
torno de mi menor, talvez um pouco inusual para o gênero.
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Logo a seguir, em contraste à transição, o tema B surge como um retorno à
originalidade do gênero da valsa. O tempo é cadenciado – o que é sinalizado pela indicação
“Tempo de valsa” – e a tonalidade, mi maior – portanto, a tonalidade do quinto grau do tema A.
A textura da parte B é basicamente polifônica, com a linha melódica principal sendo
acompanhada por outra voz mais simples na região grave do instrumento. Já no final da peça, optei
por não resolver as notas dissonantes que passeiam pelo acorde de mi, como que sugerindo ao
ouvinte um flash-back através da história desse rico gênero musical: a cada mudança de nota no
acorde de mi, um novo capítulo de sua história, e a cada capítulo, um novo sentimento. E o
ritornello final cria uma espiral infinita de novos sentimentos, mantendo a valsa viva em nossos
pés e em nossos corações.

301

1º SIM! Simpósio Internacional de Violão – O Violão na América Latina: tendências, desafios, perspectivas
Belo Horizonte/2017

ESCUTORIUM ou a hermenêutica das relações livres num mundo pós-líquido
2017
Thiago Diniz
thiagodinizgonzaga@hotmail.com

Introdução
Escutorium é uma obra mista para violão (tocado como instrumento de percussão) e eletrônica,
encomendada pelo violonista e compositor Stanley Levi, que propôs como base para a composição o
texto O instinto sexual a partir do escritório: um olhar analítico, de sua autoria.
Abaixo, a íntegra do texto base:
Um olhar analítico. Anal-ti-cu. Olhar teu cu.
Uma pegada classificadora. Pega a classe, fica a dor: um tapinha não dói? Recapintolando:
tapinha no cu sem classe = dor.
Um viés respeitoso, és peito vistoso, não veste restos: topless.
Escrever sem tocar, desejar laboratorialmente, dissecar às últimas consequências E
recompor como farsa a tragédia desse impossível ansiado da escrivaninha do escritório
escuro.
Escutório de vozes interiores, vozes do desejo artificial destroçado em frangalhos sobre a
mesa fria, ou vozes de si mesmo?
És cu também, cabeça besta, escreve pois de tua bosta e faz rimar todas as excrescências
excitantes, cita as crescências decorrentes dos corrimentos, os entumescimentos, os
estremecimentos, rabisca o sangue, bica o rabo, olha o cu, pede peito, pinta o pinto,
enrabaobicobicaocucabepintonopeito.
Oh, escritório, açougue do desejo… Enfiando calma calculada e fria onde só há o calor da
urgência inconsequente.
Estes matadouros alçados a cúspides de marfim cortaram a carne em finos filés, sublime
sexo dos séculos amém.
Pois que desçam de volta os intestinos da putaria!

Sobre a eletrônica
A parte eletrônica é composta por uma única mídia fixa, que deve ser disparada dando início à
peça. Para compor o tape, foram utilizados materiais gravados que se dividem em dois grupos: (1)
vozes recitando o texto base e (2) sons de escritório. Para o primeiro grupo, a atriz Renata Cabral e o
ator Márcio Monteiro foram gravados recitando o texto em diferentes inflexões. Para o segundo
grupo, foram gravados objetos comuns em escritórios, como telefone, teclado de computador,
mouse, caneta, lápis, papéis, grampeador, impressora, furador de papel, cadeira, ventilador, carimbo,
gaveta, etc.
O material gravado passou por diversos processos de transformação, tais como filtragens de
frequências, alterações de velocidade, inversões de início e fim, recortes, granulações, reverberações,
ressonâncias, etc., alterando em menor ou maior grau o nível de reconhecibilidade de seu conteúdo.
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Os sons dos objetos de escritório, majoritariamente de caráter percussivo, funcionam como
elemento de ligação da eletrônica com o instrumento, já que as características sonoras das vozes são
muito distantes das do violão percutido.
Para que o intérprete possa se manter sincronizado à faixa de áudio, é necessário uma
click track (enviada a um fone de ouvido) ou um metrônomo visual. A primeira opção livra o
intérprete da necessidade de olhar para uma única direção durante toda a performance, garantindo
maior liberdade expressiva. A segunda opção permite uma realização da obra de maneira mais
simples, já que um vídeo composto pelo metrônomo visual, pela partitura e pela faixa de áudio pode
ser acionado pelo próprio intérprete, utilizando um laptop.

LINK PARA DOWNLOAD DO TAPE:
https://soundcloud.com/thiago-diniz-53/escutorium

Sobre a percussão no violão
O primeiro passo do processo de composição da parte instrumental foi explorar as
possibilidades percussivas do violão e listá-las. Após esse período de pesquisa, chegou-se à seguinte
lista de regiões:
• tampo (região mais próxima à abertura da caixa de ressonância e do
espelho);
• tampo (região mais larga, entre o cavalete e a lateral);
• lateral;
• cavalete;
• braço;
• rastilho;
• espelho;
• cordas.

E à seguinte lista de formas de percutir:
• tapa;
• rulo com os dedos;
• bater com a unha;
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bater com o nó dos dedos (articulações);
• bater com a base da palma da mão (próxima ao pulso);
• arrastar a mão aberta;
• tocar as cordas abafadas;
• pizzicato bartók.
O segundo passo foi desenvolver uma forma de escrita que indicasse, ao mesmo tempo,
a região a ser tocada e de que forma deve ser percutida. Optou-se pelo seguinte modelo:
• duas pautas (mão direita e mão esquerda);
• alturas indicam a região a ser tocada;
• cabeças de nota indicam a forma de percutir.
A fim de que as cordas soltas não soem em momentos indesejados, é indicada a
necessidade do uso de um abafador durante toda a peça. Esse abafador pode ser uma espuma
posicionada entre as cordas e o tampo, próxima ao cavalete, ou um pedaço de papel dobrado e
entrelaçado nas cordas, próximo ao cavalete. Quanto mais próximo do cavalete, menos distorcido o
som das cordas, o que é mais desejável, visto que a proposta não é de uma obra para violão
preparado.
Por fim, julgou-se necessário que o violão fosse posicionado à maneira convencional,
sobre a perna esquerda (e não deitado no colo ou em algum suporte, como muitas vezes é usado no
universo do violão percussivo) para permitir trechos em que as cordas são tocadas
convencionalmente (soando, obviamente, abafadas).

LINK PARA GRAVAÇÃO DA PEÇA (Stanley Levi, violão):
https://www.youtube.com/watch?v=PASqmiVisG4&feature=youtu.be
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KENIBUNI
2008
Elodie Bouny
eloviolao@gmail.com
Kenibuni foi composta em homenagem ao meu sobrinho Kenny Bouny e foi gravada no
meu primeiro CD solo, Terra Adentro.
Ela é um aire de cueca, o que significa que não respeita a estrutura formal da cueca
tradicional, mas sim é composta sobre seu ritmo, que se resume à superposição de compasso
ternário simples e binário composto (6/8 e 3/4 superpostos ou alternados).
A cueca está presente na Argentina, Bolivia e Chile. No Chile apresenta formas mais
variadas, podendo ser cantadas, enquanto que na Argentina e na Bolivia costumam ser
instrumentais.
A sua instrumentação é muito variada segundo o tipo de cueca e a região desta, mas
sempre inclui o violão e um instrumento melódico. Pode incluir o bombo, mas não é sempre o
caso.
Ela costuma ter um andamento rápido e ágil, como no caso da minha peça Kenibuni. Na
partitura aparecem compassos com a indicação rasg. (como no compasso 17). Essa abreviação
significa rasgueo, que é um efeito de acompanhamento do violão típico das danças
latino-americanas. Esse efeito é realizado da maneira seguinte:

As notas com cabeça em forma de cruz são um golpe dado nas cordas (todas as cordas,
ou só os baixos) com a mão fechada (chasquido).
Ela costuma ser dançada em duplas, e descreve normalmente uma cena de sedução entre
um homem e uma mulher, durante a qual ambos usam um lencinho.
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ILUDINDO

2017
Lucas Pimentel Telles
lucastellesviolao@gmail.com
Texto de apresentação da música
Iludindo é uma peça composta em 2017, inscrita no 1ºSIM! no formato violão solo.
O mote para a criação da peça são procedimentos de deturpação métrica. É um choro em que
as semicolcheias, nesse gênero geralmente organizadas em 8 e no compasso de 2/4, são agrupadas em
diversas outras fórmulas de compasso, porém sem deixar de lado a quadratura e o balanço, típicos do
gênero. As harmonias e melodias transitam entre elementos tradicionais do estilo, como modulações
e aspectos funcionais, e outras não comuns como modalismos. O nome, Iludindo, é uma homenagem
aos diversos nomes do gênero escritos no gerúndio, como Modulando, Machucando, Escorregando,
Sentindo, Cochichando, e vários outros.
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URUCUBACA

2017
Lucas Pimentel Telles
lucastellesviolao@gmail.com
Texto de apresentação da música
Urucubaca é uma peça composta em 2013, inscrita no 1ºSIM! no formato violão solo. O
nome é fruto da onomatopeia sonora da conjunção das sílabas U - ru - cu - ba - ca, que dito ritmado
lembra um tocar de tumbadoras. Foi composta sobre sonoridade rítmica de influência afro
brasileira, tendo a condução dos instrumentos percussivos – sobretudo dos instrumentos de couro –
como mote para o desenvolvimento das melodias. Possui a união de elementos harmônicos e
melódicos do choro com sonoridades pouco usuais no gênero, como modalismos, acordes de 4 ou 5
sons e escalas alteradas e diminutas.
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O FUSCA AZUL (E A FESTA TILELÊ)
2016
Stanley Levi
stanleylevi2@gmail.com

O Fusca Azul e a festa tilelê é uma obra que dialoga com três tradições musicais, propondo
diferentes diálogos entre elas ao longo de sua execução:
a) a sonoridade do jazz, através da condução rítmica do tema principal (c. 1-19), das
harmonias quartais, das texturas de melodia acompanhada e dos improvisos.
b) A música de concerto, através dos emaranhados contraponstísticos, texturas cromáticas,
cadências características, procedimentos de variação/elaboração de materiais e macro-estruturação
complexa;
c) A música brasileira, representada por ritmos como baião e forró, que aparecem expressos
em estruturas rítmicas e harmonias características a partir do c. 73.
A macroforma consiste numa seção inicial que apresenta os materiais jazzísticos (ela mesma
dividida em duas seções com “temas” de forte identidade, A e B, contrastantes), uma seção
também expositiva que apresenta os materiais que remetem à música brasileira (C, “forró”), uma
reexposição variada (que se inicia já no c. 114, na improvisação), que inclui uma apresentação do
tema no modo maior como aparente conclusão (c. 134) mas que dá ensejo a uma coda
transformativa, à maneira de um “desenvolvimento terminal” de forma sonata, que leva à coda
propriamente dita, onde um novo tema finalizante, formado a partir da reunião dos materiais A e
C, é apresentado e desenvolvido. A peça termina numa codeta que não é mais do que uma
pontuação final.
Ao longo deste percurso formal uma outra oposição é apresentada e desenvolvida, mas num
plano paralelo ao plano temático: a dos sons de altura definida (dedilhado) e indefinida (recursos
percusssivos e alguns efeitos, como gliss.). A percussão em geral tem caráter de acompanhamento
e é utilizada em processos de variação, mas não apresenta força temática (é, no entanto, estrutural,
e não ornamental).
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RECUERDOS DE ALBÉNIZ
2017
Kestern Hanah
kesterng3@gmail.com
Recuerdos de Albéniz é uma peça para violão solo que propõe um estudo da técnica de
trêmolo, tendo como influências as obras “Recuerdos de la Alhambra” (Francisco Tárrega),
“Astúrias” (Isaac Albeniz) e “Estudo N.1” (Heitor Villa-Lobos).
A peça é dividida em três partes principais agregadas de uma parte transitória. Na
primeira seção (que compreende os compassos 1-12) é trabalhado o padrão “P A P M P I” onde se
tem 1 colcheia de “resposta” ao polegar, e se constitui de um cromatismo descendente na melodia
com baixo pedal.
Na segunda seção (compassos 13-17) o padrão utilizado é “P A M” onde há 2
semicolcheias (quiálteras) de resposta ao polegar, e é mantido a ideia do baixo pedal e
cromatismo, porém desta vez o cromatismo se encontra em uma voz intermediária e tem direção
ascendente.
Após a segunda seção há o período de transição (compassos 18-20) que prepara a
agilidade da terceira seção, com um padrão de quiálteras e baixo arpejado. A terceira seção
(compassos 21-43) é onde se encontra o ponto culminante da peça onde há o padrão de trêmolo
encontrado em “Recuerdos de Alhambra”, com três fusas de resposta ao polegar (P A M I), com um
aspecto mais melodioso em relação às outras seções.
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TORRE DE ESPELHOS, para violão e eletrônica
2014
Thiago Diniz
thiagodinizgonzaga@hotmail.com
Composta por encomenda do violonista Artur Miranda Azzi, Torre de Espelhos foi inspirada
numa situação imaginada pelo próprio compositor: alguém que está preso a uma torre, cujo interior
é feito de espelhos, e tenta encontrar a saída enquanto é cercado por sua própria imagem
multiplicada e distorcida.
Para sustentar a ideia de um personagem rodeado por sua própria imagem, o tape foi
construído exclusivamente a partir de gravações de sons diversos do próprio violão. Esses samples
passaram por diferentes processos de transformação, tais como granulações, reverberações,
ressonâncias, alterações na velocidade e/ou altura, inversões de tempo, filtragens espectrais, etc, e
foram orquestrados de forma a dialogar com o instrumento tocado ao vivo, utilizando conceitos
como a heterofonia (variações simultâneas) e a lógica de causa e efeito.
Outro dado importante é a afinação alternativa das cordas do violão, alterando em 1/8 de
tom as cordas I e VI (sendo a corda I alterada para baixo e a corda VI para cima), em 1/4 as cordas
II e V (corda II alterada para cima e V para baixo) e mantendo as afinações tradicionais das cordas
III e IV (Sol e Ré). Tal scordatura permite transitar entre as escalas de 48, 24 e 12 classes de altura,
ou seja, dividir a oitava em mais ou menos partes. A primeira seção da peça explora a escala de 48
sons, utilizando todas as seis cordas do violão, enquanto a segunda seção explora a escala de 24
sons, não utilizando as cordas extremas I e VI, e a terceira seção alcança enfim a tradicional escala
de 12 sons, utilizando apenas as cordas centrais III e IV. A última seção da peça transita entre as três
harmonias, numa espécie de recapitulação.
Para a execução de Torre de Espelhos, é necessária a orientação por click ou metrônomo
visual, a fim de manter a sincronicidade entre o instrumentista e o tape.

LINK PARA DOWNLOAD DO TAPE:
https://soundcloud.com/thiago-diniz-53/torre-de-espelhos-tape
LINK

PARA

GRAVAÇÃO

DA

PEÇA

(Artur

Miranda

Azzi,

violão):

https://www.youtube.com/watch?v=IbZOnHWDY
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IMPROVISAR SOBRE BASE HARMÔNICA DADA.
USAR PADROES RITMICOS RETIRADOS DOS C. 1-19. Repetir ad libitum
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IMPROVISAR SOBRE BASE HARMÔNICA DADA. Repetir ad libitum
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IMPROVISAR SOBRE BASE HARMÔNICA DADA. Repetir ad libitum.
USAR PADROES RITMICOS RETIRADOS DOS C. 73-87
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IMPROVISAR SOBRE BASE HARMÔNICA DADA.
Repetir ad libitum.
USAR PADROES RITMICOS RETIRADOS DOS C. 73-87
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IMPROVISAR SOBRE BASE HARMÔNICA DADA.
USAR PADROES RITMICOS RETIRADOS DOS
C. 1-19. Repetir ad libitum
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