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RESUMO 
 
  

Este trabalho aborda as cinco obras escritas para violão solo pelo compositor 

brasileiro Edino Krieger: Prelúdio, Ritmata, Romanceiro, Passacalha para Fred Schneiter e 

Alternâncias. Uma vez que estas apresentam notória funcionalidade e efeito no instrumento, 

buscamos compreender como o compositor se apropria das características do violão em sua 

escrita particular. Assim, abordamos a relação entre compositor, obras e instrumento. O 

trabalho está divido em três partes. Na primeira apresentamos dados biográficos e 

características composicionais de Edino Krieger, além de estabelecermos a relação entre o 

compositor e o instrumento. No segundo buscamos evidenciar processos composicionais 

utilizados nas obras, bem como recorrências entre estes. Para tal fim, utilizamos como 

fundamento teórico, os preceitos analíticos propostos por John White (1976). Na terceira parte 

realizamos uma discussão a respeito da utilização e aplicação do termo idiomatismo no campo 

da música. Para evidenciar a utilização dos procedimentos idiomáticos do violão na obra de 

Edino Krieger, utilizamos a divisão em idiomatismo implícito e explícito proposta por Fábio 

Scarduelli (2007).  

  

 

Palavras-chave: Edino Krieger; Idiomatismo violonístico; Processos composicionais; Violão 

brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
  

This thesis is about the five solo-guitar works composed by brazilian composer 

Edino Krieger: Prelúdio, Ritmata, Romanceiro, Passacalha para Fred Schneiter and 

Alternâncias. As these works present notorious functionality and effect on the instrument, we 

seek to understand how the composer uses the idiossyncratic caracteristics of the guitar in 

writing for this instrument. Thus, we discuss the relationship involving the composer, the 

refered works and the instrument. The work itself is divided in three parts. In the first we 

present biographical data, compositional caracteristics, works and the relationship between 

the composer and the classical guitar. In the second the compositional process used in the 

works is discussed, as well as their recurrence in the presented compositions. For this analysis 

the used methods were the analytical precepts proposed by John White (1976). In the third 

part we discuss the use and application of “idiomatism” as and applicable term in the field of 

music studies. To evidentiate the use of idiomatic elements of the guitar in the works of Edino 

Krieger, the method used was that proposed by Fábio Scarduelli (2007) – two distinct aspects 

of idiomatism: “implicit” and “explicit”. 

 

Key Words: Edino Krieger; Guitar idiomatism; Compositional processes; Brazilian guitar. 
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RECITAL DE QUALIFICAÇÃO
1
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Banca Examinadora: 

Prof. Dr. Eduardo Meirinhos (EMAC/UFG) 

Prof. Dr. Werner Aguiar (EMAC/UFG) 
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PROGRAMA 

 

Abel Carlevaro (1916 - 2001) - 5 Prelúdios Americanos (1958) 

           I - Evocacion;  

           II - Scherzino; 

           III - Campo; 

           IV - Ronda; 

           V - Tamboriles; 

 

Edino Krieger (1928 -) - Ritmata (1974) 

 

*** 

 

Manuel Ponce (1882 - 1948) - Sonatina Meridional (1932) 

                   I - Campo; 

                   II - Copla; 

                     III - Fiesta; 

  

 

Leo Brouwer (1939 -) - Sonata (1990) 

                             I - Fandangos y Boleros; 

                                        II - Sarabanda de Scriabin; 

                             III - La Toccata de Pasquini; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Recital apresentado por Thiago de Campos Kreutz ao programa e Pós-graduação em Música como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em Música. Orientador: Prof. Dr. Eduardo Meirinhos. 
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Notas de Programa 

 

O repertório apresenta obras escritas no séc. XX por quatro compositores latino-

americanos. 

O uruguaio Abel Carlevaro foi um dos mais destacados violonistas do séc. XX, 

atuando como concertista, didata e compositor. Os 5 Prelúdios Americanos foram escritos em 

1958. Sua composição foi iniciada após o compositor ter ouvido a Passacaglia e Fuga BWV 

582 de J.S Bach, da qual resultou o terceiro prelúdio Campo. 

A Ritmata do compositor brasileiro Edino Krieger foi escrita em 1974, a pedidos 

do violonista Turíbio Santos. Este acabou por cunhar o nome da obra, que fora inicialmente 

intitulada Toccata. A obra apresenta ampla utilização de recursos idiomáticos do instrumento, 

tais como paralelismos e percussões.  

Manuel Ponce, embora não tocasse violão foi autor de vasta obra para o 

instrumento. A maior parte desta foi dedicada ao violonista espanhol Andrés Segóvia, o que é 

o caso da Sonatina Meridional, escrita em 1932. A obra apresenta características folclóricas, 

neoclássicas e impressionistas. 

A Sonata do compositor cubano Leo Brouwer foi escrita em 1990 e dedicada ao 

violinista Julian Bream. A obra foi escrita em um período composicional que o próprio 

compositor intitula ‘Hiper-Romantismo Nacionalista’. Apresenta homenagens e citações a 

obras de compositores como L.V. Beethoven, A. Scriabin e B. Pasquini. 
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Fernando Sor (1778 – 1839) - Introdução e variações sobre um tema de Mozart Op. 09 

 

Joaquin Turina (1882 – 1949) - Sonata Op. 61  

I – Allegro; 

II – Andante; 

III - Allegro Vivo; 

 

*** 

 

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959) - Estudo n. 8 

                                                          Estudo n.11  

  

Edino Krieger (1928 - ) -  Prelúdio  

          Ritmata  

                     Romanceiro  

                                Passacalha para Fred Schneiter 

          Alternâncias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Recital apresentado por Thiago de Campos Kreutz ao programa e Pós-graduação em Música como requisito 

parcial para a obtenção do título de Mestre em Música. Orientador: Prof. Dr. Eduardo Meirinhos 
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Notas de Programa 

  

A Introdução e variações sobre um tema de Mozart op. 09 foi publicada em 1821, 

no período em que o compositor residia em Londres. O tema variado na obra consiste no trio 

“Das Klinget so Herlich” que ocorre no final do primeiro ato da Flauta Mágica de W. A. 

Mozart. Esta melodia apresenta caráter leve e alegre, servindo de base para a construção de 

cinco variações que exploram diversos recursos do violão. Trata-se de uma das mais célebres 

obras de Fernando Sor. 

A Sonata op. 61 de Joaquim Turina, consiste em sua obra mais extensa escrita para 

o violão. Foi composta em 1932 e dedicada ao violonista espanhol Andrés Segóvia. Nesta 

obra podem-se observar alguns traços marcantes da escrita do compositor como a influência 

da música romântica, impressionista e nacionalismo espanhol.    

O compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos é amplamente reconhecido pela sua 

contribuição para o repertório do violão, seja pela criação de obras de notória expressividade 

ou pelo desenvolvimento de procedimentos idiomáticos do instrumento. Neste sentido, os 12 

estudos para violão figuram como um marco na escrita para o instrumento. 

As cinco obras para violão solo de Edino Krieger foram compostas num período 

que compreende aproximadamente cinco décadas. Como traço marcante destas obras pode-se 

destacar a ampla utilização de procedimentos rítmicos, percussivos e idiomáticos do 

instrumento. Como o próprio compositor admite, existe uma forte ligação com a obra de 

Villa-Lobos, ainda que Edino Krieger tenha alcançado uma linguagem particular para o 

violão. 
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PARTE B: DISSERTAÇÃO 

 A Música para violão solo de Edino Krieger: um estudo do idiomatismo técnico-

instrumental e processos composicionais. 
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INTRODUÇÃO 

 

Edino Krieger (1928 -) pode ser considerado um dos mais importantes 

compositores brasileiros da atualidade, tendo escrito obras de grande relevância artística para 

diversas formações instrumentais, entre as quais destacamos: Ludus Symphonicus para 

orquestra (1965); Estro Harmônico para orquestra (1975); Divertimento para cordas (1959); 

Ritmata para violão (1974); Canticum Naturale para soprano e orquestra (1972); Terra 

Brasilis, para orquestra (1999); Estudos Intervalares para piano (2001), etc. Suas obras já 

receberam diversos prêmios e vêm sendo executadas por intérpretes, grupos e orquestras de 

diversos países.  Sobre a importância da obra do compositor, Paz (2012, v.1, p.15) escreve: 

 

Sua atividade como compositor vem suprindo e enriquecendo cada vez mais o 

repertório solista, camerista, coral e orquestral brasileiro, [...] A obra de Edino 

Krieger é excelente representante das práticas musicais da segunda metade do século 

XX e XXI, tanto no Brasil quanto no exterior, assegurando a seu autor lugar de 

destaque no panorama musical de nossos dias. 

 

 

Além de atuar como compositor, Edino Krieger contribuiu de forma significativa 

para a produção, crítica e divulgação da música brasileira, tendo sido idealizador dos 

Concursos Corais do Jornal do Brasil, Festivais Guanabara e Bienais da Música Brasileira. 

Atuou também como crítico musical do Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa e diretor de 

instituições ligadas à música, como a Academia Brasileira de Música, etc. (PAZ, 2012). Sua 

linguagem composicional passou por diferentes fases, transitando por distintas vertentes 

composicionais do séc. XX; destacamos o dodecafonismo, vanguarda, nacionalismo, 

neoclassicismo, até uma linguagem mais livre, onde utiliza elementos de varias vertentes ao 

mesmo tempo.  

Das suas obras para violão solo a Ritmata é frequentemente citada como obra de 

destaque no repertório brasileiro para violão, seja pela excelência artística e expressividade, 

pela originalidade da utilização de procedimentos idiomáticos ou pelo caráter inovador e 

aproximação com a vanguarda (DUDEQUE 1994, ZANON 2006, SILVA 2008, MACIEL 

2010). Acreditamos ser relevante para o repertório, e contínuo desenvolvimento da música de 

concerto para violão, um compositor de notória excelência dedicar obras para este 

instrumento. Ressaltamos o fato de compositores de reconhecido mérito artístico, tais como 
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Benjamin Britten (1913 – 1976), Alberto Ginastera (1916 – 1983) ou Heitor Villa-Lobos
3
 

(1887 – 1959), terem contribuído para a ampliação das possibilidades idiomáticas e 

expressivas do violão, ao escreverem obras para o instrumento.  

Embora a Ritmata seja a sua obra mais difundida no meio violonístico, é 

importante ressaltar que não se trata da única composta para o violão por Edino Krieger. 

Segue uma listagem cronológica das cinco obras compostas para violão solo: Prelúdio (1955); 

Ritmata (1974); Romanceiro (1984); Passacalha para Fred Schneiter (2002); Alternâncias 

(2008). 

Através de um primeiro contato com estas obras observamos que elas apresentam 

boa exequibilidade, além de proporcionarem um resultado musical expressivo e grande efeito 

no instrumento. Consideramos tal característica relevante, uma vez que o violão apresenta 

peculiaridades idiomáticas que raramente são abordadas em cursos de composição ou tratados 

de instrumentação e orquestração, o que dificulta o trabalho de um compositor não 

violonista
4
. Tal quadro nos incita aos seguintes questionamentos: Como o compositor explora 

as particularidades e possibilidades técnicas e expressivas do violão? Que recursos do 

idiomatismo do instrumento são utilizados? O compositor desenvolveu e/ou ampliou algum 

deles? De que modo o compositor tomou conhecimento destes recursos? Quais foram as 

motivações e circunstâncias que levaram à composição destas obras? Algum intérprete 

encomendou, ou ainda, auxiliou no processo de composição? Se isto aconteceu, qual 

intérprete e em que sentido? Quais foram os processos composicionais utilizados pelo 

compositor nestas obras? Existem ligações e/ou recorrências entre estes processos? Se sim, 

quais são elas?  Pode-se definir alguma(s) característica(s) própria(s) da escrita de Edino 

Krieger para o violão? Se sim, quais? Afinal, como é o idiomatismo de Edino Krieger para o 

violão? 

Desta forma, a pesquisa tem como foco principal a realização de um estudo sobre a 

obra para violão solo do compositor brasileiro Edino Krieger. O repertório foi abordado 

através de duas maneiras: (1) discussão sobre a utilização do idiomatismo instrumental; (2) 

análise musical visando identificar os processos composicionais, bem como recorrências entre 

estes nas obras.   Foi realizado, ainda, um levantamento bibliográfico sobre o compositor, 

suas obras para violão e sobre o idiomatismo do instrumento. Desta forma, esta investigação 

                                                 
3
 Consideramos que obras como o Nocturnal de B. Britten, a Sonata para Guitarra op.47 de A. Ginastera e os 12 

estudos de H. Villa-Lobos foram representativas, no sentido de ampliar as possibilidades técnicas e expressivas 

da música para violão.  
4
 Isto pode ser explicado pelo fato da prática da escrita para violão por compositores não violonistas ser ainda 

recente se comparada a instrumentos ou formações mais tradicionais como o piano, violino, quarteto de cordas, 

orquestra sinfônica, etc.  
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poderá contribuir para uma melhor compreensão da utilização do violão em seu processo 

criativo, tanto do ponto de vista da utilização das características, possibilidades e 

peculiaridades do instrumento, bem como de particularidades e recorrências composicionais. 

Através destas recorrências pretendemos encontrar características típicas da escrita para 

violão solo deste compositor.  

Observamos um crescente interesse no estudo acadêmico a respeito de Edino 

Krieger e sua obra. O livro Música Contemporânea Brasileira: Edino Krieger organizado por 

Coelho (2006) consiste em dois volumes, o primeiro apresenta um catálogo de obras e 

gravações, bem como artigos escritos pelos autores: Tacuchian (2006), que trata de datas 

referenciais dentro da carreira do compositor, apresenta características composicionais e 

traços estilísticos de sua música; Horta (2006), que aborda aspectos biográficos e 

características da obra do compositor; Rodrigues (2006), que trata das diferentes fases 

composicionais e além de fazer comentários de cunho analítico das obras Quarteto de Cordas 

n. 1, Estudo Intervalares para piano solo, além de diversas canções para voz e piano.  O 

segundo volume consiste em uma seleção de partituras para piano solo e canto e piano, em 

anexo encontra-se um CD com gravações. Paz (2012) escreveu um extenso trabalho a respeito 

de Edino Krieger, onde aborda sua trajetória como crítico, produtor e compositor. Este consta, 

ainda, com catálogo de obras, listagem de gravações, prêmios, seleção de críticas, 

depoimentos do compositor e de diversos músicos. Vieira (2009), em seu artigo de mestrado, 

realiza um estudo comparativo entre a Sonata n. 1 para piano e sua transcrição para orquestra 

de cordas (Divertimento para cordas). A autora evidencia elementos idiomáticos dos 

instrumentos de corda, presentes na obra para piano e a exploração destes na transcrição para 

orquestra de cordas.  Brucher (2007) em sua dissertação de mestrado discute tendências atuais 

da música orquestral brasileira através da análise de três obras, entre elas Terra Brasilis de 

Edino Krieger. A análise foca elementos como forma, harmonia, orquestração e textura, sendo 

também expostos dados referentes à biografia do compositor e aspectos referentes à gênese da 

obra analisada. Santos (2010) analisa o Estudo intervalar n.2 para piano solo. O autor discute 

a utilização da ressonância do instrumento, além de situar esta obra na produção pianística do 

compositor. Silva (2010) realiza uma análise estrutural da obra Te Deum Puerorum Brasiliae 

como ferramenta para a construção de uma proposta interpretativa. A autora também 

apresenta informações a respeito do compositor e da gênese desta obra.  

A Ritmata para violão é a obra que mais incitou pesquisadores a escreverem 

trabalhos a seu respeito. Fraga (1995) contextualiza a obra dentro das tendências e 

movimentos composicionais brasileiros, também apresenta uma análise focada em aspectos 
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formais, elementos temáticos e materiais desenvolvidos nas seções. Egg (2000) realizou uma 

análise de superfície da obra, focando aspectos formais, relação de elementos musicais e 

desenvolvimento motívico. Constatou que a obra é muito bem construída, utilizando 

desenvolvimento e transformações motívicas com coesão e originalidade. Também fez 

considerações a respeito da importância da obra para o repertório do instrumento. Constatou 

que a obra inovou a composição brasileira para o violão, aliando técnicas e elementos de 

vanguarda a procedimentos tradicionais da música. Matos (1997) realizou uma análise 

motivo-temática baseada nos preceitos analíticos propostos por Rudolph Réti em seu livro 

The Thematic Process in Music (1951), também fez considerações sobre como a análise pode 

influenciar decisões interpretativas. Dalagna (2007), em sua monografia, abordou a peça 

fazendo uma contextualização do compositor e obra. Realizou, também, uma análise motivo-

temática da seção A, através da qual classificou os procedimentos contrapontísticos utilizados.  

Silva (2008) aborda a utilização da percussão na Ritmata, no Concerto para dois violões e 

orquestra de cordas, bem como em obras do compositor Arthur Kampela (1960 -).  Considera 

que a Ritmata é uma obra pioneira na utilização da percussão como elemento estrutural da 

composição. Maciel (2010a), em sua dissertação de mestrado, discute a relação da Ritmata 

com a vanguarda. Através de uma discussão acerca das inovações desta peça, o autor chega à 

conclusão de que a obra apresenta características e ligações com o movimento de vanguarda, 

principalmente dentro do contexto brasileiro da época. O autor ainda fez considerações a 

respeito da gênese e performance da obra, além de ter realizado uma entrevista com o 

compositor. Maciel (2010b) discute a relação da obra com a estética do “violão brasileiro” 

através de análise dos elementos que geram aproximação ou afastamento desta estética. 

Aguera (2012) apontou as diferenças entre o manuscrito e a edição desta obra. Constatou 

modificações significativas realizadas pelo intérprete revisor, além de erros na partitura 

impressa. Faria (2012), em sua dissertação de mestrado, apresenta e discute dados a respeito 

da Collection Turíbio Santos, a coleção de partituras francesa da qual a Ritmata faz parte. 

Contextualizou esta coleção a partir de sua história, obras e legado que deixou para o 

repertório. Também realizou entrevistas com intérpretes e compositores.    

Entre os trabalhos que focam em demais obras para violão destacamos: Uller 

(2012) que, em um trabalho de conclusão de curso, realizou um estudo analítico-interpretativo 

da Passacalha para Fred Schneiter; Lima (2010) que, em sua dissertação de mestrado, 

realizou um estudo a respeito das diferentes interpretações da estreia da obra Alternâncias. 

Ainda assim, no decorrer do trabalho, faz considerações a respeito das outras obras para 

violão do compositor.  



23 

 

Assim como existem pesquisas que abordam a obra completa para violão solo de 

compositores brasileiros, como Villa-Lobos, Guerra-Peixe e Almeida Prado
5
, não é de nosso 

conhecimento nenhuma que aborde a produção total para violão solo de Edino Krieger. Além 

disso, desconhecemos a utilização dos procedimentos idiomáticos e processos e recorrências 

composicionais especificamente como objeto de pesquisa na música de Edino Krieger para 

violão. Tendo-se em vista o crescente interesse em pesquisas que abordem o repertório 

brasileiro para violão, consideramos que esta possa contribuir para este campo de estudo, 

apresentando novos dados e discussões. 

 Compreender as características da escrita do compositor para o violão, fatos que o 

levaram a compor, bem como levantar dados referentes à estrutura das obras pode possibilitar 

a abertura de novas perspectivas para a concepção e performance destas obras. A discussão a 

respeito do idiomatismo instrumental pode ser útil para compositores e arranjadores que 

desejam ampliar os conhecimentos a respeito das particularidades do instrumento. 

 A dissertação está organizada em três capítulos: (1) O compositor e sua obra para 

violão; (2) Processos Composicionais; (3) O Idiomatismo. 

O primeiro capítulo apresenta dados biográficos de Edino Krieger, características e 

fases composicionais. Também são feitas considerações a respeito da gênese das obras para 

violão, relação entre o compositor e as obras e entre o compositor e o instrumento. Através da 

relação do compositor com o instrumento tangenciamos aspectos sociológicos da aceitação do 

violão no ambiente de concerto no Brasil. Para a obtenção destas informações foram 

utilizados como referências principais os trabalhos de Coelho (2006) e Paz (2012). Também 

foram selecionadas entrevistas do compositor concedidas a Machado e Barbosa (2009), 

Maciel (2010), Lima (2010), Faria (2012) e Paz (2012), além do depoimento do compositor 

(KRIEGER, 2008) sobre sua vida e obra, em uma aula inaugural da Escola de Música da 

UFRJ. Entrevistas feitas com o violonista Turíbio Santos, realizadas por Maciel (2010) e Faria 

(2012), foram utilizadas uma vez que este violonista teve considerável importância na escrita 

para violão do compositor.  

O segundo capítulo consiste em uma análise musical que visa identificar elementos 

estruturais e processos composicionais utilizados nas obras. O principal referencial teórico 

utilizado nesta etapa foi o trabalho de John White (1976) The Analysis of Music. As obras 

foram analisadas de acordo com três níveis estruturais: macroanálise, análise intermediária e 

microanálise, levando-se em consideração os elementos: som, harmonia, melodia e ritmo
6
. 

                                                 
5
 Pesquisas realizadas por Meirinhos (1997), Corradi Jr. (2006) e Scarduelli (2007), respectivamente. 

6
 Os parâmetros analíticos serão expostos com maior detalhe no segundo capítulo.  
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Em um segundo momento, relacionamos os resultados encontrados nas obras 

individualmente, buscando encontrar recorrências composicionais que permeiam as obras.    

No terceiro capítulo realizamos uma discussão acerca da aplicação do termo 

idiomatismo no campo da música. Posteriormente evidenciamos e discutimos a utilização de 

procedimentos idiomáticos do violão na obra do compositor para este instrumento solo. Nesta 

etapa foram utilizados, como referencial teórico, diversos trabalhos que abordam o 

idiomatismo do violão. Destacamos a dissertação de Fábio Scarduelli (2007), a partir da qual 

nos apropriamos dos conceitos de idiomatismo implícito e explícito do violão. Com a 

finalidade de avaliar a utilização particular dos procedimentos pelo compositor, recorremos a 

algumas comparações com obras do repertório violonístico, de referência no tratamento 

idiomático, como por exemplo, os 12 estudos para violão solo de Heitor Villa-Lobos (1887 – 

1959).  
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1. O COMPOSITOR E SUA OBRA PARA VIOLÃO 

1.1. DADOS BIOGRÁFICOS 

 

Edino Krieger nasceu em 1928 em Brusque, no estado de Santa Catarina (SC). 

Natural de uma família de reconhecida tradição musical, desde cedo teve contato com 

músicas de diferentes vertentes, por exemplo, música de concerto, serestas, choro, e 

orquestras de jazz. Iniciou seus estudos musicais através do violino, aos sete anos de idade, 

sendo instruído pelo seu pai, reconhecido músico da região
7
. Recebeu uma bolsa de estudos, 

cedida pelo governo de SC
8
, para prosseguir seus estudos de violino no Rio de Janeiro. 

Ingressou no Conservatório Brasileiro de Música, onde acabou por se inscrever em um curso 

livre de composição ministrado por Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), com quem mais 

tarde passou a ter aulas particulares
9
. Edino Krieger teve aulas com este compositor até 1948. 

Através destas aulas, passou a se interessar cada vez mais pela composição, 

escrevendo diversas obras e adotando o dodecafonismo como principal técnica 

composicional. Em 1945 sua peça Música 1945 para oboé, clarinete e fagote, foi premiada em 

um concurso de composição, o Prêmio Música Viva. Através deste prêmio, foi convidado 

para participar do grupo Música Viva
10

, ao lado de compositores como Claudio Santoro (1919 

– 1989), Eunice Catunda (1915 - 1990), César Guerra-Peixe (1914 – 1993), além do próprio 

Koellreutter. O compositor comenta este período: 

 

A partir de 1945, eu tinha um pouco mais de um ano de estudo; fiz um trio de sopros 

dodecafônico. Koellreutter achou uma beleza e eu também. Atualmente acho um 

exercício escolar, uma peça que não tem grandes qualidades, mas ele ficou muito 

entusiasmado e me propôs ingressar oficialmente no Grupo Música Viva, formado 

pelos melhores alunos. Eram o Santoro, o Guerra-Peixe, a Eunice Catunda, o Heitor 

Alimonda. E fui então eleito o caçula do grupo Música Viva. (KRIEGER, 2011, p. 

417) 

 

 

                                                 
7
 Aldo Krieger (1903 – 1972) foi um distinto músico que atuou na cidade de Brusque/SC, tendo sido fundador do 

primeiro Jazz Band do estado de Santa Catarina (Jazz Band América) e do Conservatório de Música de Brusque. 

Foi professor de canto orfeônico, instrumentista, regente e compositor. 
8
 Bolsa de estudos cedida após Edino Krieger apresentar um recital de violino, com grande sucesso, no teatro 

Álvaro de Carvalho em Florianópolis (SC). O recital foi realizado em 04/03/1943. (PAZ, 2012, v.1, p. 35) 
9
 Além de composição Edino Krieger estudou matérias teóricas como harmonia, contraponto e fuga com 

Koellreutter. 
10

 O Música Viva, liderado por Koellreutter, foi um grupo de músicos que atuava em favor das práticas musicais 

contemporâneas, como por exemplo, o atonalismo. Foi responsável pela divulgação da música contemporânea 

em diversos meios. Em 1946 lançou o “Manifesto de 1946”, documento que gerou polêmica com a escola 

nacionalista.  
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Em 1948, com 20 anos, conquistou o 1º lugar no Concurso para Jovens 

Compositores da América Latina, recebendo como premiação uma bolsa de estudos para se 

aperfeiçoar no Berkshire Music Center, em Massachusetts, E.U.A. Teve aulas particulares 

com Aaron Copland (1900 – 1990) e coletivas com Darius Milhaud (1892 – 1974), além de 

ter assistido a palestras ministradas por Leonard Bernstein (1918 – 1990). Ainda nos E.U.A. 

estudou composição e violino na Julliard School, com Peter Mennin (1923 – 1983) e William 

Nowinsky (1918 - 1982), assistente de Ivan Galamian (1903 – 1981). Representou esta 

instituição no Simpósio de Compositores dos Estados Unidos e Canadá realizado em 1949 em 

Boston.  

Neste mesmo ano retornou ao Brasil, onde foi assistente de Koellreutter na 

organização do I Curso de Férias de Teresópolis. Em 1950 iniciou a sua carreira profissional, 

uma vez que passou a atuar como colaborador da Rádio MEC (Ministério da Educação e 

Cultura), e crítico musical do Jornal Tribuna da Imprensa. Prestou, ainda, serviços à radio 

Roquete Pinto e ao Jornal do Brasil. Em 1952 participou de um curso de férias em Teresópolis 

(RJ) ministrado por Ernest Krenek (1900 – 1991),  “cujo potencial pedagógico impressionou 

sobremaneira Edino” (PAZ, 2012, v.1, p.52). O compositor passa, então, uma temporada em 

Londres (1955- 1956) estudando com Lennox Berkeley (1903 – 1989) na Royal Academy of 

Music.  

Após este período de estudo, passou a residir definitivamente no Rio de Janeiro 

onde, além de atuar como compositor, reassumiu seu posto na Rádio MEC e Jornal do Brasil, 

além de ocupar cargos de destaque em diversas instituições. Como produtor foi responsável 

pela criação dos Concursos Corais do Jornal do Brasil, Festivais Guanabara e Bienais da 

Música Contemporânea Brasileira. Atuou como diretor da Funterj, Funarte e Museu da Arte e 

do Som. Como presidente da Academia Brasileira de Música foi responsável pela criação do 

Banco de Partituras, Revista Brasiliana, Selo ABM Digital, séries de concertos (Concertos 

Brasiliana), linhas editoriais de livros e catálogos de composições, entre outros. Articulou, 

também, a aquisição da atual sede da instituição. Sua contribuição para o desenvolvimento e 

divulgação da música brasileira atual é amplamente reconhecida. Segundo Horta (2006, p.29): 

  

Pelo lado da criação artística, ele chegou a realizações que mostram um 

amadurecimento enorme, uma linguagem para onde confluem diversos aspectos da 

reflexão estética contemporânea. Mas ele também se destacou como um ativista da 

cultura. Mesmo quem não conhece o Edino compositor sabe o que ele fez pela 

música e pelos músicos, de um modo bem pouco usual.  
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1.2. FASES COMPOSICIONAIS 

 

A produção de Edino Krieger pode ser divida em quatro fases composicionais: (1) 

dodecafônica; (2) neoclássica com tendência nacionalista; (3) síntese de suas experiências 

anteriores; (4) plena liberdade de expressão
11

.  

Sua primeira fase ocorreu no período entre 1944 e 1952. Segundo Rodrigues 

(2006, p.40), “É o período de formação, iniciado com sua chegada ao Rio de Janeiro [...]. 

Adota o dodecafonismo como técnica de composição e produz suas primeiras obras, que 

foram bem recebidas”. O compositor expõe os motivos que o levaram a optar pela técnica 

dodecafônica: 

 

[...] as peças que eu fazia modulavam de tal maneira, passavam de um tom para 

outro, que começou a se tornar um caos do ponto de vista da estrutura tonal. Aí o 

professor [Koellreutter] me chamou atenção para o processo evolutivo da linguagem 

musical. [...]. Foi quando ele disse que, como consequência disso há uma escola de 

composição na Alemanha, criada por Schoenberg, que se propõe a eliminar de vez a 

questão da tonalidade. Respondi que estava interessado em conhecer isso. Perguntei 

como era, aí comecei a trabalhar com ele um pouco a questão da técnica serial, da 

técnica dodecafônica [...] (KRIEGER, 2011, p. 416) 

 

 

 Deste período destacamos as obras: Improviso, para flauta (1944), Música 1945 

(1945), Choro, para flauta e cordas (1952), inicialmente intitulada Sururu dos 12 sons, uma 

tentativa de conciliar a técnica dodecafônica e a música brasileira. 

Em sua segunda fase, que compreende o período entre 1953 e 1964, o compositor 

abandona o serialismo e adota uma linguagem neoclássica, utilizando tonalismo, modalismo e 

elementos da música brasileira. Foi iniciada com a obra Sonata para piano a 4 mãos (1953). 

Rodrigues (2006) considera que nesta fase foram compostas algumas das obras mais 

conhecidas pelo público e que, portanto, ela pode ser considerada como a fase de afirmação 

como compositor. Edino Krieger (2011) comenta esta fase: 

 

Depois de um ano de estudos teóricos, de harmonia, contraponto e composição, 

comecei logo a me interessar pelo serialismo, que era uma novidade. Senti que 

faltava um pouco de experiência com as formas tradicionais, com a linguagem 

tradicional. Daí, a partir de 1953, passei a escrever música que a gente poderia 

chamar de neoclássica, com uma linguagem tonal, modal e com elementos da 

música brasileira. (KRIEGER, 2011, p. 418) 

 

                                                 
11

 Alguns autores, como TACUCHIAN (2006) e PAZ (2012) dividem a produção de Edino Krieger em três 

fases. Adotamos a divisão em quatro pelo fato de o compositor reconhecê-la (RODRIGUES, 2006). Também, a 

divisão em três fases dos autores supracitados não contradiz a divisão em quatro, pois trata-se do reconhecimento 

de duas fases semelhantes como uma só. 
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Pode-se também notar a influência de seus estudos nos E.U.A e Inglaterra com 

Aaron Copland, Peter Mennin e Lennox Berkeley, compositores neoclássicos. O compositor 

afirma ter recebido influência da obra de Paul Hindemith (1895 – 1963), em especial da 

sinfonia Matias o Pintor
12

 (KRIEGER, 2009). Como representativas desta fase, pode-se 

considerar, além da já citada Sonata para piano a 4 mãos (1953), as obras:  Sonatas no. 1 e 2 

para piano (1954 e 1956), Divertimento para cordas (1959), Suíte para cordas (1954), 

Brasiliana, para viola e orquestra de cordas (1960), entre outras.  

A partir de 1964, o compositor, que vinha de um período de quatro anos sem 

compor, voltou a utilizar o serialismo, mas agora de uma maneira muito pessoal, aliado a 

recursos de vanguarda
13

, tradicionais e elementos brasileiros. A terceira fase é, portanto, 

considerada uma síntese de suas experiências anteriores. Tacuchian (1999) comenta, que a 

obra do compositor “se reveste de uma exterioridade vanguardista, mas com uma grande 

coerência interna e com nítidos vínculos com a tradição” (Tacuchian, 1999 apud Tacuchian, 

2006, p. 18).  Esta fase que se estendeu até 1994 foi iniciada com a obra Variações 

Elementares (1965), como o compositor comenta: 

 

Em 1965 fui convidado a participar de um festival em Washington e devia escrever 

uma peça para a Orquestra de Câmara de Washington. Escrevi as Variações 

elementares, voltei a usar a técnica serial, mas já com outra ótica. Já sem abdicar de 

elementos da música brasileira. Aquele tipo de conciliação que tinha tentado no 

Choro para flauta e cordas parece que teve continuidade com as Variações 

elementares. Há uma variação que é um choro pontilhista e outra que é Bossa Nova. 

(KRIEGER, 2011, p. 418). 

 

 

Nesta fase foram compostas algumas das obras mais representativas do 

compositor, como: Ludus Symphonicus, para orquestra (1965); Toccata, para piano e 

orquestra (1967); Canticum Naturale, para soprano e orquestra (1972); Ritmata, para violão 

(1974); Sonâncias, para violino e dois pianos (1975); Estro Harmonico, para orquestra 

(1975), entre outras. Segundo Tacuchian: “... em 1965, aos 37 anos de idade, o compositor 

chegava à plena maturidade artística, dominando seu metier e merecendo reconhecimento 

                                                 
12

 A sinfonia Mathis der Maler (Matias o Pintor), composta entre 1933 e 1934, é uma das obras sinfônicas mais 

conhecidas de Hindemith, foi baseada na ópera homônima do mesmo compositor. A peça possui três 

movimentos e utiliza melodias e estruturas tradicionais, como a forma sonata.  
13

 Entre estes recursos de “vanguarda” destacamos a utilização de procedimentos rítmicos, harmônicos, formais 

relacionados a compositores modernos da primeira metade do séc. XX como B. Bártok, I. Stravinsky ,P. 

Hindemith, etc. Além destes foram utilizados procedimentos como gráficos de repetições ad libitum, ostinatos, 

indeterminação, rítmica, etc. Ressaltamos que a vanguarda utilizada por Edino Krieger está muito mais atrelada 

às inovações que ocorreram em torno da década de 1920, do que as inovações propostas por compositores seus 

contemporâneos como P. Boulez (1925-) ou K. Stockhausen (1928 – 2007).  
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geral.” (TACUCHIAN 2006, p. 21). Reconhecimento, este, que se materializou através de 

uma série de encomendas que, por sua vez, viabilizaram a composição de uma representativa 

parcela da obra do compositor. 

A quarta fase, que se estende até os dias atuais, iniciou-se em 1994 com a 

composição do Concerto para dois violões e orquestra de cordas. Segundo Rodrigues (2006, 

p.40):  

 

[...] esta fase poderia ser chamada de “plena liberdade de expressão”. O compositor 

não despreza nada de sua experiência anterior, mas o serialismo, já não tem 

importância especial, é apenas mais um dos possíveis procedimentos. A música 

tonal é utilizada com frequência, assim como o livre atonalismo.  

 

 

Tacuchian (2006, p.23) afirma que “[...] sua obra tornou-se menos especulativa, 

mas nem por isso menos criativa. Sua linguagem é direta, clara, comunicativa e integra 

elementos neoclássicos com traços de brasilidade”. Pode-se citar como obras de relevância 

deste período, além do supracitado Concerto para 2 violões e orquestra de cordas (1994),  as 

obras: Te Deum Puerorum Brasiliae para coro e orquestra (1997); Passacalha para o Novo 

Milênio, para orquestra (1999); Terra Brasilis para orquestra (1999); Estudos intervalares 

para piano (2001); Passacalha para Fred Schneiter, para violão solo (2002); 4 Imagens de 

Santa Catarina para orquestra de câmara  (2005); Ritmetrias para orquestra (2006), entre 

outras. Sobre sua atual fase de composição o compositor comenta: 

 

Em meus trabalhos mais recentes tenho empregado elementos rítmicos e melódicos 

de várias manifestações musicais populares, tanto os ritmos afro-brasileiros quanto o 

balanço rítmico e harmônico da bossa-nova e a linguagem modal e os ritmos da 

música nordestina. Isso sem execrar as conquistas da música contemporânea, sem 

proselitismos nem xenofobias. Aliás, essa abertura em direção a uma liberdade total 

me parece uma tendência saudável de toda a música contemporânea ou pelo menos 

de uma parte considerável dela. (KRIEGER, 2009) 

 

Edino Krieger é hoje considerado um dos mais representativos compositores 

brasileiros. Recebeu ao longo dos anos diversos prêmios e condecorações, tais como: Prêmio 

Música Viva (1945), Primeiro Prêmio no Concurso de Composição instituído pelo Berkshire 

Music Center (1948), Prêmio Internacional da Paz no Festival Internacional de Varsóvia 

(1955), Primeiro Prêmio no I Concurso Nacional de Composição do Ministério da Educação 

(1959), Diploma de Honra ao Mérito conferido pela Ordem dos Músicos do Brasil (1976), 

Prêmio Shell para a música Brasileira (1987), Comenda da Ordem do Mérito Cultural do 

Ministério da Cultura e Belas Artes da Polônia (1984), Comenda da Ordem do Mérito 
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Cultural do Governo Federal (2000), VII Prêmio Carlos Gomes de Música Erudita, Destaque 

– Compositor (2002), Título de Doutor Honoris Causa conferido pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (2002), Título de Doutor Honoris Causa conferido pela Universidade 

Federal de Santa Catarina (2011), etc. (PAZ, 2012, v.2, p.175 - 176). 
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1.3. OBRAS E RELAÇÃO COM O VIOLÃO 

 

O compositor, em entrevista concedida a Lima (2010), relata que seus primeiros 

contatos com o violão foram ainda na infância. Seu pai possuía alguns conhecimentos de 

violão, porém preferia que o filho estudasse violino, uma vez que considerava o violão um 

instrumento menos “sério” 
14

. Sendo assim, Edino Krieger por vezes praticava violão, embora 

sem consentimento da família. O compositor relata: “... eu gostava do violão já dessa época. 

E, secretamente, eu sempre pegava um pouco o violão e comecei sozinho a descobrir os 

acordes, mas não passou muito disso, no início” (KRIEGER, 2010, In LIMA, 2010 p. 16) Em 

entrevista a Faria (2012), Edino Krieger relata ainda outras experiências com o instrumento: 

 

O meu contato com o instrumento começou com violão popular. Eu já fazia 

composição musical, mas sempre gostei muito da música popular brasileira. Eu 

gostava inclusive de cantar e me acompanhar ao violão. Aprendi a tocar violão 

popular sozinho. Eu gostava de algumas canções tradicionais de Dorival Caymmi e 

de Noel Rosa. Quando eu estudei na Inglaterra, em 1955, eu tinha contato com 

muitos brasileiros que moravam lá, nós fazíamos reuniões e eu era frequentemente 

convidado para essas reuniões. Eles sempre diziam: “não esqueça de convidar o 

rapaz do violão”; que era eu. Eu não tinha escrito nada para o instrumento, mas com 

este contato com o violão, eu comecei a pensar em escrever alguma coisa mais séria 

para o instrumento. (KRIEGER 2012, In FARIA 2012) 

 

 

Posteriormente, em 1964, o compositor fez aulas de violão com Turíbio Santos 

(1943 -), onde passou a compreender melhor a técnica do violão clássico e as possibilidades 

composicionais do instrumento.  

Para o violão, Edino Krieger escreveu cinco obras solo, dois concertos e uma peça 

para formação camerística. Levando-se em consideração o fato de o próprio compositor não 

considerar a sua produção geral muito numerosa
15

, trata-se de um número significativo de 

obras originais que incluem o instrumento. A Tabela 1 relaciona as obras, anos de 

composição, instrumentação, duração, edição e dedicatória
16

. 

                                                 
14

 Este é um exemplo do status que o instrumento possuía nas primeiras décadas do séc. XX, no Brasil. A ideia 

de que o violão consistia em instrumento menos “sério”, “nobre” ou “tradicional” criou um empecilho para o 

estudo dos procedimentos idiomáticos e composicionais aplicados ao instrumento, dificultando o trabalho de 

compositores que não o tocavam. O violão passou a ganhar maior notoriedade no Brasil, entre outros motivos, 

após o início do primeiro curso formal do instrumento em 1947, criado por Isaías Sávio (1900 - 1977) e o 

sucesso internacional de concertistas como Turíbio Santos (1943 -) e Carlos Barbosa-Lima (1944 -), na década 

de 1970.   
15

 O compositor afirma que em virtude de sua atuação profissional diversificada, não pode dedicar-se 

exclusivamente à composição, fato que o levou a ter um catálogo de obras não tão numeroso.  
16

 Ainda existe a obra Balada da Estrela do Mar, para três vozes femininas, flauta e violão (1950), cuja partitura 

está perdida e não há registro sonoro, além de um arranjo da canção Os Sinos de Belém (1952), integrante das 

vinte rondas infantis, para coro infantil com acompanhamento de violão. Destacamos ainda as seguintes 

transcrições que incluem o violão: Sonatina para piano (1957), transcrita para violão e flauta por Edelton 

Gloeden; Suíte para cordas (1954), transcrita para orquestra de violões por Turíbio Santos e posteriormente para 
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Obra Ano Formação Duração Edição Dedicatória 

Prelúdio 1955 solo 2’50’’ LK 

produções/ 

Zahar 

Aldo 

Krieger 

(Pai) 

Ritmata 1974 solo 5’ Max 

Eschig 

Turíbio 

Santos 

Romanceiro 1984 solo 2’30’’ Zahar Eduardo 

Krieger 

(Filho) 

Concerto para 2 violões e 

orquestra de cordas 

1994 2 violões e 

orquestra de 

cordas 

22’ ABM  Duo-Assad 

Passacalha para Fred 

Schneiter 

2002 solo 8’ ABM  

--- 

Sonâncias IV 2002 Violino e 2 

violões 

6’ ABM Nadja 

Salermo-

Sonenberg e 

duo Assad 

Suite Concertante para 

violão e orquestra 

2005 Violão e 

orquestra 

15’ ABM Turíbio 

Santos 

Alternâncias 2008 solo 3’ ABM  --- 

 

Tabela 1. Obras para violão de Edino Krieger. 
 

O Prelúdio, que data de 14 de dezembro de 1955, foi inicialmente intitulado 

Estudo.  Escrito no período em que compositor se encontrava na Inglaterra, foi dedicado a seu 

pai (Aldo Krieger). Como características gerais desta obra, ressaltamos a utilização 

harmônica, melódica e rítmica tradicional, além de elementos composicionais e idiomáticos 

que se assemelham às obras para violão de Heitor Villa-Lobos. O compositor afirma que esta 

foi uma primeira tentativa de colocar no papel algumas ideias que tinha com o instrumento, 

                                                                                                                                                         
quarteto de violões por Nicolas de Souza Barros; Sonata para piano a 4 mãos, transcrita em 2008 para quarteto 

de violões por Nicolas de Souza Barros, sob o título Serenata para quatro violões.  Estas transcrições foram 

realizadas com o consentimento do compositor (LIMA, 2012). 
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não a considerando como obra de concerto. “Foi só uma primeira experiência que eu fiz, de 

escrever para violão, mais ou menos na linha dos Prelúdios de Villa Lobos” (KRIEGER, 

2010 In MACIEL, 2010, p. 87).  

Em 1974 o violonista brasileiro Turíbio Santos, que se encontrava radicado na 

França, assinou um contrato com a editora francesa Max Eschig e com o selo de música 

clássica Erato
17

, para edição e posterior gravação de obras inéditas para violão numa coleção 

chamada: Collecion Turíbio Santos. Obteve junto ao Itamaraty, um patrocínio para 

encomendar obras a compositores brasileiros
18

, entre eles Edino Krieger. Desta encomenda 

resultou a obra do compositor mais conhecida para violão: a Ritmata, que data de 01 de maio 

de 1974. Foi dedicada a Turíbio Santos, que estreou no dia 03 de dezembro de 1974 em Paris 

(FARIA, 2012). Como já expomos anteriormente, já existia uma relação entre o violonista e o 

compositor anterior a obra. Em entrevista a Maciel (2010), Edino Krieger comenta sobre a 

encomenda da obra: 

 

Ele [Turíbio Santos] já estava há muito tempo pedindo que eu fizesse alguma coisa 

para violão solo. Para ele não é? E eu tinha dado a ele o Prelúdio. Eu dei o Prelúdio 

só para ele tomar conhecimento, porque era uma peça que eu achava que não tinha 

uma maior significação. [...] Mas eu dei a ele com o compromisso de que ele não 

tocasse, era só para ele conhecer. Aí quando ele teve essa possibilidade, de edição 

em Paris, ele chegou e disse para mim assim: “Olha, agora vou encomendar uma 

peça para você. Se você não fizer, entendeu, eu vou tocar o Prelúdio! (KRIEGER 

2009, In MACIEL 2010, p. 87). 

 

 

O compositor revela que o violonista o auxiliou, passando uma tarde expondo as 

características técnicas do violão. Segundo Edino Krieger ele tentou fazer uma obra com 

vigor, rítmico, mais ou menos como as tocatas de Prokofiev
19

. Na verdade, a obra foi 

inicialmente intitulada Toccata para violão, o nome Ritmata foi uma sugestão do violonista, 

por considerar a riqueza rítmica da obra. Segundo o compositor: 

 

Eu sempre gostei muito do dinamismo rítmico da tocata, não das tocatas de Bach, 

mas das tocatas mais recentes, mais contemporâneas, do tipo das tocatas de 

Prokofiev, das tocatas modernas. Estas obras têm essa pulsação rítmica forte e eu 

sempre gostei muito disso.  (KRIEGER, 2012 In FARIA, 2012) 

 

 

Considerada uma das obras brasileiras para violão mais importantes da segunda 

metade do séc. XX (DUDEQUE, 1994, EGG, 2000, AGUERA 2012, FARIA 2012), a 

                                                 
17

 Na época o mais importante selo de música clássica da França (FARIA, 2012) 
18

 Dentre outras obras compostas nesta circunstância destacamos Momentos I de Marlos Nobre (1939 - ) e Livro 

para as seis cordas de Almeida Prado (1943 – 2010) 
19

 Provavelmente o compositor se refere a Toccata op.11 de Sergei Prokofiev (1891 – 1953). 
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Ritmata apresenta diversas características inovadoras, ou marcantes, como percussões no 

tampo e cordas do instrumento, efeitos, exploração do idiomatismo do violão, harmonia 

dissonante, vigor rítmico, etc. Estas, aliadas ao caráter enérgico e a sua importância histórica, 

instigaram autores, já citados anteriormente, como Fraga (1995), Egg (2000), Matos (1997), 

Dalagna (2007), Silva (2008), Maciel (2010a, 2010b) e Aguera (2012) a dedicarem trabalhos 

acadêmicos a seu respeito. Maciel (2010) discute a relação da obra com a vanguarda, explica 

que principalmente dentro do contexto da produção brasileira pra violão da época a obra pode 

ser considerada de vanguarda. A respeito da utilização da percussão Silva (2008, p.63) 

escreve: 

 

Na obra Ritmata [...] é onde se encontrou, até o momento, o primeiro uso da 

percussão no tampo do instrumento de forma estrutural no Brasil. A intervenção da 

percussão no tampo é inserida de forma a dar um “contracanto” ou “contra-

percussão” ou “contra-rítmica” do tema principal. Aos poucos o compositor vai 

inserindo pequenas células rítmicas no decorrer da narrativa fazendo com que a 

escuta se torne plural em sua simultaneidade e recorrência sucessiva.  

 

 

A Ritmata é hoje a obra para violão de Edino Krieger mais difundida, já estando 

plenamente incorporada no repertório do violão. Já foi gravada por diversos intérpretes e é 

frequentemente executada em salas de concerto ou em concursos de violão ao redor do 

mundo. 

Em comparação às demais, o Romanceiro apresenta-se como obra mais simples e 

de caráter didático. De escrita modal, remete à sonoridade da música tradicional nordestina. A 

primeira parte foi criada como trilha para uma dramatização de Maria Fernanda sobre os 

poemas Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles
20

 em 1968. Em 1984 o compositor 

escreveu a segunda parte e dedicou ao seu filho mais velho
21

, que estudava violão na época. O 

compositor, em entrevista concedida a Lima (2010, p. 133), relata esta experiência: 

 

[...] a Maria Fernanda que é filha da Cecília Meireles, me pediu pra fazer a trilha 

sonora de uma montagem teatral que ela fez, de trechos do Romanceiro da 

Inconfidência, da Cecília [...] A abertura da peça é exatamente o Romanceiro, para 

violão solo. E depois, a partir daí, havia várias canções que eram cantadas com 

acompanhamento do violão. Era uma espécie de um personagem, que ela criou, que 

seria como um menestrel do séc. XVIII, lá em Ouro Preto, que de vez em quando 

aparecia e cantava alguns trechos dos poemas. Então o Romanceiro nasceu assim. E 

essa abertura era só a primeira parte do que é hoje o Romanceiro. Quando o Eduardo 

estava estudando violão, eu escrevi uma segunda parte e fiz, então, a peçazinha em 

                                                 
20

 Esta música também utilizada como tema de abertura do filme “O Meu Pé de Laranja Lima” (1970) de Aurélio 

Teixeira. 
21

 Eduardo Krieger, “Edu Krieger” é compositor, cantor e instrumentista, já tendo sido premiado e lançado os 

CDs: Edu Krieger (2007) e Correnteza (2009). 
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duas partes que é o Romanceiro, como ele está gravado pelo Turíbio, e editado, 

inclusive.  

 

 

Foi estreada em concerto em 1997 por Fábio Adour, já tendo sido gravada por 

Andrei Uller e Turíbio Santos.  

O Concerto para dois violões e orquestra de cordas foi escrito em 1994 por 

encomenda da gravadora GHA da Bélgica. Escrito em três movimentos, Toccata, Sonares e 

Volatas, foi dedicado ao Duo Assad. A gravação foi realizada pelo duo com a Orquestra de 

Córdoba regida por Leo Brouwer, em 1998
22

. Zanon (2006) considera como, “uma das mais 

bem concebidas obras brasileiras do gênero”. Acreditamos que, assim como a Ritmata, este 

concerto pode ser considerado uma obra de grande destaque no repertório violonístico. A obra 

explora diversos elementos típicos do compositor como exploração do idiomatismo do 

instrumento, percussões, seções rítmicas, síntese de elementos tradicionais e modernos. 

A Passacalha para Fred Schneiter foi escrita em 2002, como peça de confronto 

para os finalistas do 1º Concurso Nacional de Violão. A encomenda foi feita pela AV-Rio
23

 e 

pela direção do Theatro Municipal de Niterói. A obra homenageia postumamente o violonista 

e compositor baiano Fred Schneiter (1959 – 2001)
24

 que falecera de maneira precoce em 

2001. Consistindo em uma série de variações sobre um tema no baixo, típico da passacalha, 

explora conjuntamente elementos modernos, tradicionais e brasileiros. Segundo Uller (2012, 

p. 13) as variações caracterizam-se pelo “[...] emprego de diferentes texturas sonoras que ora 

se complementam e ora contrastam entre si, explorando um amplo espectro de elementos 

idiomáticos do violão [...]”.  Foi estreada em 2002 pelos finalistas do referido concurso. Já foi 

gravada por Marcus Llerena, Luis Carlos Barbieri e Andrei Uller. 

 Sonâncias IV, consiste em uma das transcrições que o compositor realizou de 

Sonâncias
25

, obra com estética de vanguarda original para violino e dois pianos. Esta versão, 

concebida para violino e dois violões, foi dedicada ao Duo Assad e a violinista Nadja Salermo 

Sonnenberg. Até o momento, ainda não foi gravada.  

Alternâncias foi escrita como peça de confronto para a final da VI Seleção de 

Jovens Talentos da AV-Rio, em 2008. Assim como a Passacalha para Fred Schneiter foi 

encomendada pela AV-Rio. O nome da obra reflete a primeira ideia da obra, concebida 

                                                 
22

 GHA Records – 126.046. CD “Three Double Concertos”  (2001) 
23

 AV-Rio (Associação de Violão do Rio) é uma sociedade que promove diversas atividades voltadas a difusão 

da arte do violão no Rio de Janeiro, entre elas, séries de concertos, concursos, orquestra de violões, projetos 

sociais, etc. 
24

 Fred Schneiter foi um violonista e compositor nascido na Bahia. Construiu uma respeitável carreira como 

compositor e em duo com o violonista Luis Carlos Barbieri (Duo Barbieri-Schneiter). 
25

 São elas Sonâncias II para violino e piano e Sonâncias III para violino e cordas. 
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inicialmente com indeterminação da forma, onde várias células musicais seriam alternadas 

por escolha do intérprete. Por considerar que esta indeterminação poderia afetar o discurso da 

obra, o compositor resolveu definir a ordem das células. Como característica a obra apresenta 

linguagem contemporânea, como, harmonia cromática, vigor rítmico, indeterminações 

rítmicas e ausência de barras compasso. O compositor comenta sobre a obra: “[...] é uma 

forma assim um pouco sintética, uma série de estruturas rítmico/melódica/tímbricas, que se 

intercalam. Elas vão se intercalando e formam uma peça” (KRIEGER 2010, In LIMA, 2010, 

p.135). Foi estrada pelos sete finalistas do supracitado concurso e já foi gravada por Andrei 

Uller e Cyro Delvizio.    

A Suite Concertante, para violão e orquestra foi escrita em 2005, a pedidos do 

violonista Turíbio Santos. Composta com auxilio da Bolsa Vitae de Artes, a obra que 

inicialmente seria um concerto para violão e orquestra, por solicitação do violonista, foi 

concebida como suíte. Nas palavras do compositor:  

 

“[...] quando falei ao Turíbio: ‘agora eu vou me comprometer a fazer um concerto’, 

ele disse: ‘não faça um concerto, não, faça uma suíte, com ritmos bem 

brasileiros...’[...] Eu fiz essa peça, que tem uns componentes de ritmo, bem 

tradicionais, como gostaria o Mario de Andrade [...]” (KRIEGER, 2010 In LIMA, 

2010, 135) 

 

A obra é constituída de três movimentos: Choro, Toada e Jongo. Turíbio Santos 

realizou a primeira gravação em 2006 no CD intitulado “Violão Sinfônico
26

”, que também 

apresenta obras de Villa Lobos e Sérgio Barbosa. 

Todas as obras estão editadas, sendo que Sonâncias IV, Passacalha para Fred 

Schneiter, Alternâncias, Concerto para dois violões e a Suite Concertante encontram-se 

editadas pela Academia Brasileira de Música. A Ritmata está editada pela Max Eschig. O 

Prelúdio e o Romanceiro estão editados na coleção “Violão Amigo”, editada por Turíbio 

Santos e publicada pela Zahar editora. Todo este repertório já foi gravado, com exceção da 

obra Sonâncias IV.   Dentre os violonistas que já gravaram alguma das obras de Edino 

Krieger, destacamos Turíbio Santos, Jürgen Shollman, Marcelo Kayath, Mário da Silva, Luís 

Carlos Barbieri, Edelton Gloeden e Duo Assad. Salientamos ainda o CD “Violão Catarinense” 

do violonista Andrei Uller, lançado em 2012 que apresenta a obra integral para violão solo do 

compositor. Dentre os intérpretes que já apresentaram obras de Edino Krieger em concerto, 

destacamos Alvaro Pierri, Eduardo Meirinhos, Fabio Zanon, Marcelo Kayath, Daniel Wolff, 

Pablo Marquez, Orlando Fraga, Paulo Inda, Eustáquio Grillo, Fábio Shiro Monteiro, Nicolas 

                                                 
26

 Visom Digital. CD Violão Sinfônico, 2006. Orquestra Sinfônica Rio. Regência Silvio Barbatto.  
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de Souza Barros, Paulo Martelli e Luiz Carlos Barbieri, etc. (PAZ 2012, v. 2, p. 246). A 

respeito das obras para violão solo do compositor, Faria (2012, p.75) escreve:  

 

Avesso a dogmatismos, Krieger elege para a composição de cada obra, a linguagem 

que lhe convém naquele momento. Desta liberdade, surgem obras como o Prelúdio e 

o Romanceiro, que utilizam uma abordagem instrumental e linguagem mais 

tradicionais. [...] Em contrapartida, podemos encontrar na Passacalha para Fred 

Schneiter e em Alternâncias algumas passagens que aludem à obra escrita para 

Turíbio Santos [Ritmata], como por exemplo, a utilização de uma rítmica vigorosa e 

o emprego da percussão no tampo do violão.  
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2. PROCESSOS COMPOSICIONAIS 

 

Neste capítulo realizamos uma análise musical das cinco obras para violão solo de 

Edino Krieger com objetivo de evidenciar os processos composicionais utilizados, bem como 

de encontrar recorrências entre estes. A escolha de uma metodologia adequada para tal 

finalidade mostrou-se de fundamental importância, uma vez que estas obras possuem 

características composicionais diversas, fruto das diferentes abordagens e técnicas com que o 

compositor trabalhou ao longo de sua trajetória composicional
27

.  De maneira geral, entre os 

recursos composicionais mais explorados pelo compositor, Paz (2012, v. 2, p. 33)
28

 destaca:  

 

Edino Krieger tem-se revelado tanto camerista como sinfonista; outrossim, confessa 

gostar muito de trabalhar com orquestra, apesar de não ter uma grande produção. A 

forma Toccata e algumas outras formas oriundas da música medieval e renascentista 

também encontram ressonância em sua obra. Com relação à textura, ele possui uma 

tendência natural para a polifonia, ainda que prime pela diversidade e pelo contraste 

no tratamento do material sonoro, buscando com certa frequência a alternância de 

texturas (monofônica, homofônica e polifônica). Quanto à instrumentação, Edino 

revela-se meticuloso e técnico na elaboração de suas orquestrações, sendo um 

profundo conhecedor dos mais variados recursos sonoros de cada instrumento, 

buscando sempre escrever observando as peculiaridades e qualidades sonoras de 

cada um, o que resulta sempre em peças bem-escritas, com excelente exploração dos 

recursos tímbricos de cada instrumento, fato este apontado por diversos de seus 

intérpretes. O compositor utiliza-se ainda de um maior ou menor adensamento 

orquestral de forma contrastante com bastante regularidade. O tratamento rítmico 

das obras de Edino Krieger pode ser observado por meio de várias manifestações das 

estruturas rítmicas simples – com ou sem uso de fórmulas métricas –, gêneros, 

variações agógicas, utilização de acentos que produzem ocasionalmente uma ruptura 

métrica e, ainda, pelas constantes alternâncias de fórmulas de compasso. Percebe-se 

uma preferência pelos compassos quaternários, seguidos do binário e ternário 

simples. Os compassos compostos não encontram grande emprego em sua obra. No 

que diz respeito aos compassos alternados, detectamos apenas a incidência do 

quinário simples em seis situações distintas. Com relação ao movimento, 

pouquíssimas são as vezes em que o autor indica em uma obra o andamento 

metronômico, sendo que, em sua maioria, o mesmo é indicado por palavras como: 

Allegro, com os mais diversos complementos: Vivo; Presto; Largo; Lento; Moderato 

etc., ou ainda utilizando-se de gêneros como: seresta, valsa, chorinho – implícitos na 

obra – com o intuito de indicar o andamento. No que tange à construção melódica, 

Edino não utiliza grande variedade de materiais temáticos. Em sua obra encontramos 

peças atemáticas, monotemáticas, bitemáticas e tritemáticas. [...] No que se refere à 

harmonia, obra do compositor revela procedimentos oriundos da harmonia 

jazzística. Observa-se ainda o uso de algumas tonalidades como Ré e Mi Maior e 

menor, Si menor, Mib Maior, Sol Maior, Fá Maior e menor, Lá Maior e Dó Maior 

[...] o uso excessivo de alterações, mesmo nas obras dodecafônicas, a exemplo de 

alguns contemporâneos, não encontra eco na obra de Edino Krieger. 

 

                                                 
27

 Ressaltamos que o compositor já utilizou elementos ligados ao dodecafonismo, neoclassicismo, música 

brasileira, vanguarda, etc. Edino Krieger (2008) afirma não ser adepto a dogmatismos composicionais, ressalta 

que a técnica para ele sempre foi um meio e não um fim. 
28

 Ainda que a pesquisadora não tenha tido como objetivo de seu trabalho realizar um estudo analítico 

aprofundado focando características e processos composicionais na obra de Edino Krieger, realizou 

apontamentos pertinentes a respeito dos recursos composicionais mais comumente empregados pelo compositor. 
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Através das particularidades de cada um dos períodos composicionais, já expostas, 

aliadas a esta síntese de características composicionais, observamos a variedade de técnicas e 

materiais com que o compositor trabalha. Optamos, então, pela utilização de um referencial 

teórico que permita que a análise aborde a obra de maneira abrangente, não se restringindo 

unicamente a procedimentos formais, harmônicos, contrapontísticos ou temáticos. 

Consideramos os pressupostos analíticos propostos por John White em seu livro The Analysis 

of Music
29

 (1976), adequados às particularidades do objeto de estudo, uma vez que permitem 

a realização de uma análise ampla e focada nos aspectos mais pertinentes de cada obra.  

White (1976) considera que uma peça musical pode ser entendida em diferentes 

dimensões, desde os mínimos detalhes, passando por dimensões mais amplas até chegar a 

estruturas gerais e à obra como um todo. Por tal motivo, propõe um modelo de análise 

musical, onde esta é realizada a partir de três diferentes níveis estruturais: (1) microanálise; 

(2) análise intermediária (ou análise de nível médio); (3) macroanálise
30

. Esta divisão permite 

que diferentes estruturas, elementos e relações sejam evidenciados. Segundo White (1976, p. 

14, tradução nossa): “Embora possamos categorizar cada uma de nossas observações em um 

destes três níveis, suas inter-relações devem ser levadas em consideração
31

”.  

Os elementos musicais analisados são divididos em quatro categorias gerais, 

denominadas elementos contribuintes: (1) ritmo; (2) melodia; (3) harmonia; (4) som. A 

categoria ritmo engloba, além de elementos como duração, articulação e acentuação, também 

aspectos formais. A melodia inclui relação de ritmo e altura em cada linha melódica 

individual. Na harmonia se incluem, além de relação entre acordes, questões sobre polifonia e 

contraponto. A categoria som inclui timbre, textura e dinâmica. Assim como nos níveis 

estruturais estas categorias, na prática podem sobrepor-se, de forma que um mesmo fenômeno 

pode ser entendido em mais de uma categoria. Estes elementos contribuem para o processo de 

crescimento musical, também conhecido como processo generativo ou processo compositivo 

que compreende a relação entre movimento e forma da obra. A forma é entendida como a 

“memória do movimento”, uma vez que a música flui e/ou se desenvolve no decorrer do 

tempo. Pode-se fazer uma analogia a um esquiador, onde a trajetória do atleta (movimento) 

deixa as impressões gravadas na neve (forma). Para White (1976, p. 14, tradução nossa) 

“Muito do sentido que uma peça musical confere a um espaço de tempo se encontra em gestos 

                                                 
29

 Esta corrente analítica é conhecida como “Análise Estilística” ou “Análise de Estilo Musical”, tendo também 

como autor de referência Jan LaRue (1918 – 2004). 
30

 Conforme a terminologia do autor: Macro-analysis; Middle-Analysis; Micro-Analysis. 
31

 Althought we will categorize many of our observations in one of these three levels, their interrelationships 

must be remembered.  
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ou eventos que ocorrem em pontos calculados durante o fluxo
32

”. LaRue (1970) entende que a 

música se desenvolve através deste processo de crescimento: “primeiro as impressões 

momentâneas que sentimos como movimento; e segundo, os efeitos cumulativos deste 

movimento, que assimilamos como a forma da música
33

” (LARUE, 1970, p. viii, tradução 

nossa).  

De acordo com White (1976) as amplas possibilidades que se apresentam para o 

compositor no momento da criação, podem ser compreendidas pelo analista através de quatro 

processos de elaboração musical: (1) repetição; (2) variação; (3) desenvolvimento; (4) 

utilização de material novo.  Entendemos a repetição como a repetição literal de todos os 

parâmetros musicais. Variação quando alguns elementos são mantidos e outros sofrem 

modificações. Desenvolvimento quando ocorre o processo de elaboração gradativo de algum 

elemento, como, por exemplo, um motivo. Utilização de material novo diz respeito a quando 

a maior parte dos elementos é modificada, não sendo possível estabelecer relação com algum 

material anterior. A definição destes processos na obra contribui para delinear o crescimento 

e, em decorrência, a forma. Também são úteis para encontrarmos os elementos e 

procedimentos que geram contraste. O autor explica que o contraste é importante uma vez que 

influi diretamente na relação entre tensão e repouso na obra. 

Outro aspecto pertinente para observação consiste na unidade orgânica, o estado 

de unidade no qual todas as partes contribuem para o todo. Esta unidade é encontrada na 

relação entre os elementos musicais. Pode, claramente, ser observada em processos como 

repetição, variação e desenvolvimento, mas mesmo na utilização de material novo, pode-se 

observá-la na manutenção de um andamento, timbre, ou ainda, no contraste que cria com 

demais partes da música.   

Sobre o objetivo e aplicação deste sistema analítico, White (1976, p. 13) comenta:  

 

Ao analisar música é aconselhável começar com um sistema, ou um plano, bem 

delineado. Este plano deve ser modificado de acordo com a natureza da obra a ser 

analisada, mas deve ter características gerais aplicáveis a praticamente todos os tipos 

de música
34

 (WHITE, 1976, p. 13, tradução nossa) 

 

                                                 
32

 “Much of the meaning that a piece of music gives to a module of time is found in the gestures or events that 

occur at calculated points during its flow.”  
33

 “[…] music is a growth process, combining two aspects: first , the largely momentary impressions that we feel 

as movement; and second, the cumulative effects of this movement that we retain as a sense of musical shape.”  
34

 “In analyzing music is best to begin with a clear-cut system or plan. This plan must be modified according the 

nature of the work being analyzed, but it should have some features generally applicable to nearly all kinds of 

music.” 
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Tratando-se, então, de um sistema geral cabe-nos definir os parâmetros e as 

adaptações que utilizamos para analisar as obras de Edino Krieger. Para tal, levamos em 

consideração as características composicionais apontadas por Paz (2012, p. 33-34), bem como 

as particularidades e características das fases composicionais apontadas por Rodrigues (2006 

In COELHO, 2006, p. 39-40), Tacuchian (2006 In COELHO, 2006, p. 17-23) e Krieger 

(2009, 2010, 2011, 2012). Além disso, realizamos uma macroanálise superficial prévia das 

obras
35

, visando reconhecer aspectos gerais que deveriam ser levados em consideração.  

Abordamos, então, cada obra separadamente em cada um dos três níveis analíticos 

(macroanálise, análise intermediária e microanálise), levando-se em consideração os quatro 

elementos contribuintes
36

 (ritmo, melodia, harmonia e som) e o processo de crescimento. 

Buscamos descrever as características gerais e os elementos de maior pertinência para a 

compreensão das relações internas da obra. A partir disso buscamos evidenciar o contraste, 

relação entre tensão e repouso e unidade orgânica. Sempre que consideramos pertinente 

discutimos estes elementos em cada nível analítico.  

Fizemos algumas adaptações no que concernem os elementos compreendidos 

dentro de cada nível analítico, uma vez que o método de White foi proposto para poder 

trabalhar com o maior número de obras possíveis, incluído obras compostas de vários 

movimentos. De forma que cada obra que estamos analisando consiste de um único 

movimento não caberia discutir na macroanálise a recorrência de tonalidades, temas ou 

melodias em diferentes movimentos. Optamos por comprimir este escopo de abrangência para 

tornar-se mais adequado a duração e às características de nosso objeto de estudo. Fazemos 

assim uma inter-relação entre a natureza das obras e os preceitos da análise. 

A macroanálise preocupa-se em observar e estabelecer relações entre elementos de 

grandes proporções e extensões, sendo assim, tratamos de evidenciar a forma, através da 

relação entre seções, compassos e características gerais da obra. Neste nível também fizemos 

considerações a respeito do gênero, ou temática da obra. Na análise intermediária observa-se a 

relação entre elementos nem muito extensos nem muito breves. Tratamos de evidenciar os 

elementos contribuintes que constroem as seções, tais como textura, melodia, períodos, frases 

e semifrases, escalas, séries, etc. Na microanálise observam-se os elementos constituintes nos 

seus mínimos detalhes, sendo assim nos detemos em particularidades de nível motívico, 

                                                 
35

 White (1976, p. 13) aconselha a realização deste tipo de procedimento, anterior à realização da análise 

propriamente dita. 
36

 Uma vez que, no decorrer do processo de análise, estes elementos frequentemente cruzaram-se optamos por 

não fazer uma distinção ou classificação sistemática no texto, evitado assim a repetição de exemplos musicais. 
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estrutura de acordes, detalhes rítmicos, melódicos e intervalares. A Tabela 2 relaciona os 

níveis analíticos com os respectivos elementos e estruturas. 

 

Macroanálise 

(obra, seção) 

Forma Relação entre seções, funções e 

compassos. 

 Características 

gerais 

Considerações sobre o gênero da obra; 

tipos de tratamento nas categorias: 

ritmo, melodia, harmonia e som. 

 Contraste e 

Unidade Orgânica 

 

Análise intermediária 

(período, frase, semifrase) 

Ritmo Processos de elaboração rítmica. 

 Melodia Processos de elaboração melódica, 

motívica e estruturas de frases. 

 Harmonia Centros tonais/modais/gravitacionais; 

Progressões/Sucessões de Acordes.  

 Som Dinâmica, textura e timbre. 

 Contraste e 

Unidade Orgânica 

 

Microanálise 

(motivo, inciso, compasso) 

Ritmo Estrutura de ritmos e células que 

ocasionam ruptura métrica, mudanças de 

compasso, ritmos sincopados, etc. 

 Melodia Exploração de Motivos, polifonia, 

imitação, intervalos. 

 Harmonia Estruturas de acordes quartais, mistos e 

poliacordes, dissonâncias 

ornamentais/estruturais, condução de 

vozes e acordes.   

 Som Detalhes do tratamento textural.  

 Contraste e 

Unidade Orgânica 

 

 

Tabela 2. Parâmetros analíticos 
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Optamos por expor o resultado da análise começando pela macroanálise, passando 

pela análise intermediária e, por fim, chegando à microanálise. Acreditamos que desta forma 

pode-se estabelecer uma melhor relação dos exemplos com as partes e seções da obra. Uma 

vez que os elementos expostos na macroanálise são, em muitos casos, de grandes extensões, 

optamos por não utilizar exemplos da partitura neste nível, já que necessitaria praticamente da 

obra inteira. Todavia, incluímos nos Anexos as partituras das obras analisadas com anotações 

referentes à análise, entre elas os elementos tratados na macroanálise.  Procuramos evitar, 

assim, a utilização demasiada e repetida de exemplos musicais. 
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2.1. PRELÚDIO 

 

Macroanálise 

 

Antes de ter o título de Prelúdio, a obra foi inicialmente intitulada Estudo para 

violão. Ambos os termos são utilizados há séculos na área da música, podendo ser aplicados a 

diversas formas, estilos e conteúdos musicais distintos, porém de maneira geral podemos 

afirmar que fazem referência a uma peça instrumental de duração não muito extensa. O 

prelúdio é geralmente utilizado como movimento introdutório de uma peça maior, como uma 

sonata ou suíte do período barroco ou prelúdio e fuga, mas a partir do séc. XIX também 

passou a ser escrito como obra instrumental independente (LEDBETTER e FERGUNSON, 

2001 In SADIE, 2001). Já o estudo é uma peça que, geralmente, explora algum recurso da 

técnica do instrumento. Inicialmente consistia apenas de um exercício, mas posteriormente foi 

transformando-se em um gênero artístico. (FERGUNSON e HAMILTON, 2001 In SADIE, 

2001). Nesta obra existe uma clara referência aos Prelúdios e Estudos para violão de Heitor 

Villa-Lobos (1887 – 1959). Esta é apontada pelo próprio compositor, mas também é evidente 

na partitura. 

O Prelúdio consiste em uma obra de curta duração de escrita, rítmica, harmônica e 

melódica tradicional. Ritmicamente, a obra apresenta pouco contraste, mantendo padrões 

rítmicos contínuos por quase toda sua extensão. Levando-se em consideração o ritmo 

resultante, utiliza predominantemente figurações de fusas e semicolcheias. A harmonia é 

tonal, possuindo em alguns momentos passagens que remetem ao modalismo. A obra 

apresenta melodia diatônica, de caráter cantabile
37

. Apresenta três seções distintas, que 

contrastam principalmente quanto à textura. A Tabela 3 relaciona as seções, características e 

compassos da obra
38

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Segundo o verbete cantabile no dicionário Grove (FALLOWS, 2001 In SADIE, 2001), o termo refere-se o 

emprego de estilo vocal, cantado. Representa o ideal de certos tipos de performance.  
38

 Para uma visualização destas seções marcadas na partitura vide Anexo I. 
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Seção Descrição Compassos 

A Acordes arpejados. Textura 

homofônica 

1 a 22 

B Melodia acompanhada. 

Utilização de motivos 

 

23 a 73 

C Acordes arpejados. Textura 

homofônica. Coda. 

74 a 84 

 

Tabela 3. Prelúdio – Estrutura 

 

A seção A possui caráter introdutório, enquanto a seção B, de duração mais 

extensa, apresenta a melodia que é desenvolvida ao longo da obra. A seção C pode ser 

considerada uma coda, uma vez que conduz a música para o final. Como elemento unificador 

entre as seções, destacamos a harmonia, que está baseada na tonalidade de Mi menor e a 

utilização de padrões rítmicos contínuos. A estabilidade obtida em decorrência do baixo grau 

de digressões harmônicas influi na sensação de repouso da obra. O contraste ocorre, neste 

nível, pela utilização de texturas diferente em cada seção.  

 

Análise Intermediária 

 

A seção A apresenta textura homofônica, consistindo em uma sequência de 

acordes arpejados (ritmo harmônico de um acorde a cada dois compassos), através de um 

ritmo contínuo de fusas. Está dividia em duas frases: a primeira (c. 1-8) consiste na 

progressão harmônica
39

 [Mi menor: i
(9)

–iv
(9)

–V
(9)

-i
(9)

], que define com clareza a tonalidade da 

obra. O Ex. 1 consiste nos oito compassos iniciais, onde além desta progressão podemos 

observar o padrão de arpejo, textura e o ritmo contínuo de fusas. Ressaltamos, ainda, que os 

acordes se movimentam de maneira predominantemente paralela. 

                                                 
39

 Utilizaremos a cifra gradual como convenção em contextos tonal/modal como no Prelúdio e Romanceiro. Para 

diferenciar as expansões da tríade da simples adição de intervalos ao acorde, optamos pela seguinte convenção: 

intervalos adicionados à tríade serão cifrados entre parênteses, de forma que I
(9)

 refere-se ao primeiro grau com 

9ª adicionada. Intervalos obtidos por expansões da tríade serão cifrados sem os parênteses, de forma que I
9 

refere-se ao acorde com 7ª e 9ª. Em contextos pós-tonais iremos utilizar a cifra de acorde, uma vez que não há 

uma clara referência à tonalidade, modo ou escala. 
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Exemplo 1. Prelúdio. (c. 1-8) – Progressão Harmônica 

 

A segunda frase (c. 9-22) consiste em uma sequência descendente de acordes 

diminutos paralelos, que são executados simultaneamente a duas notas pedal, referentes às 

duas primeiras cordas soltas do violão
40

. Esta sequência não ocorre por intervalo fixo, mas 

sim por intervalos variados. Levando-se em consideração a nota mais grave do acorde como 

fundamental obtém-se a seguinte sequência: iº
7
 - #viº

7
 – viº

7
 – ivº

7
 – iiiº

7
 – iiº

7
. Estes acordes 

são resolvidos no acorde sobre o i grau (tônica), no c. 21. Ressaltamos uma pequena variação 

no ritmo que ocorre a cada dois compassos, sendo as duas primeiras fusas substituídas por 

uma semicolcheia. Consideramos que esta não afeta a característica de ritmo contínuo, sendo 

apenas uma adaptação do padrão de arpejo à estrutura do acorde. O Ex. 2 consiste nos c. 9-12 

e apresenta os dois primeiros acordes paralelos da sequência. Destacamos os acordes 

(Retângulos pontilhados), pedal em cordas soltas (círculos) e alteração no ritmo (colchetes).  

 

 

 

Exemplo 2. Prelúdio (c. 9-12) - Acordes paralelos e alteração rítmica. 

 

                                                 
40

 Trata-se de um procedimento idiomático do violão que será abordado com maior detalhe no próximo capítulo.  

 Mi m:  iº
7                     

                                                                   #viº
7
 

Mi m:     i
(9)

                                                               iv
(9)

 

 
                                            V

(9)
 

                i
(9)
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A seção B apresenta diversos elementos contrastantes em relação à A, entre eles: 

textura, que passa a ser de melodia acompanhada por arpejos; fórmula de compasso, que 

passa de 2/4 para 3/8 (o compositor indica que a duração da colcheia é proporcional nas duas 

seções); estrutura rítmica, que passa a ser um contínuo de semicolcheias com a utilização do 

padrão tresillo (ver microanálise). Harmonicamente esta seção apresenta algumas 

características modais. Consideramos que ela está dividida em dois períodos semelhantes (c. 

23 – 43 e c. 44 – 73), que culminam em duas passagens cadenciais. A seção é construída a 

partir de frases de quatro compassos cada, que podem, por sua vez, ser divididas em duas 

semifrases de dois compassos, com relação de antecedente/consequente. Esta relação confere 

coerência ao discurso, contribuindo para a unidade orgânica. O Ex. 3 consiste nos quatro 

primeiros compassos da seção B, onde podemos observar a nova textura e estrutura rítmica. O 

ritmo harmônico, de um acorde a cada dois compassos, se mantém. Destacamos ainda as duas 

semifrases, bem como duas características harmônicas que conferem sonoridade modal: 

alteração da nota Dó# que remete ao modo Mi dórico (círculo); presença do acorde menor 

sobre o V grau.    

 

 

 

Exemplo 3. Prelúdio (c. 23-26). 

 

Estas duas semifrases são desenvolvidas ao longo da seção B por processos como: 

repetição, transposição, variação e expansão melódica. O Ex. 4 consiste em uma variação da 

semifrase (a), note-se a ornamentação melódica do segundo compasso, bem como a supressão 

do acompanhamento arpejado (círculo).   

 

 

 

Exemplo 4. Prelúdio (c. 27-28) - Ornamentação melódica. 

 

(a) (b) 

Mi m:  i
(9)

                                                                              v
7

(menor) 

(ornamentação) 

Mi m:            i
(9)
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No final de cada um dos períodos, antecedendo as passagens cadenciais, ocorre um 

trecho que apresenta cromatismo ascendente no baixo. Neste o ritmo harmônico é 

intensificado, passando a um acorde por compasso. Também, a harmonia torna-se mais 

direcional, apresentado dominantes secundárias e acorde napolitano (Nap.). Cada uma destas 

passagens culmina em uma cadência (Ex. 6 e Ex. 8), que leva para o próximo período. O Ex. 

5 consiste na primeira destes trechos. 

 

 

 

Exemplo 5. Prelúdio (c. 34-39) - Harmonia direcional e semifrase (a) desenvolvida 

 

Nos dois últimos compassos do Ex. 5 (c. 38-39) ocorre uma passagem de notória 

expressividade, explorando salto melódico na região aguda do instrumento, que não é 

reapresentada no trecho similar no segundo período. Observamos que o movimento melódico 

de 2ªm descendente seguido de 7ªm ascendente é derivado da semifrase (a) que apresenta o 

mesmo contorno melódico, porém com estrutura rítmica diferente. A passagem apresenta um 

acorde de elevado grau de dissonância, comparado ao restante da obra. Ainda que de estrutura 

pouco convencional consideramos seu caráter de dominante, uma vez que apresenta a sensível 

(Ré#), bem como seu trítono (Lá). Estas duas notas correspondem respectivamente a 3ª e 7ª de 

um acorde de ‘V7’ (dominante). A nota do baixo (Lá#) é obtida em decorrência do 

movimento cromático que vinha sendo realizado no baixo e reforça o caráter dissonante do 

acorde. Consideramos a nota Mi como uma antecipação da fundamental do acorde sobre o ‘i’ 

grau, que será utilizado na sequência. Na passagem semelhante, no segundo período da seção, 

a mesma harmonia é executada transposta uma 4ªJ acima (na tonalidade de Lá menor). 

 O Ex. 6 consiste na primeira passagem cadencial (c. 40-43) que apresenta uma 

sequência descendente de acordes paralelos arpejados em sextinas e acelerando (afretando). O 

ritmo harmônico é novamente acelerado, passando para quatro acordes por compasso. Pode-se 

observar, ainda, a utilização do acorde sobre o “V” grau, com função de dominante 

Mi m:   i                                  bII7+(Nap)                                                     IIº7 

               i6                        viiº
7
/iv                           iv

7
                          vii

(9)(11+)
                            

(a)                            
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(Retângulo). Esta característica gera direcionamento harmônico, diferenciando-se da 

sonoridade modal apresentada no início da seção (Ex. 3). Estes procedimentos contribuem 

significativamente para o aumento da tensão. As cadências são os momentos de maior 

contraste, em relação ao restante da obra. 

 

Exemplo 6. Prelúdio (c .40 - 43) - Primeira passagem cadencial. 

 

O segundo período da seção B caracteriza-se por apresentar os mesmos elementos 

do primeiro, desenvolvendo as semifrases (a) e (b) de maneira semelhante. Uma diferença 

significativa consiste em passagem, no novo período, que é utilizada transposta uma 4ªJ 

acima, consideramos uma breve modulação para a Lá menor (‘iv’ grau de Mi menor), 

conforme o Ex. 7. 

 

 

Exemplo 7. Prelúdio (c. 50-55) - Modulação para Lá menor. 

 

Observamos que a nota Si é mantida no baixo como suspensão (linha pontilhada), 

sendo resolvida por grau conjunto descendente no próximo compasso. Consideramos que não 

foi utilizado um acorde com função clara de dominante para definir a nova tonalidade em 

decorrência da característica harmônica da seção, onde não são utilizados frequentemente 

acordes com esta função, a não ser nos momentos cadenciais. 

Mi m:    i
(9)    

  VII
(9)

     VI
(9)

    V
(9)

           iv
(9)

    III
(9)

     II
(9) 

        i
(9)

        VII
(9)  

 VI
(9)  

  V
9
                           

                   Mi m:      v
7
(menor)                                                                             iv

(9)
  

                                                                    Lá m: ii
7
/i                                       i

(9)
                    

                              i
7
                                           v

7
(menor)                                              

(b) 

(b) 

cromatismo. (a) 
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 A segunda passagem cadencial ocorre entre os c. 63–64. Embora mais curta, 

apresenta os mesmos elementos da primeira, como aceleração rítmica e acordes paralelos 

arpejados (agora com presença de nota pedal na voz intermediária). Como neste momento a 

música está transposta para Lá menor, esta passagem possui função de retorno à tonalidade 

principal: Mi menor. O Ex. 8 consiste na segunda passagem cadencial, podemos observar que, 

em comparação com a primeira, é consideravelmente mais curta, e apresenta um pedal na nota 

Si, (notas circuladas). 

 

 

 

 

Exemplo 8. Prelúdio (c. 63-65) - Segunda passagem cadencial. 

 

Após esta cadência são novamente utilizadas as semifrases na seguinte sequência: 

(a), (b), (a), (b’). Na última ocorrência de (b) o segundo compasso é repetido, estendendo a 

semifrase (Ex. 9), o que leva à próxima seção. Na seção C são feitas referências à seção A, de 

forma que novamente são utilizados acordes paralelos arpejados e textura homofônica. 

Observamos a utilização de uma progressão de acordes, a qual denominamos (c), que é 

exposta e em seguida transposta uma 2ªm acima. Esta é composta por três acordes paralelos 

com distância de 3ªm entre si. Observamos que as fundamentais destes delineiam a estrutura 

de uma tríade diminuta (elemento que será utilizado na sequência). Também se pode 

considerar esta passagem como uma sequência de mediantes cromáticas, uma vez que cada 

acorde possui esta relação com o seguinte. Se tomarmos o acorde intermediário como 

referência, observamos a utilização de uma mediante cromática descendente (primeiro acorde) 

e uma mediante cromática ascendente (terceiro acorde) O Exemplo 9 consiste nos quatro 

últimos compassos de B e na seção C, onde podemos observar o elemento (c), bem como a 

sequência dos eventos que conduzem a música para o final, como a utilização de um acorde 

diminuto paralelo descendente, derivado da segunda frase de A, bem como a resolução no 

acorde: i
(9)

, que utiliza padrão de arpejo similar à primeira frase de A. A música finaliza com 

um arpejo ascendente sobre a tônica, utilizando harmônicos (final). 

 

 

Lá m:     iv
(9

       III
(9)

        II
(9)

             i
(9)

           VII
(9)

      VI
(9)

(V/ii)   ii
ø
7                           V 

                           V/v                                             Mi m:     V/V        v
ø7

/i                          i
(9)

 

(a) 
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Exemplo 9. Prelúdio (c. 70-84). 

 

A utilização destas mediantes cromáticas acarreta no aumento de tensão 

harmônica. Observamos, também, que a reutilização de procedimentos derivados de A 

confere unidade orgânica à obra. Neste nível analítico, observamos que os procedimentos 

harmônicos influenciaram significativamente a relação entre tensão e repouso, ocorrendo 

momentos de grande estabilidade com características modais e ritmo harmônico lento, até 

momentos instáveis com acordes alterados, mediantes cromáticas e ritmo harmônico rápido. 

A utilização de arpejos durante toda a obra, seja como procedimento em primeiro plano ou 

como acompanhamento, confere unidade às partes. 

 

Microanálise 

 

Observamos a utilização sistemática de acordes com adição de 7ª ou 9ª. Estas 

notas conferem uma sonoridade característica aos acordes, de forma que consideramos que 

são utilizadas com função ornamental. Pelo fato destas notas características aparecerem ao 

longo de todas as seções da obra, contribuem de maneira significativa para a unidade 

(c) (c) transp. 

3ªm 3ªm 3ªm 3ªm 

derivado de A (2ª frase) derivado de A (1ª frase) 

(Final) 

Mi m:   v7
(menor)       vii(7)                   bII7                                            vi7                    #vii7                 ii7 

       viiº7                                                                                            i(9) 

                                                      i7 

Mi m:   i7                                               v7
(menor)        

(b’) estendido (a) 
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orgânica, criando uma sonoridade própria. No Exemplo 10 selecionamos alguns acordes de 

diversos trechos da obra que apresentam tal característica. 

 

 

Exemplo 10. Prelúdio – Acordes. 

 

Além destes pode-se observar a utilização recorrente de acordes de sétima 

diminuta, como pode ser observado nos Ex. 2, 5 e 9. Se considerarmos a relação de inversão 

existente entre os intervalos de 7ª e 2ª e que a 9ª consiste em uma segunda acrescida de uma 

8ª, pode-se observar a importância destes intervalos na obra, não apenas no plano harmônico, 

mas também no plano melódico. Além de serem utilizados como notas ornamentais na 

harmonia, conferindo uma sonoridade particular, são utilizados sistematicamente na melodia. 

Em todos os momentos em que a semifrase (a) é utilizada, mesmo que variada, o intervalo de 

7ªm ascendente é utilizado. Intervalos de 2ªm ou 2ªM ascendentes ou descendentes são ainda 

mais frequentes na melodia. O Ex. 11 consiste no final da primeira passagem cadencial e 

semifrase (a), onde podemos observar esta característica.  

 

 

Exemplo 11. Prelúdio. (c. 43-45) - Dissonâncias ornamentais. 

 

Ritmicamente a obra apresenta frequentemente movimentos contínuos de fusas em 

A e semicolcheias em B e C. Porém na segunda seção observamos que a melodia destaca a 

célula rítmica conhecida como Tresillo, um ritmo característico de diversos estilos musicais 

da América Latina, estando presente em manifestações como milonga, habanera, samba etc. 

(Sandroni, 2002). No obra, é utilizado melodicamente em praticamente toda a seção B. A 

9ªM 

9ªM 7ªm 

9ªM 

9ªm 

7ªm 
9ªM 

2ªM 7ªm 

2ªm 

2ªm 7ªm 

(a) 
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utilização do tresillo torna-se um elemento de contraste em relação às outras seções, mas ao 

mesmo tempo, de unidade internamente na seção B, uma vez que é utilizado de forma 

contínua. 

 

 

Exemplo 12. Prelúdio (c. 23) - Tresillo 

 

Observamos, no decorrer da obra, o predomínio de movimento paralelo entre os 

acordes. Estes paralelismos ocorrem de maneira estrita, onde todas as notas são transpostas 

pelo mesmo intervalo (Ex. 2 e 9) ou ainda respeitando a estrutura tonal da escala (Ex. 1, 6 e 

8). Salientamos, ainda, que a condução de vozes entre os acordes, mesmo os de 

acompanhamento, é predominantemente paralela, como pode ser observado no Ex. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tresillo 
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2.2. RITMATA 

 

Macroanálise  

 

A Ritmata, composta em 1974, foi concebida como uma Toccata para violão. Teve 

o nome alterado para Ritmata em virtude da grande exploração do aspecto rítmico.  Segundo 

Caldwell (2001 In SADIE 2001), o gênero toccata predominantemente consiste em uma peça 

com função de mostrar a capacidade técnica e destreza manual do músico, geralmente com 

forma livre e quase sempre escrita para instrumentos de teclado. As primeiras obras 

intituladas toccata que se conhece foram escritas nos séc. XVI, como obras independentes de 

formas de dança, cantus firmus, ou qualquer modelo vocal. Em oposição à música vocal a 

toccata era instrumental (música para se tocar). No decorrer dos séculos a toccata se 

desenvolveu como um gênero com forma livre e estrutura rapsódica que frequentemente 

explora movimentos contínuos com notas com pequeno valor rítmico e virtuosismo 

instrumental. Dentro da produção de Edino Krieger pode-se destacar o emprego deste gênero 

em outras obras como, por exemplo, Toccata para piano e orquestra (1967), primeiro 

movimento do Concerto para dois violões: Toccata (1994), Toccata Breve para flauta solo 

(1997), etc.  

Como características gerais da Ritmata, consideramos o acentuado caráter rítmico, 

estrutura harmônica pós-tonal e desenvolvimento motívico. Entre os procedimentos rítmicos 

utilizados destacamos: indeterminação, alterações de compassos, deslocamentos de acento, 

hemiolas e diminuição de valores. Harmonicamente a obra explora diversas sonoridades como 

tríades, acordes quartais, mistos e clusters, paralelismos e faixas sonoras. Outro aspecto 

relevante consiste na exploração de desenvolvimento e transformação motívica. O compositor 

utiliza, ainda, diferentes timbres e processos de adensamento da textura. Dividimos a obra em 

cinco seções distintas que contrastam principalmente quanto à textura, processos rítmicos e 

harmônicos, timbre, andamento e caráter. Ainda assim os materiais explorados nas diferentes 

seções possuem unidade, sendo em diversos casos recorrências e transformações temáticas.  

Uma vez que na obra não estão anotados os números de compasso, adicionamos 

uma numeração para podermos nos referir às diferentes partes da obra. Ressaltamos que as 

seções Introdução e B não apresentam barras de compasso, sendo assim, as consideramos 

como um compasso cada. Em decorrência da seção B (c.52) ser consideravelmente extensa, 

adicionamos uma letra para cada sistema da partitura (‘a’ à ‘g’). A Tabela 4 relaciona as 

seções, compassos e descrição das diferentes partes da obra. 
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Seção Descrição Compassos 

Introdução Percussões. Sem marcação 

de compasso. 

1 

A Allegro Enérgico (Vigor 

Rítmico). Exploração do 

aspecto rítmico. 

 

2 – 51 

B Lento (Candenza). Sem 

marcação e compasso.  

52 (a – g) 

A’ Allegro Enérgico (Vigor 

Rítmico). Exploração do 

aspecto rítmico. 

53 - 107 

Coda
41

 Lento Acelerando 108 - 118 

 

Tabela 4. Ritmata - Estrutura 

 

Neste nível analítico os elementos que conferem unidade à obra são a exploração e 

desenvolvimento temático, discurso rítmico e inter-relação entre as partes, ainda que com 

elementos contrastantes. O contraste ocorre pelas diferenças de textura, timbre, dinâmica e 

caráter rítmico entre as seções.  

 

Análise Intermediária 

 

A obra inicia em uma seção onde não são utilizadas barras de compasso, o que 

confere certa liberdade interpretativa ao aspecto rítmico, dentro do andamento estabelecido 

(Lent).  As notas são percutidas com ambas as mãos nos seus respectivos locais nas cordas e 

braço do violão. Através desta técnica são obtidas notas com alturas definidas, porém com 

certo nível de ruído em decorrência da percussão. O timbre resultante é consideravelmente 

diferente do tradicional do instrumento utilizando a técnica de dedilhado
42

. Através deste 

recurso é obtida uma textura a duas vozes, que são definidas tanto pela direção da haste como 

pela mão utilizada na percussão.  Denominamos esta seção de Introdução, de forma que ela é 

composta de quatro breves gestos musicais divididos por cesuras: o primeiro consiste na nota 

Si em intervalo de uníssono; o segundo apresenta um dos motivos principais da peça
43

 (Mot. 

2) que será exposto de fato na seção A (Ex. 14), com compressão intervalar; o terceiro gesto 

                                                 
41

 Egg (2000) considera a coda como parte da seção A’ sendo a obra constituída de quatro partes.  
42

 Fraga (1995, p.2) aponta que a utilização da percussão nesta parte da música causa grande efeito para o 

público. Salientamos que o aspecto visual, de músico percutindo com as duas mãos no braço do instrumento, 

pode colaborar para este efeito. 
43

 Pode-se também entender as cinco primeiras notas executadas pela M.D. (notas circuladas) como uma 

primeira exposição do Mot. 2. 
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consiste em uma transposição uma 2ªM acima do segundo; o quarto apresenta um cluster 

formado pela rápida alternância de notas cromáticas em duas vozes (Ré, Ré#, Mi), 

posteriormente apresenta a célula rítmica do primeiro motivo da peça (Mot.1), enquanto a 

outra voz realiza um trinado longo sobre a nota Mi. Assim, partindo de uníssono as vozes 

passam a explorar intervalos de 2ªM e 2ªm (recorrente em toda a obra, ver microanálise), 

resultando em uma ascendência cromática que atinge a nota Fá. Ressaltamos que partindo do 

uníssono, o intervalo com maior grau de consonância, alcança-se um cluster, estrutura de 

elevado grau de dissonância, com figurações rápidas. Esta transformação da textura acarreta 

em um grande acumulo de tensão. O Ex. 13 consiste nesta seção.   

 

 

 

 

Exemplo 13. Ritmata (c.1) - Introdução. 

 

Já na introdução podemos observar alguns dos processos de elaboração musical 

que serão utilizados no decorrer da obra: desenvolvimento de motivos musicais; 

complementariedade de materiais; aumento gradativo de densidade textural. A 

complementariedade de materiais ocorre quando estes estão organizados em grupos de notório 

reconhecimento, como numa estrutura binária com relação de antecedente/consequente ou 

numa sequência de transposições. Na introdução esta estrutura ocorre entre o segundo e o 

terceiro gesto, e também entre gestos como um todo, de forma que cada novo gesto 

complementa o anterior. Acreditamos ser, esta, uma característica que contribui 

significativamente para a clareza do discurso musical e unidade orgânica da obra, criando 

uma relação perceptível entre os elementos utilizados. 

Os quatro primeiros compassos da seção A apresentam o tema da obra. Este é 

composto por dois motivos. O primeiro (Mot. 1) é composto de quatro notas e é construído 

através de intervalos de 4 J (ver microanálise). Possui caráter anacrústico partindo de tempo 

Mot. 2 (var.) Mot. 2 (var.) 

cluster. 

Mot. 1 (var.) 

Mot. 2 (var.) 
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fraco e culminando no primeiro tempo do próximo compasso (tempo forte), característica 

reforçada pela utilização de acento na última nota. O segundo (Mot. 2) é composto de três 

notas e possui caráter rítmico suspensivo, uma vez que inicia e termina em tempo fraco. 

Observa-se a utilização de inúmeros processos de elaboração motívica, ao longo da obra, 

sendo que já na exposição do tema ocorrem processos de transposição (t.), retrogradação (r.), 

inversão (i.) e ampliação melódica (am.).  O Ex. 14 consiste nos sete primeiros compassos da 

seção A, onde o tema é apresentado e em seguida transposto. Destacamos a utilização dos 

motivos, bem como da semifrase antecedente (antec.) e consequente (conseq.). Destacamos 

que as notas utilizadas no Mot. 2 e no seu desenvolvimento (traços pontilhados)  

correspondem a estruturas octatônicas
44

.    

 

 

Exemplo 14. Ritmata (c. 2-8) - Tema. 

 

A elaboração e desenvolvimento motívico consiste num dos elementos que mais 

contribuem para a unidade orgânica da obra. Observamos que o Mot. 1, pela sua característica 

anacrústica é utilizado frequentemente para iniciar novas ideias musicais como frases e 

semifrases. O Ex. 15 consiste nos c. 9-19, onde o motivo em sua forma original é utilizado 

para iniciar duas frases distintas. Podem-se observar, também, dois procedimentos rítmicos 

explorados nesta seção: (1) subdivisão de valores; (2) hemiolas. Uma vez que predomina em 

toda esta seção, bem como A’, a utilização rítmica como um contínuo de colcheias, quando os 

valores são subdivididos em semicolcheias, mais do que uma simples relação de 2/1 ocorre 

uma intensificação do aspecto rítmico que acarreta em aumento de tensão. A utilização de 

hemiolas ocorre, neste caso, na sequência de acordes paralelos dos c. 15 – 20 na segunda frase 

do exemplo, onde estruturas ternárias, compostas de três colcheias (retângulos), estão escritas 

em compasso binário (2/4). As hemiolas resultam numa ruptura da métrica binária que vinha 

sendo empregada até então. Observamos a utilização de diferentes articulações que 

contribuem para a definição e clareza dos elementos motívicos, entre estas: staccato, legato, 

                                                 
44

 Em nível conceitual qualquer estrutura escalar composta de oito notas consiste em uma escala octatônica, 

porém o termo é geralmente aplicado a escala construída através alternância entre tom e semitom. Existem dois 

modos distintos para essa escala: Tom-Semitom ou Semitom-Tom. Foi amplamente utilizada por compositores 

como Stravinsky, Ravel, Scriabin, entre outros. (VIEIRA, 2010 p.45-47).  Uma vez que estas estruturas são 

recorrentes na Ritmata, pode-se considerar que a obra faz referência à utilização desta escala. 

Mot. 1 

 

Mot. 2 

Mot. 1 

Mot. 2 (t.r.i.) Mot. 2 (t.) Mot. 2 (t.r.i.am.) antec. conseq. 
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ligados e acentos. No exemplo destacamos a utilização dos motivos. Ressaltamos ainda 

utilização de um ostinato no baixo, na segunda frase. Este ostinato consiste em intervalos de 

4ªJ utilizando as notas Mi e Lá. Observamos trata-se de uma derivação do Mot. 1, já que as 

notas do ostinato correspondem às duas ultimas notas do motivo. 

 

 

 

Exemplo 15. Ritmata. (c. 9-19). 

 

Ainda no Ex. 15, podemos observar o adensamento da textura que ocorre a partir 

do c. 13, onde a voz superior passa a ser ampliada verticalmente resultando não mais em uma 

linha melódica individual, mas sim em uma sequência de acordes paralelos (seta). Este 

processo de paralelismo cordal
45

 é explorado por toda esta seção, bem como em A’, sendo que 

também pode ser entendido como faixa sonora. Sendo assim a textura é constituída de dois 

planos: a voz inferior e acordes paralelos. Podemos observar, também, a utilização de um 

material escalar cromático (circulo) e uma célula rítmica (circulo pontilhado) que serão 

utilizados ao longo da obra. Este material cromático é caracterizado pela transposição de 

pares de notas com relação de semitom. Como estas estruturas são recorrentes e o cromatismo 

pode ocorrer com direção ascendente ou descendente, nomeamos este processo de “apojaturas 

cromáticas
46

”. Tratando-se de um elemento utilizado ao longo da obra o consideramos como 

um motivo secundário: Mot. 3. A célula rítmica em que utiliza composta de colcheias e 

semicolcheias com articulação staccato é utilizada de maneira recorrente na obra, por vezes 

                                                 
45

 O termo paralelismo cordal, refere-se à utilização paralela de acordes com a mesma estrutura intervalar 

interna. 
46

 Carvalho (2002, p. 73), define apojatura como “Nota estranha ao acorde precedida por salto e resolvida sempre 

por grau conjunto”, podendo ocorrer tanto em tempo forte como em tempo fraco. Embora não estejamos 

trabalhando em um contexto tonal, utilizamos o termo por considerarmos o desenho melódico característico da 

apojatura. A utilização de sequências de pares de notas com relação de semitom pode resultar em estruturas 

implícitas, como acordes. 

Mot. 1 

 

Mot. 1 

 

antec. 
conseq. 

Mot. 1 

 

Mot. 3 

 

Mot. 4 

 

Mot. 1 

 
Mot. 1 

 

ostinato 

 



59 

 

utilizada em passagens percussivas, por tal motivo a consideramos como outro motivo 

secundário: Mot. 4. 

Entre os c. 21-25 novamente ocorre uma frase organizada em pares, porém esta 

consiste em uma sequência de acordes alternadamente paralelos. Neste caso, duas disposições 

diferentes de acordes são utilizadas de maneira paralela, porém alternando-se. Ressaltamos 

que considerando os pares de acordes evidenciam-se estruturas derivadas da escala octatônica. 

O Ex. 16 consiste nos c. 20-32, onde observamos esta utilização, bem como outros acordes 

paralelos. Nos c. 26-30 o Mot. 2 é utilizado em uma sequência de transposições num processo 

de contraponto a duas vozes. Também podemos observar a utilização da percussão como um 

elemento que contrapõe os outros materiais. Salientamos que o ritmo percutido consiste no 

Mot. 4, já utilizado anteriormente nos c. 11 (Ex. 15) e 24. Silva (2008, p. 63) salienta que a 

percussão no tampo, nesta obra, é utilizada de maneira estrutural, de forma a dar um “contra-

canto” ou “contra-percussão” ou “contra-rítmica” ao tema principal. 

 

 

Exemplo 16. Ritmata. (c. 20-32). 

 

Os motivos são desenvolvidos até o ponto de praticamente não serem mais 

reconhecíveis. No Ex. 17 são utilizados de maneira completamente transformada, numa 

textura relacionada ao pontilhismo
47

, explorando intervalos distantes e diferentes registros do 

                                                 
47

 Textura na qual notas, ou breves motivos, são apresentados sucessivamente em diferentes registros. Estes são 

frequentemente intercalados de forma que não permitem a sensação de uma linha melódica, mas sim sons 

dispersos no tempo. Pode-se utilizar esta técnica utilizado diferentes instrumentos, gerando pontilhismo tímbrico. 

Antoon Webern (1883-1945) destaca-se com um dos compositores que mais desenvolveu esta técnica. 

Mot. 1 (t.) 

 

Mot. 2 (t.) 

 

Mot. 2 (t.) 

 

Mot. 2 (t.) 

 

Mot. 2 (t.am.) 

 
antec. 

conseq.. 

Mot. 4 

 

paralelo 
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instrumento. Consideramos que a característica rítmica e direção das notas sugere a utilização 

dos motivos.  

 

 

 

 

Exemplo 17. Ritmata. (c. 38-42) - Motivos transformados 

 

No decorrer da seção o uso da percussão passa a ser intensificado, deixando de ser 

um elemento secundário para tornar-se o elemento em primeiro plano, “protagonista”. A 

seção culmina com uma passagem cadencial realizada exclusivamente através de sons 

percutidos ao longo do braço do instrumento, apresentando alturas parcialmente definidas. 

Assim como as percussões utilizadas na Introdução possuem, também, uma dimensão 

cênica. No Ex. 18 podemos observar esta passagem, que é precedida por um acorde arpejado 

em fff (retângulo). Também observamos a utilização do ritmo tresillo (em decorrência dos 

acentos) e o emprego de pizzicato (círculo), que acarreta em uma alteração de timbre. 

 

 

 

Exemplo 18. Ritmata. (c. 47-51) - Percussões. 

 

A seção B (cadenza ad lib.) retoma a ideia de certa liberdade rítmica, como na 

Introdução, de forma que não são utilizadas barras de compasso e são empregados ritmos não 

mensurados bem como módulos de livre repetição. Embora a escrita sugira se as notas devam 

ser longas, curtas, aceleradas, etc.; não há uma proporção exata ou mensurada entre as figuras, 

de forma que este aspecto fica a cargo do intérprete. A textura da seção deixa de ser rítmico-

 

Mot. 1 (alt.) 

 

Mot. 1 (alt.) 

Mot. 2 (alt.) 

 

Mot. 2 (alt.) 

 

tresillo 
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contrapontística como a seção anterior, tornando-se uma sequência de eventos mais linear, 

intercalando elementos de estrutura vertical com elementos de estrutura horizontal. Dessa 

forma aproxima-se da estrutura de um recitativo. No Ex. 19 observamos a utilização de 

acordes arpejados, notas repetidas, Mot. 1 (calme expressive) e apojaturas cromáticas 

(círculos). Os acordes possuem estruturas intervalares semelhantes e são utilizados como 

pontos de articulação entre as passagens de caráter melódico que os sucedem. Ao comparar a 

estrutura dos dois primeiros acordes percebemos que as notas internas possuem relação de 

semitom. Isto acontece em decorrência do emprego de um recurso idiomático instrumental 

(paralelismo horizontal com corda solta) que será explicado com maior detalhe no capítulo 3. 

As apojaturas cromáticas consistem em expansões do Mot. 3 (círculos) e são utilizadas de 

maneira ascendente e descendente, apresentando relação de antecedente/consequente. O 

Mot.1 (retângulos) é utilizado em uma sequência de transposições e apresenta alterações 

intervalares.  

 

Exemplo 19. Ritmata. (c. 52 a-c) 

 

O Ex. 20 consiste nos sistemas d a g, onde se podem observar novamente o 

emprego de estruturas paralelas e com relação de antecedente/consequente e a utilização do 

Mot. 1 com alteração intervalar. Neste caso o Mot. 1 (notas circuladas) é contraposto a notas 

repetidas, um dos elementos já expostos no início da seção. Observamos nos dois últimos 

sistemas a utilização de clusters arpejados em módulos de livre repetição. Estes consistem em 

derivações dos dois acordes que os precedem, uma vez que estes já possuem a estrutura do 

cluster em sua constituição intervalar (círculos tracejados). Salientamos ainda a utilização de 

pausas, o que acarreta em contraste entre som e silêncio nesta seção. No final da seção ocorre 

Mot. 1 

 

Mot. 3 

 

Mot. 3 
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uma espécie de cadência harmônica, embora sem relações tonais definidas, que leva ao início 

da próxima seção: A’. Esta inicia com o Mot. 1 em sua disposição original. 

 

Exemplo 20. Ritmata. (c. 52 d-g). 

 

A seção A’ apresenta semelhanças em relação seção A quanto à textura e 

tratamento rítmico. Novamente é empregada uma textura rítmico-contrapontística com caráter 

enérgico e são desenvolvidos materiais semelhantes, como motivos (1, 2, 3 e 4) e acordes 

paralelos. A textura é semelhante, podendo ser basicamente entendida como a duas vozes, 

sendo que estas podem ser ampliadas verticalmente resultando em acordes paralelos e/ou 

faixas sonoras. Nesta seção o processo de expansão gradativa da densidade textural é utilizado 

de maneira mais sistemática, acarretando num grande acúmulo de tensão. No Ex. 21 podemos 

observar este processo na primeira frase da nova seção. As setas indicam o aumento textural. 

 

 

Exemplo 21. Ritmata. (c.55 -59) - Expansão da textura 

 

antec. 

conseq. 

Mot. 1 alt. 

 

Mot. 1 alt. 

 

Mot. 1  
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Também a voz inferior passa a ser expandida verticalmente, como na passagem 

entre os c. 68 e 72. O Ex. 22 consiste neste trecho, podemos observar a utilização de acordes 

paralelos, bem como de alternância de estruturas rítmicas com durações diferentes, o que 

acarreta em mudanças de compasso e sensação de irregularidade no pulso. Entendemos que 

pode-se compreender a estrutura rítmica de várias maneiras, seja através da quantidade de 

tempos do compasso, ligação dos colchetes, etc. Observamos, porém, que ao considerarmos a 

colcheia como unidade de tempo pode-se dividir a passagem em estruturas de 2 e 3 tempos, o 

que acarreta em um ritmo aditivo (2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3) que condiz com a sensação 

auditiva da fruição da obra. Considerando a estrutura desta frase como um todo podemos 

observar três gestos (a, b, c). 

 

 

 

Exemplo 22. Ritmata. (c. 68-72) 

 

No trecho entre os c. 79 a 83 uma estrutura rítmica similar é utilizada (2 + 2 + 2 + 

3 + 2 + 2 + 3), porém sem a alternância de compassos. No Ex. 23, podemos observar esta 

passagem, bem como o emprego de percussões que rementem à seção A (Mot. 4). 

Salientamos que a voz inferior encontra-se expandida verticalmente (seta). Ainda assim, 

levando em consideração a desta frase como um todo podemos observar que ela é dividida em 

duas semifrases (a, b). 

 

 

 

Exemplo 23. Ritmata. (c. 79-83). 

 

No Ex. 24 observamos um trecho de grande acúmulo de tensão. É utilizada uma 

sequência de transposições de dois fragmentos melódicos derivados do Mot. 2, sendo que o 

segundo fragmento consiste no retrógrado da inversão do primeiro. O emprego do Mot.2 nesta 

Mot. 4 

 

a 

 
b 

 

c 

 

a 

 

b 
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frase é realizado de maneira similar ao da exposição do tema na seção A. O plano superior 

está expandido verticalmente, de forma que consiste em uma sequência de acordes paralelos. 

Os acordes são executados com articulação staccatissimo, em contraste com a voz inferior 

que possui articulação “normal”, ou seja sem indicação de articulação. O trecho apresenta a 

mesma característica rítmica “aditiva” dos Ex. 22 e 23, sendo que cada fragmento possui a 

estrutura rítmica: (3+2). A passagem possui timbre alterado, uma vez que o compositor 

solicita que seja executada próximo ao cavalete do violão, o que resulta em uma sonoridade 

metálica.  Após esta passagem são utilizadas apojaturas cromáticas e clusters (seta 

pontilhada), que remetem ao final da seção B. Observa-se, ainda, a utilização do Mot. 1 para 

iniciar esta frase. 

 

 

Exemplo 24. Ritmata (c. 84-92) 

 

Uma passagem semelhante ocorre na frase entre os c. 94 a 101, sendo que nesta é 

utilizada acumulo gradativo da densidade textural na voz superior. Ressaltamos que 

novamente o Mot. 2 é utilizado de maneira análoga à exposição do tema nos compassos 

iniciais de A. O Ex. 25 apresenta os quatro primeiros compassos deste trecho. 

 

 

Exemplo 25. Ritmata (c. 94 - 97) 

 

Esta seção termina com a reutilização de um elemento já utilizado na seção A, 

acordes paralelos intercalados, construídos através de estruturas octatônicas. Neste caso, 

também se utiliza o elemento percussivo, agora intercalado aos acordes (circulo). O Ex. 26 

consiste nos seis compassos finais de A’ e no primeiro da Coda, onde podemos observar a 

Mot. 1 (alt) 

Mot. 3 

Mot. 2 Mot. 2 
Mot. 2 Mot. 2 

Mot. 2 

Mot. 2 Mot. 2 
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utilização deste procedimento. Também observamos a utilização do Mot. 4 (circulo 

pontilhado) e de clusters arpejados (retângulo pontilhado).  

 

 

Exemplo 26. Ritmata (c. 102 - 108) 

 

A Coda é o único momento da obra onde é utilizado constantemente o valor 

rítmico de semicolcheia. O intervalo de semitom é amplamente explorado, sendo utilizado 

entre notas melódicas e sequências de acordes paralelos. O Mot. 2 é explorado de maneira 

alterada no início desta seção na voz superior
48

. O Mot. 1 é utilizado intercalado à acordes 

paralelos e também no penúltimo compasso preparando o acorde final, que é realizado em 

harmônicos, explorando a relação intervalar da afinação do violão. Precedendo o final da obra 

ocorre um glissando ascendente de um acorde que é repetido rapidamente através de 

rasgueados ascendentes e descendentes, concomitantemente a um crescendo dinâmico. Este é 

um ponto de grande acúmulo de tensão, que culmina no final da obra. A música termina com 

grande energia em decorrência do crescendo e acelerando rítmico.  A Coda pode ser 

observada no final do Ex. 26, bem como no Ex. 27. Destacamos as relações de semitom 

(círculos pontilhados). 

                                                 
48

 Ainda que os cinco primeiros compassos sejam escritos como uma voz, pode-se observar a distinção entre o 

registro grave e agudo, resultando em uma escrita a duas vozes. 

Mot. 4 

Mot. 2 Mot. 2 Mot. 2 
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Exemplo 27. Ritmata (c. 109-118) - Coda. 

 

Microanálise 

 

 

Fraga (1995) destaca a utilização serial na obra, de forma que se for observado o 

tema nos c. 2 a 9 (Ex. 14) pode-se identificar uma estrutura dodecafônica implícita: 

 

Exemplo 28. Ritmata - Série 

 

No decorrer da obra não encontramos nenhuma utilização sistemática evidente 

desta série. Todavia, observamos a utilização e desenvolvimento dos motivos (Mot. 1 e Mot. 

2) que coincidem com as sete primeiras notas da série. Observamos, ainda, o emprego de 

outras duas estruturas dodecafônicas diversas. O Ex. 29 consiste nestas estruturas. A primeira 

é uma clara referência ao Mot. 1 utilizada na seção B, já a segunda é utilizada para criar uma 

textura pontilhista em A’. 

 

 

Exemplo 29. Ritmata (c.51 a-b e c.72-74) - Estruturas dodecafônicas. 

Mot. 1  Mot. 1  Mot. 1  

Mot. 1  

Mot. 2  
Mot. 2  
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Ainda que a obra não esteja plenamente baseada nestas estruturas, observamos o 

emprego de processos típicos da escrita serial como retrogradação, inversão, transposição, 

principalmente no desenvolvimento de motivos (Ex. 14, 15, 16, 24 e 25). Ainda assim, na 

série apontada por Fraga (1995) pode-se observar a predominância de intervalos de 4ªJ e 2ªm. 

Uma vez que a série é derivada do trecho onde se expõem os dois motivos da obra, torna-se 

discutível se a série é construída derivada dos motivos, ou se estes, de alguma forma derivam 

da série. O fato dos motivos serem recorrentes ao longo da obra nos leva a crer que a estrutura 

serial ocorre em decorrência da estrutura dos motivos, o que não significa que ela não esteja 

presente na obra. Se analisarmos a estrutura dos motivos evidencia-se a construção baseada 

em intervalos de 4ªJ no Mot. 1, bem como a utilização do intervalo de 2ªm no Mot. 2 (Ex. 30). 

 

Exemplo 30. Ritmata - Estrutura dos motivos. 

 

Observamos um amplo emprego estrutural, seja harmônico ou melódico, destas 

duas classes de intervalo. A utilização destas, principalmente da 2ªm, é comum a todas as 

seções da obra e consiste em um dos processos que mais contribui para a unidade orgânica. Já 

destacamos o emprego de 2ªm na Coda (Ex. 26 e 27), mas ainda assim pode-se observar a 

ampla utilização do intervalo nos Ex. 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25. A utilização da 2ªm, 

bem como sua inversão 7ªM, é evidente em passagens que utilizam apojaturas cromáticas 

(Mot. 3), clusters e também na estrutura de acordes e construção melódica. O Ex. 31 consiste 

em diversos trechos da obra que exploram este intervalo.  

4ªJ 

2ªm               
4ªJ 4ªJ 3ªM               
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Exemplo 31. Ritmata - Segundas 

 

O trecho (e) do Ex. 31 consiste novamente na exposição dos motivos, nos c. 2 a 7. 

A construção da voz superior utiliza exclusivamente o intervalo ascendente e descendente de 

2ªm (processo que denominamos de “apojatura cromática”), o que torna esta passagem ainda 

mais emblemática, uma vez que ela também possui uma série dodecafônica implícita e utiliza 

processo de inversão, retrogradação e transposição motívica. Ressaltamos que a melodia 

desenvolvida na voz superior é derivada de duas escalas octatônicas: (1) Dó-Dó#-RÉ#(Mib)-

Mi-Fá#-Sol-Lá-Sib; (2) Mi-Fá-Sol-Sol#-Lá#(Sib)-Si-Dó#-Ré.    

O intervalo de 4ªJ ocorre nos momentos onde o Mot. 1 é utilizado, mas também 

ocorre em estruturas de acordes e na voz inferior. O Ex. 32 consiste em diversos trechos da 

obra que este intervalo é utilizado.  

(a) 
(b) 

(c) (d) 

(e) 
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Exemplo 32. Ritmata - Quartas 

   

Quanto à relação intervalar dos acordes utilizados na obra, observamos o emprego 

de diversos tipos de estruturas, sejam quartais ou até mesmo por sobreposição de terças (Ex. 

20).  Porém a estrutura mais recorrente é a que utiliza intervalos mistos. Observamos uma 

característica de relação de semitom entre as notas internas dos acordes, desta forma 

remetendo à característica intervalar da obra como um todo. Pode-se observar no Ex. 32 esta 

característica nos trechos (b), (d), (g) e (h). Os acordes do trecho (d) podem, ainda, ser 

interpretados como acordes híbridos
49

, apresentando ao mesmo tempo a terça maior e menor. 

Kotska (2006, p. 52) classifica esta construção cordal como “split chords” e propõe a 

utilização do símbolo (!) para designar qual a nota que possui a relação hibrida causada pelo 

semitom. Por exemplo, poderíamos cifrar os acordes do referido trecho como A7(!3), C7(!3). 

A estrutura dos acordes quartais dos trechos (b) e (g) que sobrepõem um intervalo de trítono 

mais 4ªJ é apontada por Vieira (2010, p.48) como “[...] o arquétipo harmônico [...], 

denominado acorde quartal octatônico”, portanto mais uma referência a escala octatônica.  

Embora a obra não apresente harmonia tonal observamos a utilização recorrente de 

materiais e estruturas que utilizam, polarizam ou culminam na nota Mi. Desta forma, 

consideramos que a obra possui um centro de gravitação em torno desta nota. Isto pode ser 

observado em todas as seções da obra, consistindo em outro processo importante para a 

                                                 
49

 Acordes híbridos Maiores/menores, foram frequentemente utilizados por compositores modernistas da 

primeira metade do séc. XX, como Béla Bártok (1881- 1945) e Igor Stravinsky (1882 – 1971). 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) 
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unidade orgânica. Se analisarmos a Introdução (Ex. 13) pode-se observar que ela inicia na 

nota Si (5ªJ em relação à Mi) e termina com a nota Ré#, que pode ser entendida como uma 

sensível de Mi. Em seguida a seção A inicia com o Mot. 1 que culmina na nota Mi. Em 

diversos outros trechos da música nota Mi é utilizada em pontos importantes, como na seção 

B (Ex. 19 e 20), onde a nota é executada repetidamente em diversos sistemas e se utilizam 

acordes com estruturas derivadas de Mi como, por exemplo, no primeiro acorde desta seção, 

que poderia ser considerado um E(9)(11) (Ex. 32 – f). É utilizada como pedal na seção A’ 

(Ex. 25), bem como na Coda (Ex. 26 e 27). Salientamos que a música termina num acorde de 

Mi de estrutura intervalar mista. Por tal motivo consideramos que a Ritmata não se caracteriza 

como obra atonal, pois nega a tonalidade. Consideramos o termo “pós-tonal” mais adequado à 

natureza harmônica desta obra. 
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2.3. ROMANCEIRO 

 

Macroanálise 

  

O Romanceiro consiste em uma obra simples de curta duração e de construção 

modal. Apresenta escrita convencional, utilizando melodia e harmonia diatônica, ritmo 

regular e textura de melodia acompanhada. Formalmente consiste em duas seções que geram 

uma estrutura ternária. Estas são semelhantes quanto ao tratamento rítmico, melódico 

harmônico e textura. O contraste ocorre pela diferença da escala sobre a qual a melodia de 

cada seção é construída, de forma que na seção A é utilizado o modo Mi dórico, enquanto em 

B é utilizado o modo Mi Mixolídio. A Tabela 5 relaciona as seções, modo e compassos da 

obra
50

. 

  

Seção Modo Compassos 

A Dórico 1 a 19 

B Mixolídio 

 

19 a 35 

A  Dórico 35 a 52 

 

Tabela 5. Romanceiro - Estrutura 

 

Pode-se observar que o tratamento empregado aos elementos, como harmonia, 

melodia, ritmo e textura, apresenta pouco grau de contraste, contribuindo para a unidade 

orgânica da obra. Isto ocorre tanto pela ambiência modal decorrente do pouco movimento 

harmônico, pela similaridade no tratamento das frases melódicas, bem como pelo ritmo 

contínuo.  

 

Análise Intermediária 

 

Nos compassos iniciais podem-se observar as características gerais que serão 

mantidas por praticamente toda a obra, como: centro tonal/modal (Mi), ritmo contínuo de 

colcheias e anacrústico, fórmula de compasso (2/2), textura de melodia acompanhada, 

melodia cantábile e pouca atividade harmônica. Estas características contribuem para que a 

melodia se destaque, tornando-se o elemento em primeiro plano. Observamos que a obra é 

construída a partir de quatro frases melódicas, às quais denominaremos: (a), (b), (c) e (d). O 

                                                 
50

 Para observar estes elementos formais anotados na partitura vide Anexo II. 
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Ex. 33 consiste nos seis compassos iniciais da obra, onde as características supramencionadas 

tornam-se evidentes. Destacamos a primeira frase (a) tocada com nível de dinâmica p. 

Circulamos as notas Fá# e Dó#, características do modo de Mi Dórico.  

 

 

Exemplo 33. Romanceiro (c. 1-5). 

 

Após uma repetição literal da frase (a), a segunda frase (b) é utilizada. Estas duas 

frases formam uma estrutura binária com relação de antecedente/consequente. O contraste 

entre as duas se dá principalmente pelo nível de dinâmica que passa de p para f. O Ex. 34 

consiste na segunda frase, podemos observar que o acompanhamento não sofre nenhuma 

alteração em relação à (a), e mantém o acorde sobre o ‘i’ grau. 

 

Exemplo 34. Romanceiro (c. 9 – 14) 

 

A segunda frase também é repetida, porém da segunda vez ocorre uma 

intensificação rítmica (circulado no Ex. 34). Este processo acarreta um aumento considerável 

de tensão, uma vez que a música mantinha-se com o ritmo constante de colcheias. 

 

(a) 

(b) 
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No final da seção ocorre uma cadência, onde é utilizada a primeira mudança 

harmônica da obra. Trata-se de uma cadência plagal [Mi dórico: i – IV – i] que acarreta um 

considerável aumento de tensão, uma vez que a harmonia permanecia estática por diversos 

compassos. O Ex. 35 consiste no final de A e início de B onde podemos observar a cadência, 

inicio da frase (c), bem como a mudança do modo, caracterizada pela utilização da nota Sol# 

(única nota diferencial entre os dois modos). Esta diferença entre o ‘III’ grau da escala 

acarreta na definição do modo do acorde sobre o ‘I’ grau (Mi maior ou menor). Como a 

harmonia permanece estática nestes acordes torna-se uma alteração significativa no que tange 

a sonoridade de cada seção.   

 

 

 

Exemplo 35. Romanceiro (c. 16-21) - Cadência plagal e início de B 

 

A seção B, assim como A é construída a partir de duas frases que se repetem, 

porém nesta seção as frases (c) e (d) são expostas uma seguida da outra e posteriormente 

repetidas com a mesma intensificação rítmica ocorrida em A. Levando-se em consideração as 

frases, definimos a estrutura das seções: A||: (a) (a) (b) (b’) :|| B (c) (d) (c’) (d’).  

O Ex. 36 consiste nos c. 25- 36 onde podemos observar as frases (c’) e (d’) com a 

alteração do acompanhamento. Destacamos a única alteração harmônica da seção B, que é 

similar a ocorrida no final de A. Circulamos algumas notas intermediarias que ocorrem em 

função do acompanhamento em tercinas. 

   Mi Dórico:  i                                      i           -         IV       -            i 

         Mi Mixolídio:   I 
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Exemplo 36. Romanceiro  (c. 25 - 36) - Frases (c) e (d). 

 

A obra apresenta, mais uma vez a seção A sem nenhuma variação ou alteração em 

relação ao que já foi exposto e termina com um acorde executado em harmônicos, após a 

cadência plagal, como podemos observar no Ex. 37. 

 

 
Exemplo 37 Romanceiro (Final). 

 

Microanálise 

 

Em virtude de o Romanceiro, em relação às demais obras, apresentar menor 

complexidade harmônica, rítmica e de textura não encontramos elementos pertinentes para 

serem analisados num nível microestrutural. Acreditamos que a macroanálise e a análise 

intermediária são suficientes para evidenciar a estrutura e as relações internas da obra. 

(d’) 

(c’) 

(a) 

         Mi Mixolídio:   I 

                                                                                                         IV 

                    I                                          Mi Dórico: i                                                     

         Mi Dórico:           i                    -                     IV                    -                   i 
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2.4. PASSACALHA PARA FRED SCHNEITER 

 

Macroanálise 

 

A obra consiste em uma “passacalha”, termo adaptado para o português do italiano 

passacaglia que é mais comumente utilizado na literatura musical. De acordo com Silbiger 

(2001 In SADIE, 2001) a passacalha foi, aparentemente, originada no início do séc. XVII na 

Espanha como curtas improvisações que guitarristas tocavam entre estrofes de uma canção 

(ritornellos), sendo rapidamente difundida por outros países da Europa. O gênero sofreu 

modificações no decorrer do período barroco e tornou-se um conjunto de variações contínuas 

sobre um tema no baixo, semelhante à chaconne. Escrita em compasso ternário (3/4) possuía, 

frequentemente, tema descendente com presença de cromatismos. Na música dos séculos XIX 

e XX foi utilizada como um conjunto de variações sobre um ostinato, normalmente com 

caráter sério.  

A Passacalha para Fred Schneiter foi composta de acordo com a tradição do 

gênero barroco, apresentando o tema no baixo e diversas variações. Ainda assim, apresenta 

elementos da música do séc. XX e próprios da linguagem do compositor, como acordes 

mistos e quartais, paralelismos, seções com vigor rítmico, percussões, exploração do 

idiomatismo, etc. Entendemos que o caráter “sério” que a obra evoca pode ser relacionado 

tanto com o gênero passacalha como com a homenagem póstuma ao violonista e compositor 

Fred Schneiter (1959 – 2001), que falecera um ano antes de sua composição. A utilização do 

termo adaptado para o português (passacalha ao invés de passacaglia) pode fazer referência à 

utilização de elementos brasileiros na composição da obra, como o ritmo de baião empregado 

na oitava variação.    

O tema, que é apresentado nos compassos iniciais, é utilizado durante a toda obra, 

sendo em algumas variações modificado e variado. A obra consiste em nove variações, mais a 

apresentação do tema e uma Coda. As variações de número 3, 5 e 8 apresentam o tema duas 

vezes, de forma que na segunda alguns elementos são variados, porém sem caracterizar uma 

nova variação. Por este motivo consideramos como sendo variações em duas partes, por 

exemplo: Var. 3(a) e Var. 3 (b). Ainda que, formalmente, a obra consista em um tema com 

variações, podem-se agrupar as variações semelhantes gerado uma estrutura em cinco seções: 

Apresentação, A, B, C e Coda
51

. 

                                                 
51

 Uller (2012) também divide a obra em nove variações, porém este autor considerou as variações de número 6 e 

7 como uma única variação (var. 6) e a “Coda” como uma nova variação (var.  9). Dividiu a obra em três seções: 

Inicial (tema até a var. 5), Intermediária (var.6) e Final (var. 7 a 9). Uma vez que na partitura não estão anotadas 
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Na Tabela 6 relacionamos as variações, seções, características e compassos da 

obra. Estes elementos podem ser observados na partitura em anexo, bem como nos outros 

níveis da análise onde serão discutidos e exemplificados com maior profundidade.   

 

Seção Variação Descrição Compassos 

Apresentação Tema Acordes repetidos (a) e tema no baixo (T) 1 – 11 

Var. 1 

 

Acordes repetidos (a) e tema no baixo (T) + 

contraponto (c. 1) 

12 – 22 

Var. 2  Acordes repetidos (a) e tema no baixo (T) + 

contraponto ampliado verticalmente (c. 1’). 

(Variação de Var. 1) 

23 – 33 

A 

(Transição)  

Var. 3(a) Acordes repetidos (a) e tema (T) em textura de 

polifonia implícita  

34 – 44 

Var. 3(b)  Tema (T) em textura de polifonia implícita 

executado em pizzicato e harmônicos. Variação 

tímbrica de Var. 3(a) 

45 -54 

Var. 4 Tema executado no baixo intercalado com 

material escalar cromático ou executado em 

acordes paralelos arpejados. 

55 – 65 

B  

(Tocatta) 

Var. 5(a) Tema variado (segmentado) executado no baixo 

intercalado com acordes paralelos rasgueados 

derivados de (a) e percussões. 

66 – 70 

Var. 5(b) Mesmo processo de 5(a), porém o tema é 

executado em oitavas e o ritmo é intensificado.  

70 – 76 

Var.6 Tema executado contraposto à melodia, 

executada  em tremolo.  

76 – 80 

Var. 7 Tema executado em passagens com apojaturas 

cromáticas e em acordes paralelos arpejados.  

81 -85 

C  

(Rítmico) 

Var. 8(a) Ritmo de baião. Utilização de acordes 

intercalados com percussões e tema variado 

apresentado em acordes paralelos ou oitavas.  

86 – 94 

Var. 8(b) Mesmo processo da Var. 8(a), apresenta 

pequena intensificação na utilização da 

percussão. 

95 – 104 

Var.9 Acordes (a) e tema (T) fragmentado intercalado 

com percussões e acordes paralelos 

105 - 116 

Coda “Fim” Utilização de fragmentos do tema, acordes e 

percussões. 

117 - 125 

 

Tabela 6. Passacalha para Fred Schneiter - Estrutura 

 

Na exposição e nas duas primeiras variações o tema é utilizado de maneira clara e 

objetiva, contraposto a materiais que reforçam sua estrutura. Denominamos esta parte de 

                                                                                                                                                         
os números das variações nem seções, acreditamos que estas divergências ocorram pela diferença de ponto de 

vista e interpretação dos analistas. 
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Apresentação. Na seção A o tema passa a ser utilizado de maneira menos objetiva, sendo 

transformado e contraposto a materiais menos estáveis. Por se tratar de uma seção de menor 

estabilidade e intermediária entre a apresentação temática e a seção B denominamos de 

“transição”. Na seção B o tema passa ser utilizado com modificações mais significativas. 

Nesta seção são explorados elementos como: vigor rítmico, fragmentação temática, 

percussões, idiomatismo e diálogo entre diferentes materiais (tema, acordes e percussões).  

Denominamos esta seção de “tocatta” por se tratar de uma seção que se assemelha à Ritmata. 

A seção C foi denominada “rítmica” por explorar o aspecto rítmico, seja através do emprego 

de ritmo brasileiro ou pela exploração da percussão.  A obra termina com uma Coda onde, 

embora o tema não seja explorado integralmente, diversos fragmentos temáticos são 

utilizados. O emprego e desenvolvimento temático percorre todas as seções e variações da 

obra, de forma que contribui significativamente para a unidade orgânica. O contraste ocorre 

pela exploração de diferentes texturas e características nas variações. 

 

Análise Intermediária 

 

A obra inicia com a exposição de dois elementos temáticos: (a) e (T). O elemento 

(a) consiste em um acorde que é arpejado quatro vezes de forma livre (ad libtum). Em seguida 

é apresentado o elemento (T), que consiste no tema principal da obra: o baixo ostinato de 

passacalha. Estes dois elementos serão desenvolvidos ao longo da obra. Consideramos que 

são complementares uma vez que o primeiro possui caráter harmônico (vertical) e o segundo 

melódico (horizontal). O Ex. 38 consiste nos c. 1 a 11, onde o tema da obra é apresentado  
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Exemplo 38. Passacalha para Fred Schneiter (c. 1-11) - Exposição Temática. 

 

Na primeira variação os dois elementos temáticos estão presentes, porém o 

elemento (a) é simplesmente repetido enquanto (T) é contraposto a uma melodia. Esta é 

derivada do próprio baixo, sendo composta através de elementos derivados ou paralelos ao 

tema. No Ex. 39 destacamos com a letra ‘d’ as passagens derivadas e com ‘p’ o movimento 

paralelo ao tema, no contraponto. As notas com haste para baixo consistem no tema (T), já as 

com haste para cima consistem no contraponto.  

 

 

Exemplo 39. Passacalha para Fred Schneiter (c. 12-21) - Var. 1 

 

 
d 

d p 

p p 

p 
p 

(a) (T) 

(T) 
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A segunda variação é similar à primeira, de forma que a mesma melodia é 

contraposta ao tema, porém neste caso ela sofre um processo de ampliação vertical. A cada 

nota do contraponto é adicionado um ou dois intervalos, criando uma faixa sonora. Estes 

intervalos são inicialmente de 3ªM e 3ªm acima, passando para intervalos de 4ªJ abaixo e em 

seguida dois intervalos de 4ªJ abaixo simultâneos, criando uma sequência de acordes quartais 

paralelos.  O Ex. 40 consiste nos dois últimos compassos desta variação e o primeiro da Var. 

3. Podemos observar os acordes quartais paralelos bem como uma alteração de direção 

melódica no contraponto no primeiro tempo do segundo compasso. Esta consiste na única 

alteração melódica em relação à variação anterior. A Var. 3 inicia com os acordes arpejados 

(a). 

 

Exemplo 40. Passacalha para Fred Schneiter (c. 32-34) 

 

Na terceira variação o tema é explorado numa textura de polifonia implícita, de 

forma que ainda que a passagem esteja escrita a uma voz pode-se identificar duas vozes 

distintas pela diferença de registro entre as notas. Neste caso o compositor manteve o tema da 

passacalha no registro grave, intercalando-o com notas no registro médio e agudo do 

instrumento. O Ex. 41 consiste nos primeiros compassos dessa variação após a apresentação 

dos acordes arpejados (a) (Ex. 40), as notas pertencentes ao tema (T) estão circuladas. 

Podemos observar a utilização de acordes quartais (retângulos pontilhados) bem como de 

fragmentos melódicos contrapostos. Consideramos que esta seção é harmonicamente mais 

instável que as duas anteriores. 

 

 

Exemplo 41. Passacalha para Fred Schneiter (c. 35 - 38) - Var. 3 

 

O mesmo material é explorado na Var. 3(b), porém com alteração de timbre, sendo 

executado com a técnica pizzicato que resulta em um som “abafado”. Algumas notas são 

(a) 
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executadas em harmônicos, o que também resulta em uma alteração de timbre. Nesta variação 

não é utilizado o elemento temático (a). 

A quarta variação explora o tema de maneira virtuosística se assemelhando a uma 

cadenza de concerto. O elemento temático (T) é utilizado de duas maneiras: como nota no 

baixo, intercalado com um material escalar cromático; como baixo de acordes paralelos 

arpejados derivados de (a). Estes dois elementos são executados com figurações rápidas e 

percorrendo diversos registros e regiões do instrumento. A notação rítmica não define valores 

e proporções exatas como nas variações anteriores, isto ocorre por serem utilizadas figuras 

rítmicas como: apenas a cabeça da nota e a indicação de execução rápida
52

. Ainda que os 

compassos sejam utilizados e numerados, não há um rigor referente à duração ou quantidade 

de tempos em cada um, também não há indicação de fórmulas ou alteração de compasso.  

Estas características permitem certa liberdade interpretativa ao executante. O Ex. 42 consiste 

nos três primeiros compassos desta variação, onde podemos observar as características 

descritas, destacamos as notas pertencentes ao tema. 

 

 

Exemplo 42. Passacalha para Fred Schneiter (c. 55-57) - Var. 4 

  

                                                 
52

 Indicado pelo traço diagonal que cruza os colchetes no início de cada grupo de grupo de fusas. 
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Na quinta variação o tema é utilizado de maneira fragmentada e intercalada a dois 

materiais que ressaltam o aspecto rítmico: percussões e acordes rasgueados. Embora o 

compositor não tenha definido locais de acentos ou outras articulações, a utilização do 

rasgueado naturalmente resulta em um ataque mais sonoro e acentuado. A hierarquia rítmica 

não é definida pela fórmula ou estrutura do compasso, uma vez que a duração destes, assim 

como na variação anterior, é variável, mas sim pelo agrupamento dos colchetes e pela 

utilização do tema. Pela organização dos colchetes pode-se observar a utilização de grupos 

com a duração de duas, três e quatro colcheias, sendo algumas subdivididas em duas 

semicolcheias ou quatro fusas. Nos momentos em que há esta subdivisão há uma 

intensificação no ritmo que resulta em aumento de tensão. Com isto, o compositor estabelece 

um “diálogo” entre os três elementos: tema no baixo, acordes rasgueados e percussões. O Ex. 

43 consiste nos dois primeiros compassos dessa variação. Indicamos a utilização dos materiais 

temáticos. Podemos observar que o tema (T) é fragmentado, sendo alguns destes fragmentos 

repetidos, o que gera uma relação binária de antecedente/consequênte. Destacamos a 

utilização de uma célula rítmica similar ao Mot. 3 da Ritmata. Nesta obra esta célula também 

será explorada. Observamos que a estrutura dos acordes utilizados é derivada do elemento (a) 

(Ex. 38). Esta estrutura consiste em outra semelhança com a Ritmata, de forma que este 

acorde é idêntico ao utilizado no início da seção B da referida obra (Ex. 19). Nesta variação 

ele é explorado por um processo idiomático de transposição pelo braço do instrumento, o que 

resulta numa transposição das vozes internas do acorde enquanto as notas referentes às cordas 

soltas se mantém inalteradas.  

 

Exemplo 43. Passacalha para Fred Schneiter (c. 66 - 67) – Var. 5 

  

A Var. 5(b) utiliza os mesmos elementos com a diferença de uma intensificação 

rítmica que acarreta no aumento de tensão. O tema que era apresentado em colcheias passa a 

antec. 
conseq. 

(a) 

(a) 

(a) 
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ser explorado em semicolcheias utilizando intervalos de 8ª. Observamos que alguns grupos de 

semicolcheias, utilizados anteriormente em rasgueados, são transformados em fusas.  

A sexta variação contrasta consideravelmente com a quinta, uma vez que apresenta 

caráter mais lírico e ritmo contínuo. É utilizada uma textura, realizada com a técnica tremolo, 

contraposta ao baixo da passacalha. Esta textura apresenta uma melodia de caráter atonal 

contraposta ao tema. Observamos que em alguns pontos ocorrem notas intermediárias entre a 

voz superior e o baixo.   Ritmicamente, os compassos ainda não possuem duração ou estrutura 

definida. Não encontramos o emprego do elemento temático (a) nesta variação.  O Ex. 44 

consiste nos momentos finais da Var. 5(b), bem como nos três primeiros compassos da Var. 6. 

Destacamos as notas referentes ao tema (T) através de círculos. Observamos o predomínio de 

relações cromáticas no material contraposto ao tema (círculos pontilhados).  

 

Exemplo 44. Passacalha para Fred Schneiter (c. 76-78) - Var. 6. 

 

A sétima variação explora a utilização de sequências de apojaturas cromáticas, 

bem como acordes quartais paralelos. Além da utilização destes acordes, não é feita nenhuma 

referência ao elemento temático (a). O tema (T) esta organizado entre notas longas nas 

apojaturas bem como no baixo dos acordes (como na Var. 4). Salientamos que nesta variação 

ocorre uma modificação significativa no final do tema, que passa ser de graus conjuntos 

descendentes. A variação termina com um acorde forte arpejado que possui caráter de 

dominante. Este leva para a próxima variação. O Ex. 45 consiste na Var. 7, bem como no 

início da Var. 8. Destacamos a utilização temática (T) (círculos), apojaturas cromáticas 

(círculos pontilhados), alteração da parte final do tema (seta) e acorde com sonoridade de 

dominante (retângulo pontilhado).  
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Exemplo 45. Passacalha para Fred Schneiter (c. 81 - 86) - Var. 7. 

 

Na oitava variação, fórmula e duração de compasso passam a ser, novamente, 

utilizadas. Alguns procedimentos explorados na Var. 5 são retomados, como o caráter rítmico, 

acordes paralelos, fragmentação e repetição do tema e percussões. O ritmo, agora, caracteriza-

se como um baião. A textura consiste na alternância entre acordes repetidos e paralelos, 

intervalos de 8ª e percussões. Pode-se considerar o emprego de acordes como uma derivação 

do elemento temático (a). O tema (T) é intercalado entre a voz inferior e voz superior. Trata-

se de uma variação de considerável tensão.  No Ex. 45(final) e Ex. 46 destacamos a utilização 

do tema (círculos), podemos observar a utilização de percussões, bem como de acordes e 

intervalos de 8ª. 
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Exemplo 46. Passacalha para Fred Schneiter (c. 87-94) - Var. 8 

 

A Var.8(b) apresenta os mesmo elementos, sendo praticamente uma repetição de 

Var.8(a). A única diferença consiste numa sutil intensificação da utilização de percussão.  

A nona variação apresenta o elemento motívico (a) na sua forma original fazendo 

uma alusão ao início da obra (Var. 1 a 3). Esta variação faz, também, uma alusão à Var. 5 (Ex. 

43) uma vez que apresenta o tema fragmentado no baixo, contraposto a acordes paralelos 

rasgueados, mas principalmente a um material percussivo, com ritmos semelhantes à Var. 5. 

Neste caso, a utilização de percussão é intensificada, de forma que se torna o elemento de 

contraponto predominante. O Ex. 47 consiste nos seis compassos iniciais desta variação, onde 

podemos observar que, de maneira análoga à Ritmata, a percussão é utilizada a nível 

estrutural, “temático”. Destacamos as notas pertencentes ao tema (círculos). 
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Exemplo 47. Passacalha para Fred Schneiter (c. 105-110) - Var. 9 

 

A obra encerra com uma Coda que retoma alguns elementos e texturas já 

utilizados nas variações. Inicia com acordes repetidos e paralelos baseados na estrutura do 

tema de maneira análoga à Var. 8. Após um comentário percussivo é realizada uma passagem 

escalar que utiliza transposições de um padrão melódico extraído do tema. Esta passagem 

percorre toda a extensão do instrumento e é executada com acelerando rítmico e crescendo 

dinâmico, o que acarreta em notório aumento de tensão. Esta culmina em outro comentário 

percussivo e encerra com um acorde derivado de (a) em ff. O Ex. 48 consiste nos seis 

compassos finais da obra, onde podemos observar estes elementos. Destacamos a utilização 

de materiais derivados do tema (retângulos pontilhados). 

(a) 

(T) 
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Exemplo 48. Passacalha para Fred Schneiter (c. 120 -125) - "Coda" 

 

Microanálise 

 

Ao analisarmos a estrutura do tema, observamos diversos elementos que são 

desenvolvidos ao longo da obra: relação com uma tonalidade ampliada de Mi
53

 e utilização 

dos intervalos de 5ªJ e 2m. O acorde inicial coincide com as cinco primeiras notas do tema no 

baixo (Mi, Sol, Sol#, Si, Dó), de forma que se estabelece uma relação entre os dois elementos. 

Assim a estrutura do elemento temático (a) coincide numa organização vertical das primeiras 

notas do tema. Como este acorde, no decorrer da obra é reutilizado e desenvolvido, o 

consideramos como um elemento que confere unidade orgânica à obra. Observamos que este 

acorde pode ser interpretado de duas maneiras: como um E(!3)(add11), ou como um 

poliacorde construído através da sobreposição das tríades de Mi Maior (Mi, Sol#, Si) e Dó 

Maior (Dó, Mi, Sol). De qualquer forma, ele consiste em uma estrutura ampliada relacionado 

com a fundamental Mi. Uller (2012, p. 15) destaca que ainda que a estrutura do acorde sugira 

instabilidade, no decorrer da obra ele possui uma função de repouso ou conclusão.  

Pode-se observar que o tema (T) é composto de quatro semifrases de três 

compassos cada, com a exceção da primeira que consiste em apenas um compasso. 

Denominamos estas semifrases de (T. 1), (T. 2), (T. 3) e (T. 4). Observamos que estas 

                                                 
53

 Nos referimos com o termo “tonalidade ampliada” à utilização do Mi como centro tonal, porém com grande 

nível de cromatismo, não podendo ser definido o modo ou escala exata. 
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possuem relação de complementariedade entre si, sendo que cada uma faz uma espécie de 

comentário da semifrase anterior. Para a construção do tema foram utilizados 

predominantemente duas classes de intervalos: 2ªm (apojaturas cromáticas) e 5ªJ. Estas, bem 

como suas inversões ,7ªM e 4ªJ, são exploradas de maneira recorrente no decorrer da obra. O 

Ex. 49 consiste na estrutura do tema, onde destacamos os intervalos bem como as semifrases. 

As relações cromáticas foram destacadas através de círculos pontilhados. 

 

 

 

Exemplo 49. Passacalha para Fred Schneiter - Análise Temática 

 

Ainda no Ex. 49 pode-se considerar algumas estruturas de acordes implícitas na 

melodia do baixo: E7(b9) considerando-se  as notas dos tempos fortes das semifrases (T. 1) e 

(T. 2); D(add6), considerando-se as notas dos tempos fortes da semifrase (T. 2); Fá de 

estrutura “quintal”, considerando a semifrase (T. 4). Ressaltamos que este acorde também 

pode ser interpretado como uma inversão de um Sol quartal. Kotska (2006, p. 56) considera 

que, em relação à estrutura quartal, o acorde quintal possui sonoridade mais aberta e estável, 

além de ocupar mais espaço vertical. 

Esta ligação com uma tonalidade ampliada de Mi pode ser observada no decorrer 

da obra. Entre os elementos que apontam para esta ligação destacamos: manutenção do tema 

baseado em Mi ao longo de toda a obra; utilização de acordes com estrutura baseada em Mi; 

Reincidência de baixos na nota Mi (Var. 5 e Coda); A manutenção do tema sem alteração das 

notas, como um baixo ostinato, confere uma relação com Mi ao longo de toda a obra, ainda 

5ªJ 

7ªM 

(a) 

5ªJ 5ªJ 
5ªJ 

(T. 1) (T. 2) 

(T. 3) 

(T. 4) 



88 

 

que por vezes seja contraposto a materiais cromáticos com pouco ou nenhum sentido tonal. 

Observamos, também, a utilização de acordes com estruturas hibridas, mistas ou quartais que 

possuem Mi como fundamental. No Ex. 50 (a), (b), (c) e (d) apresentamos algumas destas 

estruturas.   

 

Exemplo 50. Passacalha para Fred Schneiter – Acordes. 

 

 Além desta ligação com uma tonalidade expandida, algumas estruturas utilizadas 

na obra possuem ligação com elementos tonais, entre estas destacamos: utilização de acordes 

implícitos no tema (já observado no Ex. 49); utilização de acordes “funcionais” na Var. 8; 

utilização de tríades implícitas na Var. 4. Na oitava variação (Ex. 46), intercalados ao tema, 

são utilizados quatro acordes que possuem caráter, de certo modo, funcional. Ainda que não 

apresentem uma função clara como em obras de escrita harmônica convencional, pode-se 

observar uma espécie de progressão harmônica já que há um aumento progressivo de tensão 

que parte e é resolvido no primeiro acorde. Estes acordes estão exemplificados nos trechos 

(d), (e), (f) e (g) do Ex. 50. Pode-se entender a sua estrutura como E7(3!) – Bb7(add11) – 

F#7(!3)/B – G7(!3)/C. 

Observamos que a Var. 4 (Ex. 42) utiliza, intercalado ao tema, uma padrão escalar 

cromático. Este está construído através de um padrão intervalar que pode ser dividido em três 

partes: (1) duas 2ªm descendentes seguidas de 3ªm ascendente; (2) duas 2ªm descendentes 

seguidas de 3ªm ascendente; (3) 2ªm descendente seguida de 3ªm ascendente seguida de 4ªJ 

descendente. O padrão também é utilizado de maneira invertida. Todavia, observamos nas 

notas que quebram a direção do movimento, tríades implícitas: Cm – Bb – F#m – E – Cm – F 

– Cm – Bb.  O Ex. 51 consiste no primeiro compasso desta variação, onde podemos observar 

o padrão intervalar e a utilização da tríade de Cm.  

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) (g) 
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Exemplo 51. Passacalha para Fred Schneiter - Tríades implícitas 

 

Pode-se relacionar a utilização de acordes quartais nas Var. 2, 3, 7 e Coda, com o 

intervalo de 5ªJ utilizado no tema. Já a exploração do intervalo de 2ªm torna-se evidente em 

boa parte da obra, seja em estruturas melódicas nas Var.4, 5, 6, 7 e Coda ou como 

cromatismo em estruturas de acordes. O Ex. 52 apresenta diversos trechos da obra onde 

podemos observar o emprego de relações cromáticas. 

 

Exemplo 52. Passacalha para Fred Schneiter – Semitons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 
(d) 

(e) 
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2.5. ALTERNÂNCIAS. 

 

Macroanálise 

 

A obra apresenta características ligadas a algumas vertentes de vanguarda da 

música do séc. XX como: não utilização de fórmula ou marcação de compasso; ritmos não 

mensurados; harmonia pós-tonal; diversidade no tratamento das texturas; percussões e efeitos 

de timbre
54

.  Formalmente constitui-se de uma sequência de pequenas seções independentes e 

contrastantes, sendo algumas recorrentes. Como não são utilizadas barras de compasso, as 

seções são organizas dentro de sistemas. Cada uma consiste em um sistema, com exceção de 

(e), (g’), (i) e (j), que consistem em dois ou três sistemas. Pelo motivo da primeira seção (a) 

ser repetida em diversos momentos, intercalada com outras, pode-se considerar uma 

aproximação com a forma rondó.  Ainda assim, consideramos que a obra pode ser dividida em 

duas partes maiores: A; B. Em A são expostas todas as seções que compõem a obra, sendo as 

seções (a) e (d), recorrentes. B consiste em uma reexposição das seções já expostas em A, 

porém com algumas abreviações e omissões. Desta forma, entendemos B como uma espécie 

de recapitulação resumida de A. A Tabela 7 relaciona as seções com as partes da obra
55

. 

 

A 

(a) (b) (a) (c) (d) (a) (e) (f) (d) (g) (g’) (a) (h) (i) (j) 

B 

(a) (b) (c) (e’) (f) (i’- j’) (g) (g’) (h) “fim” 

 

Tabela 7. Alternâncias – Estrutura 

 

As seções apresentam motivos melódicos e características distintas, sendo o que 

processo de constante alternância entre estas contribui para a geração de contraste na obra.  

Entre os elementos contrastados destacamos: ritmo, textura, dinâmica, melodia e timbre. 

Ainda assim podem-se observar algumas características recorrentes entre algumas seções, o 

que contribui para a unidade da obra. Entre estas destacamos: caráter, semelhanças rítmicas e 

tratamento harmônico.  

 

 

 

 

                                                 
54

 Estas características serão exemplificadas ao longo das considerações a seguir. 
55

 Para uma visualização das seções na partitura vide o Anexo V. 
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Análise Intermediária 

 

Uma vez que as seções são breves já incluímos na análise intermediária alguns 

aspectos referentes à microanálise, como análise detalhada de intervalos. Aprofundamos, 

assim, a descrição das seções evitando a repetição demasiada de exemplos musicais. 

A obra inicia com uma seção de caráter rítmico executada na região grave do 

instrumento com nível de dinâmica f. Na indicação de andamento e caráter o compositor 

indica Nervoso Ritmado. A textura consiste em uma voz que realiza uma melodia que é 

executada concomitantemente a um pedal sobre a nota Mi. As duas vozes são homorítmicas. 

A melodia é construída através de apojaturas cromáticas e apresenta movimento de 

ziguezague. No Ex. 53 podemos observar esta seção, destacamos a utilização do intervalo de 

semitom. 

 

Exemplo 53. Alternâncias (a) 

 

A organização rítmica da seção pode ser entendida de duas formas: (1) pela 

organização dos colchetes; (2) pela subdivisão de acentos. A Tabela 8 relaciona estas duas 

formas de organização rítmica pelo número de colcheias. O resultado de ambas interpretações 

consiste em um ritmo de estrutura aditiva. 

 

Colchetes   (3)   +   (3)   +  (2)    + (2)  +  (2) 

Acentos (2+1) + (2+1) + (1+1) + (2)  + (1+1) 

 

Tabela 8. Alternâncias - Organização Rítmica (a) 

 

A seção (b) apresenta textura semelhante à (a), com um pedal sobre a nota Mi 

contraposto a uma melodia superior. Neste caso a nota referente ao pedal é atacada somente 

no inicio de seção, o que cria um movimento oblíquo. O ritmo passa ser contínuo em 

figuração de fusa e a dinâmica mf. A seção explora um elemento melódico em arco que pode 

ser dividido em duas partes: apojaturas cromáticas e sequência de transposições de um padrão 

intervalar melódico: 3ªM descendente seguida de 2ªm descendente. No Ex. 54 destacamos a 

utilização das apojaturas cromáticas (círculos pontilhados), bem como a sequência de 

transposições (retângulos pontilhados).  
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Exemplo 54. Alternâncias (b) 

 

A seção (c) também apresenta algumas semelhanças em relação à (b), como o 

emprego de ritmo de característica contínua e utilização de transposições. A seção explora os 

intervalos de 4ªJ e 2ªm. Para a construção melódica são utilizadas transposições de um 

material melódico, bem como de acordes quartais arpejados. A utilização de características 

semelhantes em relação à (b) confere unidade orgânica a obra, destacamos que ambas as 

seções são precedidas de (a), sendo que elementos semelhantes são contrastados. No Ex. 55 

destacamos as transposições. 

 

 

Exemplo 55. Alternâncias (c) 

 

A seção (d) apresenta um contraste considerável com todas as anteriores, uma vez 

que apresenta ritmo não mensurado, caráter “calmo”, textura monofônica, dinâmica p e 

alteração de timbre pela utilização de harmônicos. O Ex. 56 consiste nesta seção, destacamos 

que a textura possui característica pontilhista uma vez que notas consecutivas apresentam 

grande distância intervalar entre si e exploram diferentes registros. 

 

 

Exemplo 56. Alternâncias (d) 

 

A seção (e) retoma a utilização de ritmo contínuo e acordes paralelos arpejados já 

explorados em (c), agora intercalados com uma estrutura melódica que utiliza transposições 
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de um padrão intervalar: 4ªj ascendente seguida de 2ªM ascendente.  Diferentemente das 

seções anteriores esta é composta de dois sistemas. O Ex. 57 apresenta o primeiro sistema, 

destacamos os acordes paralelos, que apresentam estrutura quartal e o padrão melódico. 

 

 

Exemplo 57. Alternâncias (e) 

 

A seção (f) mantém o aspecto de ritmo contínuo, porém agora utilizando 

sextinas
56

. É explorada uma breve utilização de contraponto invertido, e em seguida uma 

escala cromática descendente. O Ex. 58 consiste nesta seção. 

 

 

Exemplo 58. Alternâncias (f) 

 

A seção (g) retoma o caráter rítmico acentuado da seção (a) uma vez que apresenta 

o padrão rítmico tresillo, definido pelos acentos. É utilizado um acorde paralelo, transposto 

através de um padrão intervalar com movimento de ziguezague. Este padrão pode ser dividido 

em duas partes: (1) 2ªm ascendente, 2ªm descendente, 3ªm ascendente; (2) 2ªm descendente; 

3ªm ascendente; 2ªm descendente. O acorde que é utilizado nesta seção, diferentemente dos 

utilizados até então, consiste em uma tríade em segunda inversão. Este processo é utilizado 

conjuntamente a um pedal nas notas Mi e Si, correspondente às cordas soltas do violão. O Ex. 

59 consiste nesta seção. Destacamos as três primeiras transposições do acorde. 

 

                                                 
56

 Considerando a relação de três notas para uma colcheia.  
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Exemplo 59. Alternâncias (g) 

 

O Ex. 60 consiste na seção (g’), que apresenta o mesmo material de (g) porém 

agora com ritmo a ser executado “o mais rápido possível” e com alteração no padrão 

intervalar.  

 

 

Exemplo 60. Alternâncias (g') 

 

A seção (h) explora a transposição de um padrão melódico, com alteração de 

timbre, em virtude da utilização de pizzicato. O padrão melódico consiste em: 2ªm 

ascendente, 3ªm ascendente, 2ªm descendente. Esta sequência ocorre por um intervalo de 

trítono, com a ocorrência de uma 4ªJ, em virtude da afinação do violão. Por se tratar de um 

procedimento idiomático, abordaremos com maior detalhe no próximo capítulo. No Ex. 61 

destacamos a utilização de transposições. 

 

Exemplo 61. Alternâncias (h) 

  

A seção (i) explora acordes quartais paralelos com ritmo derivado de (a) 

intercalados a fragmentos da seção (h). Já a seção (j) explora percussões no tampo com o 
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mesmo ritmo explorado em (i) intercalado a pausas e a fragmentos da seção (d). O Ex. 62 

consiste no útltimo sistema de (i) e no primeiro sistema de (j). 

 

 

 

 

 

Na segunda parte da obra a maior parte das seções é reexposta da mesma forma 

que em A. Destacamos que a seção (e) é executada de maneira abreviada, somente com o 

primeiro sistema (Ex. 57) e a seção (i-j) apresenta elementos das duas seções, conforme o Ex. 

63. 

 

 

Exemplo 63. Alternâncias (i-j) 

  

A obra encerra com um acorde quartal executado com tremolo e glissando 

ascendente que confere um elevado nível de tensão. Pode ser observado no Ex. 64. 

 

 

Exemplo 64. Alternâncias (fim) 

 

Exemplo 62. Alternâncias (i) e (j). 

Derivado de (a) 

Derivado de (d) 

Derivado de (h) 

Derivado de (j) Derivado de (i) 
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Neste nível observamos que, mesmo as seções apresentando temas próprios e 

tratamento de maneira autônoma, encontram-se diversas características e processos em 

comuns a algumas delas. Ritmicamente são exploradas: seções com caráter rítmico (a), (g), 

(i), (j) e (i-j); seções com ritmos contínuos (b), (c), (e), (f), (h); seções com ritmo não 

mensurado (d) e (g’). Harmonicamente observamos o amplo emprego de estruturas paralelas 

com predominância de acordes de estrutura quartal, um elemento que confere unidade 

orgânica. Apenas as seções (g) e (g’) utilizam estruturas de tríades. Melodicamente 

observamos o processo de transposição de padrões intervalares. Estes são utilizados como 

espécies de motivos locais das seções e estabelecem relação de complementariedade. As 

alterações de timbre e a dinâmica são elementos que ressaltam a diferença entre as seções e 

geram contraste entre estas.  

 

Microanálise 

 

Observamos que, ainda que a obra não apresente tratamento harmônico 

convencional, existe uma gravitação em torno da nota Mi. Todas as seções iniciam com esta 

nota, com exceção de (d) que inicia com a nota Si (Relação de 5ªJ com Mi) e da seção (j) que 

inicia com sons percutidos de altura indefinida. Nas demais seções, com exceção de (e), a 

nota é executada no baixo e na maior parte dos casos como som prolongado. Observamos 

ainda, a utilização de acordes com a fundamental Mi: Mi Maior em (g); Mi com estrutura 

quartal em (j). No Ex. 65 destacamos a utilização da nota Mi no inicio das seções.  

 

 

Exemplo 65. Alternâncias - Gravitação Tonal 

  

Entendemos que esta gravitação consiste em um dos elementos que colaboram 

para a unidade orgânica da obra, estabelecendo uma relação tonal entre as seções. Outro 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) (i) 
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processo que contribui para este aspecto consiste na ampla exploração dos intervalos de 2ªm e 

4ªJ. O intervalo de 2ªm é explorado, principalmente, através de apojaturas cromáticas nas 

seções (a), (b), (c) e (h) (Ex. 53, 54, 55 e 61), mas também em padrões intervalares assim 

como em demais passagens melódicas. Através deste processo podem-se encontrar algumas 

estruturas harmônicas implícitas. O Ex. 66 apresenta a seção (a) e o início das seções (b) e (c). 

Na seção (a), se levada em consideração a primeira nota de cada grupo e o baixo, observamos 

que existe uma relação de quartas justas: Si, Mi, Lá, Ré, Sol. Ressaltamos que estas notas 

também poderiam gerar o acorde Em7(11), o que condiz com a gravitação em torno de Mi. 

Na seção (b) pode-se observar a utilização de um Em7(b9) e na seção (c) pode-se observar a 

utilização de um Em7 implícito, de forma que estas notas, também, possam ser interpretadas 

como a transposição de um padrão intervalar melódico.  

 

Exemplo 66. Alternâncias - Apojaturas cromáticas 

   

Intervalos de 4ªJ foram observados em estruturas de acordes paralelos, bem como 

em passagens melódicas. Acordes de estrutura quartal paralelos são utilizados nas seções (c), 

(e), (i) e (i-j) (Ex. 55, 57, 62 e 63). Encontramos o emprego melódico deste intervalo nas 

seções (c), (e). A utilização do processo de transposição em acordes e ou padrões intervalares 

motívico/melódicos também consiste em um processo amplamente utilizado na obra, 

contribuindo para a unidade orgânica neste nível.  
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2.6. RECORRÊNCIAS COMPOSICIONAIS 

 

Observamos que, entre as cinco obras para violão solo de Edino Krieger, o 

Prelúdio e o Romanceiro apresentam escrita mais convencional, utilizando harmonia tonal e 

modal, ritmo mensurado e predominantemente contínuo. Já as obras Ritmata, Passacalha 

para Fred Schneiter e Alternâncias exploram uma linguagem que se apropria de 

procedimentos típicos de movimentos modernistas e de vanguarda do séc. XX, à qual iremos 

denominar como: pós-tonal. Entre os elementos explorados nestas obras destacamos: 

harmonia não-tonal ou expandida, estruturas octatônicas, quartais e paralelas; ritmos não 

mensurados, irregulares e contrastantes; contraste entre texturas e timbres; percussões no 

instrumento;  etc. Esta linguagem alia a utilização destes processos com processos e 

elementos tradicionais, de acordo com as características dos períodos composicionais de 

Edino Krieger, expostas no primeiro capítulo desta dissertação. Alguns procedimentos 

utilizados inicialmente no Prelúdio são explorados e desenvolvidos nas obras pós-tonais, 

como paralelismos, arpejos e desenvolvimento motívico. O Romanceiro, pela natureza de 

peça de cunho didático, apresenta menos recorrências em relação às demais obras. No aspecto 

formal, as cinco obras, apresentam tratamentos diversos. Possuem, como característica em 

comum, a construção em um único movimento e apresentação de seções bem definidas.  

É notável o fato de que todas as obras apresentam alguma ligação tonal, modal ou 

gravitacional em torno de Mi. Esta ocorre pela utilização de tonalidade ou modos de Mi, 

como no Romanceiro e Prelúdio, tonalidade expandida, como na Passacalha para Fred 

Schneiter, ou centro de gravitação como na Ritmata e Alternâncias. Ressaltamos que as cinco 

obras terminam com um acorde com a fundamental Mi. Harmonicamente são utilizadas 

diversas estruturas diferentes, sejam tríades, acordes quartais, mistos e clusters. Nas três obras 

pós-tonais observamos um considerável emprego de acordes quartais. Acordes mistos e 

híbridos foram amplamente utilizados na Ritmata e Passacalha para Fred Schneiter, de forma 

que o acorde do Ex. 67 é comum às duas obras, sendo utilizado em locais de importância 

estrutural. Salientamos que a disposição de mão esquerda utilizada para a execução deste 

acorde no violão, ao longo dessas obras, é transportada ao pelo braço do instrumento o que 

acarreta em transposições das notas internas do acorde.  
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Exemplo 67. Acorde misto comum à Ritmata e Passacalha a Fred Schneiter 

 

  O Prelúdio e o Romanceiro utilizam harmonia baseada no sistema tonal e modal, 

com acordes construídos através sobreposição de terças sobre graus escalares. O Prelúdio 

utiliza frequentemente a extensão da sétima ou a adição da nona do acorde, bem como 

algumas notas de empréstimo modal, cromatismos e dominantes secundárias. Do ponto de 

vista da condução e movimentação das vozes dos acordes, observamos a predominância de 

movimento paralelo. Apenas no Romanceiro, que possui baixa atividade harmônica, não 

observamos o emprego deste tipo de movimento. Incialmente utilizado no Prelúdio, o 

emprego de acordes paralelos foi explorado, principalmente, em disposições quartais e mistas, 

tornando-se um processo de importância estrutural e recorrente nestas obras. Observamos 

ainda, na Ritmata, a utilização de paralelismo com acordes alternados.  Ocorre, também, o 

emprego de estruturas melódicas paralelas, principalmente em Alternâncias. 

A utilização de tratamento e desenvolvimento motívico foi observada em todas as 

obras, exceto no Romanceiro.  Entre os processos motívicos utilizados, destacamos: 

transposição; ornamentação; inversão; retrogradação; contração/expansão intervalar; 

ampliação/diminuição de valores rítmicos; alteração de ritmo. Na Ritmata observamos o 

maior uso de técnicas de desenvolvimento motívico, uma vez que boa parte das estruturas da 

obra são derivadas dos motivos. No Prelúdio observamos que a melodia é construía através 

do desenvolvimento, repetição e transposição dos motivos. A Passacalha para Fred Schneiter 

utiliza o tema do baixo, típico do gênero passacalha, que é contraposto com diferentes 

materiais. Não encontramos em Alternâncias nenhum motivo melódico que percorra a obra 

como um todo, mas sim diferentes estruturas intervalares que são utilizadas em processos de 

transposição. No Romanceiro não são utilizados motivos melódicos, porém quatro diferentes 

frases musicais que são intercaladas. Ressaltamos que são empregadas articulações, como 

staccato e ligados para ressaltar temas e motivos.  

Em comum a todas as obras de característica pós-tonal, observamos o amplo 

emprego melódico e harmônico de intervalos de 2ªm e 4ªJ, bem como suas inversões 7ªM e 

5ªJ. A partir destes intervalos são derivados motivos, estruturas melódicas e harmônicas. A 
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utilização de pares de notas com relação de 2ªm é um processo utilizado nas três obras pós-

tonais, por tal motivo o denominamos de apojaturas cromáticas. Consideramos este um dos 

procedimentos composicionais mais característicos destas obras. Em decorrência destas 

relações cromáticas, encontramos algumas estruturas implícitas como tríades, tétrades, 

acordes mistos e quartais. Este intervalo também foi encontrado em estruturas de acordes 

gerando relações cromáticas em relação a notas estruturais, o que dificulta a classificação dos 

acordes. Assim, encontramos acordes híbridos com 3ª Maior e menor, 7ª Maior e menor, etc. 

A utilização de intervalos de 4ª J foi frequentemente encontrada na estrutura de acordes 

mistos, bem como de acordes exclusivamente quartais. Ressaltamos que exploração de 2ª 

Maior e menor já no Prelúdio, pode ser considerada uma primeira utilização destas estruturas, 

porém num contexto tonal. 

No aspecto rítmico as obras pós-tonais também apresentam algumas 

particularidades em comparação as de escrita mais convencional. No Prelúdio e Romanceiro 

observamos o emprego de ritmos contínuos, sendo utilizados padrões rítmicos por seções 

inteiras. Algumas mudanças e adensamento de textura rítmica nestas seções conferem 

contraste e aumento de tensão. Nas demais obras vários procedimentos rítmicos diferentes são 

explorados como de maneira estrutural: ritmos não-mensurados ou parcialmente mensurados; 

caráter rítmico acentuado; ritmos contínuos; “contra-temas” percussivos; ritmos contínuos. 

Todas as obras de aspecto pós-tonal apresentam em algum momento ritmos não mensurados 

ou parcialmente mensurados, seja pela não utilização de barras de compasso em Alternâncias 

e em algumas seções da Ritmata, ou pela não utilização de um valor fixo nos compassos como 

na Passacalha para Fred Schneiter. Observamos, ainda, a utilização de notas sem indicação 

de valor específico, bem como de indicações de execução o mais rápido possível. Estas obras 

também apresentam seções onde o caráter rítmico se destaca, sendo um dos elementos que 

mais contribuem para a discursividade destas obras. Entre os processos utilizados, 

destacamos: hemiolas, deslocamento de acentos, sincopamento e alternâncias de estruturas 

com durações desiguais, o que gera um resultado aditivo. Ritmos contínuos são utilizados 

como elementos de contraste às seções e passagens mais livres ou de caráter ritmado. 

Também estabelecem uma ligação com as obras de escrita convencional. Observou-se a 

utilização da percussão nas obras pós-tonais. Este aspecto, que alia uma mudança de timbre, 

coloca o ritmo em primeiro plano, destacando-o. A percussão é utilizada de forma estrutural 

como elemento temático. A célula rítmica do Ex. 68 consiste numa recorrência entre a 

Ritmata e a Passacalha para Fred Schneiter. 
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Exemplo 68. Recorrência rítmica percussiva 

     

Nas obras pós-tonais a percussão é utilizada de forma estrutural. Observamos que 

alguns motivos rítmico-percutidos consistem em elementos integrantes de texturas rítmicas. 

Estes são contrapostos a temas e motivos melódicos, bem como outros materiais, como 

acordes. O recurso foi inicialmente explorado na Ritmata, que também apresenta percussões 

no braço do instrumento gerando notas com altura definida. Na Passacalha para Fred 

Schneiter a percussão possui função semelhante à Ritmata, servindo em algumas seções como 

elemento de contraponto ao tema. Em Alternâncias a utilização é mais pontual servindo como 

uma alteração de timbre em um ritmo que já fora executado. Desta forma estas obras além de 

apresentarem temas e motivos melódicos, utilizam também um elemento temático percutido.  

Destacamos ainda a utilização de referências a ritmos brasileiros. Na Passacalha 

para Fred Schneiter se encontra a referência mais direta, uma vez que é utilizado o ritmo de 

baião. As obras Alternâncias, Prelúdio e Ritmata apresentam a utilização do padrão rítmico 

tresillo. O Romanceiro, ainda que não utilize ritmos característicos apresenta características 

melódicas que fazem referência à música nordestina.  

Quanto à utilização de alterações de timbre observamos o seu emprego como 

elemento de contraste entre seções e materiais das obras. Entre os processos de alteração de 

timbre destacamos a utilização de pizzicato e harmônicos. A utilização de harmônicos foi 

observada em todas cinco obras, porém nas três de característica pós-tonal apresenta uma 

maior importância como processo de contraste. Destacamos que na Ritmata se utilizam, além 

destes procedimentos, notas definidas percutidas no braço do instrumento e indicação de 

toque próximo ao cavalete, o que acarreta em sonoridade metálica.  

Foram exploradas diferentes texturas, sendo este um elemento que também foi 

utilizado para gerar contraste entre seções e como processo de aumento de tensão. 

Observamos o emprego de texturas tradicionais como melodia acompanhada, homofônica, 

monofônica, até texturas mais complexas como pontilhismo, e na Ritmata e Passacalha pra 

Fred Schneiter onde diferentes elementos são contrapostos de forma intercalada dentro de um 

contexto rítmico. Ressaltamos que a textura também foi utilizada como elemento de contraste 

e como fator de equilíbrio entre tensão e repouso. A utilização de processos de ampliação 
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vertical da textura pode ser observada em todas as obras, ainda que nas pós-tonais este 

processo seja mais evidente.  

Uma característica em comum a todas as obras consiste na utilização de estruturas 

com relação de complementariedade, como estruturas de antecedente e consequente, ou 

sequências de transposições. Entre estas estruturas destacamos: motivos; semifrases, frases, e 

padrões melódicos. Esta característica contribui para a discursividade, bem como para a 

unidade orgânica das obras.  
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3. O IDIOMATISMO  

 

Neste capítulo evidenciamos a utilização de recursos idiomáticos do violão na obra 

de Edino Krieger para o instrumento. Incialmente, discutimos a utilização do termo 

idiomatismo no campo da música, bem como sua aplicabilidade no violão.   

3.1 O IDIOMATISMO E SUA APLICAÇÃO NA MÚSICA 

 

O termo idiomatismo, é originado a partir do prefixo grego idio(-), que tem o 

significado de próprio, particular, peculiar.  Este mesmo prefixo forma as palavras idioma e 

idiomático. De acordo com Houaiss (2001) idioma tem os significados: “(1) a língua própria 

de um povo, de uma nação, com o léxico e as formas gramaticais e fonológicas que lhe são 

peculiares, por extensão (2), estilo ou forma de expressão artística que caracteriza um 

indivíduo, um período, um movimento etc. ou que é próprio de um domínio específico das 

artes” e idiomático “traço ou construção peculiar a uma determinada língua, que não se 

encontra na maioria dos outros idiomas”.  

Scarduelli (2007) explica que o termo idiomatismo passou a ser utilizado na 

música, por conveniência, uma vez que já foi amplamente discutido na linguística. Segundo 

Battistuzzo (2009),  

 

Na literatura, o termo [idiomatismo] está ligado às expressões e figuras de estilo, que 

deixam claras, em uma primeira leitura, as características básicas de um estilo 

poético ou um determinado autor. Na linguística, uma expressão idiomática é uma 

“lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela 

tradição cultural” (Xatara, 2001) e pode também indicar um adjetivo, ou seja, indica 

aquilo que é relativo a, ou próprio de um idioma. Pode ser ainda a língua de uma 

nação ou a língua peculiar a uma região (Ferreira, 1999).  (BATTISTUZZO, 2009, 

p. 74) 

 

 

Encontramos diversos trabalhos acadêmicos, incluindo teses, dissertações e artigos 

científicos que abordam, de forma direta ou indireta, o idiomatismo na música. Observamos 

que o termo, assim como idioma e idiomático, vem sendo empregado de duas formas 

distintas: (1) como referência ao estilo e aos processos composicionais que determinado 

compositor ou escola criou ou utiliza, ou seja, as suas particularidades musicais e estilísticas; 

(2) como referência às possibilidades técnicas e expressivas de determinado instrumento/voz 
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ou formação instrumental/vocal/mista
57

. A definição deste tipo de idiomatismo se aproxima 

do conceito de instrumentação e orquestração.  

Utilizaremos o termo idiomatismo composicional
58

 para nos referirmos à primeira 

definição e idiomatismo instrumental à segunda
59

.  

3.1.1 Idiomatismo Composicional  

 

O termo idiomatismo composicional refere-se à linguagem particular de 

determinado compositor, estilo ou época, podendo também, ser utilizado em uma fase 

composicional, grupos de obras ou obra específica. Para Alvim (2012, p.57), neste conceito, 

“o compositor e sua linguagem teriam papéis principais na criação de um idiomatismo”. 

Entendemos que o conceito engloba as particularidades do tratamento empregado nos 

diferentes parâmetros da música como: harmonia, contraponto, forma, timbre, dinâmica, 

melodia, ritmo, instrumentação, etc. Pode-se também avaliar quais destes parâmetros são 

utilizados de maneira nova e/ou particular, quais são utilizados de maneira tradicional, e neste 

sentido, a qual tradição musical
60

 estão relacionados. Estabelecer a relação entre aspectos da 

vida do compositor com a escolha de determinado material ou processo pode, também, 

contribuir para o estudo deste.  

Observamos que o idiomatismo composicional é discutido em diversas pesquisas 

que tratam da produção de compositores brasileiros. Pode-se notar que o assunto é tratado a 

partir de diferentes abordagens metodológicas, adequando-se às particularidades dos objetos 

de estudo. Grossi (2004) propõe uma análise do idiomático de Camargo Guarnieri nos seus 10 

improvisos para piano, sendo que o idiomático do compositor foi definido através de cinco 

elementos de sua linguagem composicional: caráter nacional, harmonia, forma, polifonia e 

caráter expressivo. Reis (2012) para evidenciar o idiomático de Francisco Mignone em suas 

                                                 
57

 A estas múltiplas possibilidades de instrumentação pode-se utilizar o termo meio sonoro, de forma que o 

conceito engloba voz e instrumentos solistas, além das diversas possibilidades de formações, tais como, duos, 

trios, quartetos, orquestra, etc; podendo-se, também, incluir sons concretos, gravados e/ou produzidos 

eletronicamente. Ainda assim, como o foco de nossa pesquisa é o violão solo iremos utilizar, na discussão que 

segue, o termo “instrumento” por considerarmos mais pertinente à natureza do trabalho. 
58

 Pode-se, também, utilizar os termos linguagem ou linguagem composicional 
59

 Alvim (2012, p. 56-57) realizou um questionário com pianistas para verificar como estes entendiam o 

idiomatismo pianístico. Constatou que ele entendido de três maneiras distintas: (1) Referindo a escrita 

característica de cada compositor estilo ou época; (2) Referindo-se a uma propriedade da escrita instrumental que 

parte de uma exploração eficiente das possibilidades timbrísticas, técnicas e expressivas do piano; (3) Maneira 

de um determinado intérprete, ou grupo de intérpretes, que possuem certas afinidades, de definir qualidades 

interpretativas não previstas pela partitura (articulações, nuances, agógicas e dinâmicas, etc). Existindo, portanto 

o Idiomatismo Composicional, Instrumental e Interpretativo. A autora salienta que as três tendências de 

utilização do termo estão interligadas. 
60

 Citamos, como exemplo de diferentes tradições musicais, a música do classicismo, vanguardas europeias, 

minimalismo, música popular urbana, choro, etc 



105 

 

12 valsas de esquina e 12 valsas-choro, para piano, recorre, além de uma análise formal das 

obras a dados biográficos. Através destes, avalia a influência que o compositor recebeu da 

música popular urbana e de grupos de seresta. Estas evidenciam-se, entre outras formas, 

através de procedimentos melódicos e harmônicos nas obras analisadas. Dessa forma, pode-se 

afirmar que os elementos “urbano” e “seresteiro” fazem parte do idioma do compositor. 

Franco e Gerling (2008), para evidenciar elementos característicos da linguagem de Antônio 

Celso Ribeiro em suas obras para piano, analisam, entre outros elementos, a influência do 

neotonalismo e neossimplismo, movimentos que surgiram em relação à vanguarda do séc. 

XX. 

O idiomatismo composicional mostra-se, portanto, como um assunto de notável 

abrangência, abordando processos típicos e recorrentes da linguagem do compositor, seu 

estilo e relação com sua época, etc. É importante salientar que, em nível conceitual, a 

utilização do idiomatismo instrumental
61

 pode ser entendida como parte integrante do 

idiomatismo composicional. Alvim (2012, p. 57) ressalta a estreita ligação entre os dois 

idiomatismos, uma vez que a exploração de recursos idiomáticos e potencialidade do 

instrumento pode vir a ser uma característica da linguagem particular do compositor. Neste 

sentido, consideramos a obra para violão de Leo Brouwer
62

 (1939 -) como um exemplo 

utilização do idiomatismo instrumental como característica inerente da linguagem particular 

do compositor, portanto de seu idiomatismo composicional. 

3.2.2 O Idiomatismo Instrumental 

 

O idiomatismo instrumental compreende características de escrita típicas de um 

instrumento. Dentre os assuntos que o termo engloba destacamos: técnicas específicas de 

execução; possibilidades físicas e mecânicas; procedimentos típicos da escrita/maneirismos; 

nível de exequibilidade/dificuldade; conhecimento de obras relevantes para o instrumento; 

recursos expressivos; técnicas estendidas, etc. Para Scarduelli (2007, p. 139): 

 

[O idiomatismo] refere-se ao conjunto de peculiaridades ou convenções que 

compõem o vocabulário de um determinado instrumento. Estas peculiaridades 

podem abranger desde características relativas às possibilidades musicais, como 

                                                 
61

 Nesta dissertação abordamos o idiomatismo de Edino Krieger referente à sua escrita para violão solo através 

de uma discussão a respeito da utilização de procedimentos idiomáticos do violão (idiomatismo instrumental) 

bem como através do estudo acerca dos processos composicionais e considerações a respeito da relação entre o 

compositor e as obras. Ressaltamos que a bibliografia utilizada como suporte para análise das obras é 

denominada “Style Analysis “ (análise de estilo ou análise estilística).   
62

 A obra para violão deste compositor é conhecida por explorar, entre outras características, diversos recursos 

idiomáticos do violão, por exemplo: paralelismos, percussões, ligados, efeitos de digitação, cordas soltas, etc. 
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timbre, dinâmica e articulação, até meros efeitos que criam posteriormente interesse 

de ordem musical.  

 

 

LaRue (1970, p. 24, tradução nossa) considera o idiomatismo como o 

“reconhecimento (ou ignorância) das capacidades especiais dos instrumentos, como a 

capacidade de saltar de um ponto do compasso para outro, através de cordas soltas”
 63

. O autor 

inclui ainda a facilidade de execução de passagens, uso de demandas que “caibam” de forma 

natural na mão do executante e efeitos particulares de instrumentos e/ou de famílias de 

instrumentos, como elementos do idiomatismo. Desta forma, para melhor compreender o 

idiomatismo instrumental elegemos três características
64

 fundamentais: (1) exequibilidade; (2) 

funcionalidade; (3) exploração de características do instrumento.  

A escrita idiomática está diretamente ligada à exequibilidade da obra, de forma 

que os diversos elementos musicais, como dinâmica, ritmo, notas, articulação, timbre, etc.; 

possam ser expressos com clareza e fluência pelo intérprete, desta forma contribuindo para o 

resultado musical e expressivo. Para tal finalidade devem ser levados em consideração os 

limites anatômicos do músico, bem como do instrumento. Isto ocorre de maneira que uma 

obra, ainda que impecável do ponto de vista composicional, não estando idiomaticamente 

adequada ao instrumento tende a não expressar com clareza o resultado musical esperado. 

Pode-se utilizar, como exemplo, a tentativa de se executar uma obra escrita e planejada para 

determinado instrumento em outro, o que pode vir a comprometer diversos parâmetros da 

composição como: a articulação, condução de vozes, estruturas de acordes, dinâmicas, 

texturas, etc. Isto pode ser observado no processo de transcrições de obras de alaúde barroco 

para o violão. Embora os instrumentos possuam mecanismos técnicos semelhantes, a 

diferença de afinação, número de cordas e linguagem dos instrumentos frequentemente geram 

problemas na adaptação, em alguns casos exigindo de supressões de notas e ornamentos, 

alterações na disposição de vozes, modificações significativas no texto musical, etc. Outro 

problema de exequibilidade, que exige alterações do texto original, ocorre em obras, onde 

compositor não possui total familiaridade com as possibilidades e impossibilidades mecânicas 

e musicais do instrumento para o qual destina a obra. Como exemplo disso citamos a peça 

Elogio de la guitarra composta por Joaquin Rodrigo
65

 (1901 -1999) e revisada
66

 por Angelo 

                                                 
63

“Idiom:  Recognition (or Ignorance) of special capacities of instruments, such as ability to leap easily from one 

part of a compass to another between open strings;”.  
64

 Entendemos que, na prática, estes fatores podem sobrepor-se, de forma que a exploração de determinado 

recurso idiomático resulta em mais de um deles.  
65

 Joaquin Rodrigo embora tenha composto obras, por vezes, de difícil execução ou que necessitassem de 

revisões idiomáticas contribuiu significativamente para o repertório do instrumento. 
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Gilardino (1941 -), a quem foi dedicada. Na edição da obra, o revisor fez algumas 

modificações significativas buscando conferir maior exequibilidade, mas ao mesmo tempo, 

tendo o cuidado de manter junto à partitura revisada a escrita original do compositor, que 

neste caso possui algumas passagens inexecutáveis.  Consideramos a exequibilidade um fator 

fundamental da escrita idiomática, sendo discutível se uma obra apenas pelo fato de ser 

executável pode ser considerada idiomática para o instrumento. 

Outro aspecto dessa escrita consiste no resultado funcional, onde se obtém o maior 

resultado expressivo/musical no instrumento com o mínimo de esforço necessário para 

alcançá-lo. Sendo assim, leva-se em consideração a potencialidade e as características do 

instrumento, obtendo o resultado esperado de maneira natural. Esta pode ser entendida como 

as diversas possibilidades de exploração de parâmetros como: timbre, dinâmica, harmonia e 

polifonia, articulação, tessitura, afinação, texturas, etc. Entendemos a funcionalidade não 

como a busca de facilidade ou facilitação da execução, mas sim na utilização de meios 

propícios e naturais para a obtenção de determinado resultado. Diversos recursos podem ser 

utilizados neste sentido, por exemplo, a exploração de cordas soltas no violão visando a 

obtenção de um resultado ressonante, ou a utilização de rasgueados buscando um som forte e 

acentuado.  No canto, em vozes com registro agudo (sopranos e tenores), geralmente uma 

nota no registro grave do cantor soará mais fraca em comparação a uma nota no registro 

agudo.  

A utilização de recursos técnicos e expressivos característicos do instrumento é 

outro fator importante da escrita idiomática. Estes podem ser técnicas específicas de execução 

como: tremolo no violão; golpes de arco em instrumentos de corda friccionada; frullato na 

flauta, etc.; além da utilização de material musical que derive de padrões anatômicos e da 

exploração da afinação do instrumento, como por exemplo, a utilização de paralelismos ou 

intervalos de 4ªJ no violão, exploração de padrões simétricos com teclas pretas e/ou brancas 

no piano, ou ainda diversas possibilidades de técnicas estendidas
67

.  Consideramos que este 

tipo de exploração do instrumento possui grande representatividade no âmbito da escrita 

idiomática, uma vez que se apropria e valoriza as qualidades e particularidades do 

instrumento. Segundo Battistuzzo (2009, p. 75), “quanto mais uma obra explora aspectos que 

                                                                                                                                                         
66

 Denominamos esta prática de experiência colaborativa, a qual será discutida no decorrer do texto.  
67

 Ainda que não caiba no escopo deste trabalho uma discussão aprofundada sobre o conceito de “técnica 

estendida” iremos definir o termo como: novos procedimentos idiomáticos que ainda não fazem parte do 

repertório técnico padrão do instrumento. Acreditamos que com passar do tempo estes novos procedimentos irão 

progressivamente se tornar parte integrante do repertório padrão de técnicas, principalmente quando diversas 

obras exigirem a utilização de um determinado recurso. Como exemplo, citamos a utilização do dedo anelar da 

mão direita do violonista, que não era comumente utilizado até o séc. XIX, quando aos poucos passou a ser 

incorporado à técnica padrão do violão. 
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são peculiares de um determinado meio de expressão, utilizando recursos que o identificam e 

o diferenciam de outros meios, mais idiomática ela se torna.” O autor alerta que a utilização 

de determinado processo idiomático pode ser comprometida caso o compositor não deixe 

claro qual mecanismo deverá ser utilizado para obtê-lo. Por exemplo, no violão, através de 

uma alteração na digitação original proposta pelo compositor, pode-se comprometer a 

utilização de determinado recurso idiomático, como um paralelismo de mão esquerda ou a 

utilização de campanella
68

. 

O domínio da escrita idiomática se apresenta como uma importante ferramenta 

para o compositor que deseja escrever para determinado instrumento (OLIVEIRA, 2006; 

SCARDUELLI, 2007). Pavan (2009) considera que os compositores que apresentam aspectos 

idiomáticos em suas obras o fazem por tocarem o instrumento ou pela aproximação com 

intérpretes. Denominaremos estas duas práticas, respectivamente, como: (1) compositor-

instrumentista
69

; (2) experiências colaborativas. Acrescentamos ainda a possibilidade de 

compreensão do idiomatismo através da leitura e estudo de materiais teóricos como artigos, 

tratados de orquestração e técnica instrumental, etc.; ou ainda através do próprio domínio da 

técnica composicional e de orquestração no caso de uma escrita para grupo instrumental ou 

orquestra.   

O compositor-instrumentista utiliza de seu conhecimento a respeito do instrumento 

e técnicas de execução para alcançar resultados idiomáticos. Perotto (2007) discute esta 

prática citando compositores violonistas. Considera que quando estes compõem para o violão 

tornam-se referência para o desenvolvimento do instrumento, buscando novas soluções, 

elementos e propostas técnicas e idiomáticas, sem se desvincular das vertentes estéticas e 

composicionais de seu tempo
70

. Neste sentido, citamos como exemplo a escrita para violão de 

Heitor Villa-Lobos (1887 - 1959), que tocava o instrumento. Através, principalmente, dos 

seus 12 estudos para violão solo (1929) ampliou as possiblidades idiomáticas e expressivas do 

instrumento. Segundo Meirinhos (1997, p.17): 

 

Acreditamos serem estes estudos de importância fundamental na literatura 

violonística do séc. XX. Ressaltamos a originalidade de seus achados técnicos, 

harmônicos e melódicos, que vieram a transformar a escrita idiomática do 

instrumento. Eles reformularam a linguagem do violão, acrescentando a este, 

                                                 
68

 Estes recursos serão explicados no decorrer do texto.  
69

 No caso do violão denominaremos como compositor violonista aqueles que tocam o instrumento e compositor 

não-violonista aqueles que não tocam o instrumento. 
70

 Entre os compositores violonistas atuais que utilizam amplamente o idiomatismo do instrumento destacamos 

Leo Brouwer (1939 -), Angelo Gilardino (1941 -), Sergio Assad (1952 -), Dusan Bogdanovic (1955- ), Roland 

Dyens (1955 -), etc. 
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elementos técnicos e musicais, até então desconhecidos nos tratados e métodos de D. 

Aguado, F. Carulli, M. Carcassi, F. Sor, N. Coste e F. Tárrega, dentre outros.  

 

 

Já nas experiências colaborativas
71

 o instrumentista, através de seu conhecimento a 

respeito do instrumento, oferece subsídios ao compositor no que concerne a obtenção de uma 

escrita idiomática. Consideramos que o instrumentista pode atuar em três momentos distintos 

da composição: (1) antes do momento da criação, onde pode sugerir audições e análises de 

obras significativas para o instrumento, demonstrar técnicas, procedimentos idiomáticos e 

possibilidades e impossibilidades instrumentais; (2) no momento da criação, onde pode 

demonstrar a exequibilidade de passagens e fazer sugestões; (3) num momento posterior à 

criação, onde pode definir a digitação e fazer a revisão final e/ou edição da obra, com o 

consenso do compositor.  

Mais do que uma relação simples e idealizada, onde compositor e intérprete 

desempenham suas funções estritamente dentro do âmbito de trabalho que pertence a cada 

um, na prática esta relação pode tornar-se mais complexa, uma vez que os músicos nem 

sempre chegam a um acordo a respeito das alterações da partitura. Existem casos, como por 

exemplo, o da relação entre o violonista Andrés Segóvia (1893 – 1987) e o compositor 

Manuel Ponce (1882 – 1948), onde o instrumentista, mais do que adequar a composição às 

caraterísticas do instrumento, acrescentou e modificou dinâmicas e articulações, interferiu na 

forma da obra ao suprimir partes ou alterar ordem de movimentos, etc. Segóvia transcendeu, 

assim, sua posição de auxiliar no idiomatismo e passou a auxiliar na composição, segundo 

suas convicções artísticas e critério estético. De acordo com Mantovani Junior (2006, p.3): 

 

Ao idealizar uma peça para um determinado instrumento, o compositor procura 

conhecer a sua linguagem e sonoridade, de modo que a criação resulte em algo 

factível nas mãos do intérprete. Porém, não raramente, o produto final deve passar 

por uma revisão minuciosa a fim de torná-lo efetivamente idiomático para o 

instrumento que foi composto. Nestes casos, o papel do intérprete na concepção da 

peça musical adquire novas dimensões e torna-se quase tão importante quanto o do 

compositor. Ele não apenas traduz o conteúdo da peça, mas auxilia na criação desta. 

 

Por outro lado, obras onde o compositor não abre mão sobre certas alterações, 

obrigam intérpretes a buscarem soluções técnicas e musicais não convencionais, o que pode 

                                                 
71

 Existem diversos exemplos de experiências colaborativas na história da música ocidental, citamos o Concerto 

para Violino e Orquestra op. 77 de Johannes Brahms (1833 - 1897). Composto em 1878, foi revisado pelo 

violinista Joseph Joachim (1831 - 1907), que além de ter proposto diversas modificações na parte do violino 

solista, escreveu inteiramente a cadência mais utilizada nas performances atuais.  
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resultar em um desenvolvimento gradual de novas possibilidades técnicas e idiomáticas para o 

instrumento
72

.  

Entendemos que a personalidade dos músicos vai influenciar o tipo de relação e 

grau de interferência do intérprete frente ao compositor. De maneira geral, se o compositor 

acatar toda e qualquer sugestão, sem questionar, corre o risco de moldar sua obra de acordo, 

não com as limitações e possibilidades do instrumento, mas sim do instrumentista. Por outro 

lado, se o compositor for cético em relação a toda e qualquer observação proposta pelo 

intérprete revisor corre o risco de compor uma obra impossível de ser executada ou com 

limitado efeito instrumental. Esta relação ainda traz à tona a dicotomia entra a notação técnica 

e a notação musical. A primeira prioriza as informações a respeito de como tal obra deve ser 

executada no instrumento. Uma notação puramente técnica é a tablatura, onde apenas a forma 

de execução esta anotada, sendo a música uma consequência da execução. Já a notação 

musical prioriza demonstrar como a obra deve soar. Uma notação puramente musical é a 

partitura orquestral, onde pode-se ler perfeitamente a música, ficando a maneira de executar a 

cargo dos músicos da orquestra. Neste caso a técnica é consequência da música. Portanto o 

intérprete, numa relação colaborativa, possui a função de transformar e/ou adequar uma 

notação musical ao aspecto técnico, definindo digitações e melhor forma de execução no 

instrumento. 

Acrescentamos, ainda, a este quadro a possibilidade de utilização e/ou 

desenvolvimento de técnicas estendidas. Nas quais, a partir de características inerentes dos 

instrumentos, se obtém sonoridades diferenciadas das obtidas através de técnica convencional. 

Uma vez que novos procedimentos técnicos vão aos poucos sendo incorporados à novas 

composições e, assim, tornando-se parte corrente da convenção técnica tradicional, a fronteira 

entre a técnica estendida e a tradicional nem sempre se mostra clara. Por exemplo, no violão, 

pode-se observar que a utilização de procedimentos que já foram considerados técnica 

estendida, como: pizzicato, pizzicato ala Bartok, percussão, tambora, etc.; são nos dias atuais 

parte integrante do repertório técnico-idiomático da maior parte dos instrumentistas e 

compositores que escrevem para o instrumento. Dentro do aspecto do idiomatismo, 

                                                 
72

 O Concerto para violino op. 35 de Piotr I. Tchaikovsky (1840 – 1893) foi escrito em 1878, inicialmente 

dedicado ao violinista Leopold Auer (1845 – 1930), que recusou tocar a obra caso não fossem feitas certas 

modificações na parte do violino, por considerá-lo pouco idiomático. O compositor não aceitou modificar a obra, 

que anos mais tarde foi estreada por Adolf Brodsky (1851 – 1929). Atualmente a obra integra o repertório do 

instrumento e é executada mesmo por estudantes de níveis avançados. Outro exemplo consiste no Estudo n.7 

para violão de Francisco Mignone, onde o compositor escreveu na partitura “A prolongação das harmonias não é 

instrumental. Foi escrita desse jeito apenas para que o executor faça vibrar os sons o mais que for possível”. Ou 

seja, o compositor apresenta o resultado musical esperado, ficando a melhor forma de executar a cargo do 

intérprete.   
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observamos que o emprego de técnica estendida relaciona-se com as características: 

exequibilidade, funcionalidade, além de utilizar mecanismos particulares do instrumento. 

Podem ser desenvolvidas, tanto pelo compositor-intérprete, que busca uma nova possibilidade 

instrumental, como pelo compositor que não toca o instrumento, que pelo fato de não ter 

passado pela formação no determinado instrumento o enxerga de maneira diferenciada.  

Nas obras para violão solo de Edino Krieger constatamos processos colaborativos 

com intérpretes, bem como obras compostas exclusivamente através do seu conhecimento a 

respeito do instrumento. Selecionamos alguns relatos do compositor, onde ele comenta o seu 

processo de composição para o violão:  

 

Eu não escrevo com o instrumento na mão. Aliás, eu não faço isso nunca, com 

instrumento nenhum. Eu estudei violino, e quando estudante de composição eu 

nunca tive um piano em casa, disponível. [...] me habituei a escrever sem a ajuda de 

instrumento, e eu não sei fazer de outro jeito. Quer dizer, eu tenho que sentar com 

papel, lápis e borracha, imaginar os sons e, depois sim, (depois ou quando tem 

alguma dúvida: “será que isso aqui é possível?”) aí eu pego o instrumento e vou 

tentar, ver se não precisa dar “nó nos dedos” pra fazer aquela determinada passagem. 

Mas é sempre uma coisa posterior, primeiro eu escrevo, depois eu vou ver se aquilo 

é exequível. (KRIEGER, 2010 In LIMA, 2010, p. 128) 

 

 

Comenta, ainda, sobre a sua visão a respeito das possiblidades do instrumento: 

 

Eu acho que o violão é um instrumento muito rico em possibilidades. Não quer dizer 

que eu seja adepto, digamos assim, de transformá-lo - ou qualquer instrumento - 

num mero foco de pesquisa sonora. Eu acho que a técnica tradicional do violão é tão 

rica, tão fantástica, que ela permite você inovar sem destruir. Porque eu acho que a 

música é feita, não de exclusões, mas de incorporações. Eu acho que, por mais novo 

que você possa ser, você está incorporando alguma coisa a algo que já existe. Você 

está dando uma contribuição, até pessoal, mas sem necessariamente destruir. 

(KRIEGER, 2010 In LIMA, 2010, p. 132) 
 

 

A respeito do processo colaborativo com intérpretes comenta: 

 

[...] Eu acho que essa interação do intérprete, [...] acho que são sugestões válidas. 

Podem modificar um pouco a ideia musical de origem, mas normalmente modificam 

pra melhor, o que é válido. Frequentemente você tem compositores que se fazem 

assessorar de grandes intérpretes para que suas ideias tenham a formulação mais 

adequada possível. Às vezes até pode mudar um pouco a ideia de origem, mas se é 

pra mudar pra melhor, ótimo! Não vejo inconveniente nisso. O que eu também acho 

é que isso não impede que tenha um outro intérprete, que tenha uma outra ideia, que 

seja igualmente válida. Eu acho que isso aí não estabelece um referencial absoluto, 

imutável, não. É uma proposta de execução de realização de uma proposta musical, 

mas que pode também não ser a única, não é verdade? (KRIEGER, 2010 In LIMA 

2010, p. 139) 
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Entre as obras para violão de Edino Krieger observamos que a Ritmata foi 

concebida através de um processo colaborativo que possuiu notória relevância para o 

resultado final da obra. Encomendada pelo violonista Turíbio Santos, a Ritmata passou por 

revisões e sugestões do intérprete em um momento anterior e outro posterior à composição. O 

compositor relata: 

 

Esta obra [Ritmata] teve muito a participação do Turíbio [Santos], porque apesar de 

estudar com ele um pouco do instrumento, o meu conhecimento do violão 

contemporâneo ainda era muito limitado. Então o Turíbio passou uma tarde inteira 

aqui em casa
73

. Ele fez anotações sobre vários aspectos de uma linguagem mais 

contemporânea no instrumento. (KRIEGER, 2012 In FARIA, 2012) 

 

 

Após o momento da composição a obra passou ainda por revisões por parte do 

intérprete. Algumas notas que eram originalmente percutidas no braço do instrumento foram 

alteradas, passando a serem executadas através de técnica convencional, uma vez que o 

intérprete-revisor considerou que o processo percussivo não funcionaria bem (KRIEGER, 

2010 In LIMA, 2010, p.134). O intérprete foi, ainda, responsável pela digitação da obra e pela 

alteração no título da obra, que anteriormente chamava-se Toccata. Pode-se compreender 

estas alterações levando-se em consideração o contexto em que a obra foi composta. Como 

vimos no primeiro capítulo, a Ritmata foi encomendada com intuito de ser incluída em uma 

coleção de partituras intitulada Collection Turibio Santos da editora Max Eschig, e 

posteriormente ser gravada pelo selo Erato. A respeito desta coleção o violonista comenta: 

 

[...] eu compreendi que era muito importante um tipo de linguagem musical. Eu não 

queria demolir todo o trabalho de construção de uma coleção colocando peças muito 

vanguardistas, muito à frente, muito experimentais. Eu pedi: não façam obras 

experimentais que não dá certo com esta editora, não dá certo com este violonista, 

não dá certo com esta gravadora. Eu pedi para que eles respeitassem as suas próprias 

linguagens. (SANTOS, 2012 In FARIA, 2012) 

 

 

Examinando a ideia original do intérprete, de não incorporar à coleção obras por 

demais experimentais
74

, o que certamente não traria bons resultados com a gravadora e 

editora, pode-se considerar que as modificações feitas na Ritmata, também tiveram intuito de 

não conferir uma característica por demais experimental à obra. Ressaltamos o fato de que a 

                                                 
73

 O compositor relata a FARIA (2012) que nesta tarde o violonista tocou algumas obras e demonstrou diversos 

aspectos de uma escrita contemporânea para violão. Afirma, ainda, que este contato renovou seu conhecimento a 

respeito do instrumento. 
74

 Ressaltamos que ainda assim, a Collection Turíbio Santos, foi responsável por uma renovação na escrita para 

violão no Brasil. Diversas obras que utilizavam procedimentos de vanguarda foram compostas para esta coleção, 

além da Ritmata, destacamos o Livro para as Seis Cordas de Almeida Prado (1943 – 2010), Momentos I de 

Marlos Nobre (1939 -), etc. 
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obra, tal como foi editada, obteve enorme sucesso e ainda sim é considerada uma das obras 

mais inovadoras do repertório brasileiro da época. (DUEDEQUE, 1994; MACIEL, 2010)  

As demais obras, em comparação com a Ritmata, possuíram participação 

consideravelmente menor de intérpretes. Segundo o compositor, o Prelúdio foi um uma 

primeira tentativa de escrever uma obra para o violão solo, utilizando como referência os 

estudos e prelúdios de Villa-Lobos. Segundo o compositor: 

 

Eu não tinha escrito nada para o instrumento [...] eu comecei a pensar em escrever 

alguma coisa mais séria para o instrumento. Então eu fiz o Prelúdio, muito em cima 

dos Prelúdios e dos Estudos para violão de Villa-Lobos, evidentemente. Este 

trabalho foi uma tentativa, de colocar no papel, algumas coisas que eu fui 

aprendendo a fazer no violão. (KRIEGER, 2012 In FARIA, 2012) 

 

 

Ressaltamos que, mesmo antes de ter estudado violão com Turíbio Santos, Edino 

Krieger já possuía alguns conhecimentos do instrumento. Esta obra foi composta a partir 

destes conhecimentos, não tendo a participação de intérpretes. Na partitura da obra consta que 

a digitação foi feita pelo violonista Turíbio Santos, o que certamente ocorreu em um momento 

posterior de edição. 

Já o Romanceiro foi primeiramente concebido como trilha sonora de uma peça 

teatral baseada no Romanceiro da Inconfidência
75

 de Cecília Meireles. O Romanceiro para 

violão consistia na abertura da obra e era seguido por algumas canções acompanhadas com o 

violão. O compositor afirma ter planejado uma obra bastante simples, uma vez que destinava 

a um personagem que não possuía conhecimentos aprofundados a respeito do instrumento 

(KRIEGER 2010, In LIMA, 2010, p. 134). Posteriormente quando o filho do compositor 

estudava violão, Edino Krieger resolveu compor uma segunda parte que resultou na obra que 

está editada atualmente. Assim como o Prelúdio a obra foi concebida sem o auxílio de 

intérpretes. Ainda assim na edição o nome de Turíbio Santos aparece como revisor, o que 

certamente ocorreu em um momento posterior. 

As obras Alternâncias e Passacalha para Fred Schneiter foram compostas como 

peças de confronto de duas edições do concurso da AV-Rio. Ambas foram encomendadas 

pelo violonista Nicolas de Souza Barros, que foi responsável pela revisão das obras e 

digitação de Alternâncias. 

                                                 
75

 O Romanceiro da Inconfidência consiste em uma coletânea de poemas escritos por Cecília Meireles (1901 – 

1964). Estes tratam da história de Minas Gerais, da colonização até a Inconfidência Mineira. Foram publicados, 

pela primeira vez, em 1953.  
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Observamos, portanto, que através da composição da Ritmata, bem como da 

experiência colaborativa com Turíbio Santos, Edino Krieger desenvolveu a maior parte dos 

seus procedimentos idiomático/composicionais que iria utilizar nas obras Passacalha para 

Fred Schneiter e Alternâncias. Já o Prelúdio e o Romanceiro, embora integrem o catálogo do 

compositor, não foram inicialmente concebidas como obras de concerto, utilizando processos 

idiomáticos mais tradicionais, em comparação com as outras obras.  

Antes de apontarmos e discutirmos os procedimentos idiomáticos utilizados nas 

obras de Edino Krieger iremos fazer algumas considerações a respeito do idiomatismo do 

violão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

3.2 O IDIOMATISMO DO VIOLÃO 

 

Como discutido anteriormente, no conceito de idiomatismo instrumental, cada 

instrumento ou formação possui características próprias no que concerne uma escrita 

idiomática. No que tange a escrita para instrumento solista, o violão
76

 se destaca por possuir 

peculiaridades idiomáticas, que nem sempre mostram-se claras para quem não tem um certo 

domínio ou vivência com o instrumento. Neste sentido, Hector Berlioz (1803 – 1869), em seu 

tratado de orquestração
77

, escreveu:  

 

É praticamente impossível escrever bem para o violão sem ser capaz de tocar o 

instrumento. A maioria dos compositores, que fazem isto, não possuem um 

conhecimento adequado sobre o assunto. Eles escrevem obras com dificuldade 

excessiva, sonoridade fraca e pequeno efeito no instrumento
78

. (BERLIOZ, 1948, p. 

145, tradução nossa) 

 

Ao longo do séc. XIX as composições para o violão, salvo raras exceções, foram 

escritas por violonistas compositores. Consideramos este um dos principais motivos
79

 que 

levaram o repertório do instrumento a carecer de obras originais da maior parte dos 

compositores mais célebres dos períodos clássico (1785 – 1820) e romântico (1820 – 1910)
80

 

(AMMER, 1995). Segundo Mantovani (2006, p. 7): “[...] Em seu processo de concepção 

musical, o violonista/compositor desta época
81

 submetia suas ideias musicais a um filtro 

técnico – consciente ou inconsciente – de maneira que sua criação resultasse naturalmente 

idiomática ao violão.” A partir da segunda metade do século XIX o prestígio do violão como 

instrumento de concerto sofreu um intenso declínio, que o levou a praticamente desaparecer 

das salas de concerto. (DUDEQUE, 1994, p.74) 

                                                 
76

 Além do violão outros instrumentos apresentam particularidades idiomáticas que não são facilmente 

compreendidas pelo músico que não teve formação no instrumento, como é o caso da harpa, acordeom, uma 

escrita polifônica para o violino, etc.  
77

 O tratado de orquestração de Berlioz publicado pela primeira vez em 1843, foi um dos mais respeitados 

tratados de orquestração do séc. XIX. 
78

 “It is almost impossible to write well for the guitar without being able to play the instrument. However, the 

majority of composers who employ it do not possess an accurate knowledge of it. They write things of excessive 

difficulty, weak sonority and small effect for the instrument.”  
79

 Além do idiomatismo salientamos o pouco volume sonoro do instrumento em uma época onde os concertos 

tornavam-se eventos de maiores proporções, exigindo instrumentos mais potentes, entre outros motivos. 
80

 Entre alguns destes compositores citamos Joseph Haydn (1732 – 1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 

1791) Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), Frédéric Chopin (1810 – 1849), Franz Liszt (1811 – 1886), Robert 

Schuman (1810 – 1856), etc. 
81

 Alguns violonistas compositores desta época destacam-se por, a despeito deste filtro técnico, terem composto 

obras de mérito artístico, entre eles: F. Sor (1778 – 1839), M. Giuliani (1781 – 1829), G. Regondi (1822 – 1876), 

etc.  
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 No séc. XX, período em que o violão passa a retornar às salas de concerto, 

compositores não violonistas passaram a escrever obras de grande mérito artístico para o 

instrumento
82

. O violonista Andrés Segóvia (1893 – 1987) é considerado um dos principais 

divulgadores do violão erudito e responsável pelo estabelecimento do instrumento no 

ambiente de concerto nesta época. Ao perceber a falta de um repertório original consistente, 

passou a realizar encomendas de obras para célebres compositores de seu tempo, entre eles 

Joaquin Turina (1882 – 1949), Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 – 1968), Manuel Ponce 

(1882 – 1948), Federico Moreno Torroba (1891 – 1982), Alexandre Tansman (1897 – 1986), 

etc. A prática de composição por violonistas continuou ocorrendo, porém no decorrer dos 

anos diversos dos mais respeitados compositores atuantes no séc. XX e XXI, ainda que sem 

ter recebido formação como violonistas, dedicaram obras para o instrumento, entre eles: 

Benjamin Britten (1913 – 1976), Alberto Ginastera (1916 – 1983), Hans Werner Henze (1926 

– 2012), Elliot Carter (1908 – 2012), Luciano Berio (1925 – 2003), etc. 

No mesmo período no Brasil, a prática de composição para o violão por não 

violonistas também teve início, porém se estabeleceu de maneira mais “sistemática” a partir 

da segunda metade do séc. XX
83

. Este fato ocorreu principalmente pela escassez de intérpretes 

voltados para o violão clássico no Brasil neste período. Zanon (2006, p.81) considera que 

mesmo a relação de Isaias Sávio, um dos mais respeitados intérpretes e pedagogos da época 

radicado no Brasil, com compositores “sinfônicos” foi algo tímida. Ressaltamos que, embora 

Villa-Lobos tenha deixado um corpo de obras de reconhecida importância para o instrumento 

e já a partir do início do século vinha compondo para o violão, tratava-se de um compositor 

violonista. A partir da década de 1960 alguns fatores contribuíram para um aumento 

significativo da composição para o violão, por exemplo, o surgimento de intérpretes de alto 

nível com carreiras internacionais
84

, consolidação do violão como instrumento “sério” em 

conservatórios de música e realização de festivais voltados ao violão clássico
85

. A partir deste 

panorama, diversos compositores não violonistas de destaque no Brasil passaram a compor 

                                                 
82

 Considera-se a Homage pour le tombeou de Claude Debussy (1920) de Manuel de Falla (1876 - 1946) a 

primeira obra escrita por um compositor não violonista neste século. 
83

 Na primeira metade do séc. XX predominaram obras escritas por compositores violonistas, entre eles: João 

Teixeira Guimarães “João Pernambuco” (1883 – 1947), Américo Jacomino “Canhoto” (1889 – 1928), 

Dilermando Reis (1916 – 1977), Aníbal Sardinha “Garoto” (1915 – 1955). A estética das obras destes 

compositores estava estritamente ligada à música de seresta, choro ou rádio. Entre compositores não violonistas 

que escreveram algumas obras para o violão nesta época, destacamos Mozart Camargo Guarnieri (1907 - 1993) e 

Oscar Lorenzo Fernandez (1897 – 1948). 
84

 Destacamos Turíbio Santos (1940 -), Carlos Barbosa-Lima (1944 -), Sérgio Abreu (1948 -), etc. 
85

 Como os: Festivais Internacionais de Violão de Porto Alegre (1970 – 1981).  
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para o instrumento, entre eles, Marlos Nobre (1939 -), Edino Krieger (1928 -), Almeida Prado 

(1943 -2010), Ricardo Tacuchian (1939 -), etc.  

Ainda que já exista uma prática de composição para violão consolidada no Brasil 

há, pelo menos, cinquenta anos, a escrita idiomática para o instrumento ainda é considerada 

de difícil obtenção. São raros, ainda, os relatos de compositores que tomaram conhecimento 

das peculiaridades da escrita violonística na sua formação ou por meio de tratados teóricos. 

Acreditamos que alguns fatores colaboram para este quadro. Os cursos de composição 

raramente trabalham com obras escritas para o violão, predominando a escrita para outros 

instrumentos e formações como o piano, música de câmara, orquestra, etc. Peñaranda (2001) 

aponta o fato de que muitos manuais de orquestração gerais e até específicos sobre o violão 

tratam as particularidades da escrita do instrumento de maneira superficial e ineficiente. 

Ressaltamos ainda que o violão passou algumas décadas sendo considerado um instrumento 

menos “sério” pelos músicos mais conservadores, mesmo numa época de ascensão do 

instrumento e do repertório
86

. Egg (2000) considera que o violão já teve uma “[...] sina de 

instrumento para qual só os violonistas sabem compor – o que na maior parte das vezes 

equivale a dizer que sempre tocamos música de categoria inferior escrita por compositores 

violonistas
87

”.  Aliado a estes fatores ressaltamos que o instrumento, de fato, possui algumas 

peculiaridades que podem impedir uma música de “funcionar bem”. Abdalla (2011, p. 1) 

aponta algumas destas: 

 

Ao compor para violão é preciso dominar uma série de peculiaridades técnicas do 

instrumento. Entre os problemas mais comuns, em obras escritas por compositores 

não violonistas, destacamos: intervalos e acordes impossíveis de se executar e 

inconsistência na utilização de cordas soltas para explorar possibilidades técnicas e 

musicais.  

 
 

Entre outros fatores que podem comprometer que uma obra funcione bem no 

violão destacamos: a utilização de texturas muito densas; exigência de extensões 

impraticáveis de mão esquerda; passagens contrapontísticas impossíveis de se manter as vozes 

soando; não aproveitamento de recursos específicos do violão; utilização de acordes não 

funcionais, exigindo constantemente posições desconfortáveis, etc. O compositor Almeida 

                                                 
86

 Pode-se tomar como exemplo os primeiros contados de Edino Krieger com o violão. Mesmo tendo curiosidade 

e vontade de aprender o instrumento na infância o músico foi direcionado para o violino, por ser um instrumento 

mais “serio”.  
87

 Este preconceito passou a ser superado uma vez que compositores não violonistas dedicaram obras de grande 

valor para o instrumento, explorando de maneira nova suas possibilidades e, também, a partir do surgimento de 

compositores violonistas de grande respeito como Villa-Lobos e Leo Brouwer. A maior aceitação da música que 

mescla elementos urbanos e populares com aspectos da música “erudita” como os movimentos crossover 

também auxiliou na aceitação do repertório violonístico.    
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Prado, que escreveu obras de grande valor para o instrumento, faz algumas considerações 

pertinentes sobre a sua visão acerca do idiomatismo do violão: 

 

Eu não sou um compositor que ‘pensa violão’. [...]. Eu sou um pianista, então eu 

componho naturalmente bem para piano, porque penso diretamente nele ao escrever. 

Não é porque o piano não tem que afinar ou porque é mais fácil. Também é difícil 

escrever para piano. É porque eu toco. Já o violão tem uma dificuldade a mais: ele é 

um instrumento de certa maneira ou modal, ou tonal. Ele não é um instrumento 

serial
88

. Você não pode fazer qualquer coisa com o violão como também não se pode 

fazer qualquer coisa com o violino, com a viola, ou com o Cello. Deve-se pensar nas 

cordas soltas, sendo então todos pertencentes a uma mesma família. (PRADO, 2006 

In SCARDUELLI, 2007, p. 196) 

 

 Scarduelli (2007) divide o idiomatismo do violão em duas categorias: (1) 

idiomatismo implícito; (2) idiomatismo explícito.  O idiomatismo implícito consiste na “[...] 

escolha de centros, modos e tonalidades que favoreçam um amplo uso de cordas soltas no 

instrumento e, consequentemente, a exequibilidade da peça.” (SCARDUELLI 2007, p. 142). 

O autor explica que a utilização de cordas soltas, também, confere fluência à obra, além de 

produzir um resultado ressonante no instrumento, que acarreta em uma sonoridade mais 

encorpada. Acrescentamos a este conceito, o conjunto de fatores essenciais para que a obra 

possa ser plenamente executada no violão
89

, como o cuidado em não ultrapassar os limites 

físicos do instrumento, como a tessitura ou capacidade harmônica e sonora, e mecânicos do 

instrumentista, como extensões manuais, deslocamentos impraticáveis pelo instrumento, etc. 

Assim, o idiomatismo implícito se relaciona com dois fatores que Borém (2000, p. 96) 

considera importantes para a performance musical: (1) exequibilidade de todos os parâmetros 

musicais – alturas, dinâmicas, articulações e timbres; (2) um nível razoável de conforto na sua 

realização
90

.  

O violão possui seis cordas
91

 afinadas com relação intervalar de 4ªJ, com exceção 

entre a segunda e terceira corda que possuem relação de 3ªM, conforme o Ex. 69.  

 

                                                 
88

 Ressaltamos que existem obras para violão escritas baseadas em técnica serial como: Suite para guitarra 

(1946) de Guerra Peixe (1914 – 1993): Suite (1957) de Ernest Krenek (1900 – 1991): Sonata de Fernando 

Mattos (1963 -), etc. 
89

 Desta forma, incluindo o conceito de exequibilidade, discutido anteriormente. 
90

 Outros fatores são: satisfação para o intérprete que estuda a obra e interesse do ponto de vista do público. 
91

 Não iremos considerar nesta pesquisa violões com sete, oito ou mais cordas, pois a obra de Edino Krieger foi 

escrita para o violão de seis cordas. 
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Exemplo 69. Cordas soltas do violão 
 

Dentro do contexto da música tonal, Scarduelli (2007) apresenta algumas 

tonalidades onde as cordas soltas do violão coincidem com graus da escala, podendo ser mais 

facilmente aproveitadas em uma composição. Estas podem corresponder a graus com funções 

harmônico-estruturais importantes, como por exemplo, as funções tônica e dominante. Por 

exemplo, na tonalidade de Mi menor as cordas soltas do violão correspondem aos I, V, III, 

VII e IV graus, sendo que pode-se executar o acorde sobre o I grau apenas com cordas soltas. 

Nas tonalidades de Lá, maior ou menor, os bordões
92

 correspondem aos IV, I e V graus da 

escala. Sobre estes graus são gerados acordes com as funções harmônicas: tônica, 

subdominante e dominante. Ressaltamos que esta relação de cordas soltas pode ser utilizada 

para a construção de materiais não tonais, como texturas, séries, clusters, etc. Por exemplo, 

pode-se construir uma série dodecafônica intercalando notas correspondentes a cordas soltas. 

Além destes exemplos, muitas outras escalas ou modos podem ser utilizados com intuito de 

aproveitar as notas geradas pelas cordas soltas do violão, além disso, pode-se buscar outras 

possibilidades de aproveitamento de cordas soltas através da utilização de scordatura
93

. 

Através deste processo pode-se ampliar a tessitura do instrumento, além de proporcionar 

diversas outras possibilidades de notas e relações intervalares nas cordas soltas do violão, 

mesmo relações microtonais. Segundo Vasconcelos (2002, p.12), a utilização de scordaturas 

“[...] enriquece o campo da composição para violão, através de propostas originais e recursos 

inovadores”.  

 Outra maneira de privilegiar a utilização de cordas soltas é através da construção 

de materiais musicais que derivem delas, como a construção de acordes, melodias, etc. No Ex. 

70 é utilizado um acorde gerado com as notas referentes as segunda, terceira, quarta e quinta 

cordas do violão.  

                                                 
92

 Os bordões do violão correspondem as três cordas mais graves do instrumento, na afinação tradicional Ré, Lá, 

Mi. Estas cordas são de nylon revestidas com algum metal, como por exemplo, prata, o que gera uma sonoridade 

mais forte em comparação as três cordas mais agudas.  
93

 Afinações diferentes da tradicional (Vasconcelos, 2002, p. 12) 
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Exemplo 70. Walton. Bagatelle n.1. (c. 1- 2) 

 

O braço do violão é divido em espaços denominados casas
94

. A relação sonora 

entre duas casas na mesma corda consiste em um intervalo de meio tom. Através da pressão 

realizada pelos dedos da mão esquerda sobre as cordas e casas se obtém diferentes notas no 

braço do instrumento. Por exemplo, ao pressionar a primeira casa na primeira corda (Mi) 

obtém-se a nota Fá, na segunda casa a nota Fá#, na terceira a nota Sol, e assim 

sucessivamente. A Figura 1 demonstra um esquema das cinco primeiras casas do instrumento.  

 

 

 

Figura 1. Braço do Violão 

 

 

Utilizaremos figuras semelhantes a estas para demonstrar a utilização de 

idiomatismos no braço do instrumento. Em casos onde outras regiões do braço são utilizadas 

iremos indicar uma casa de referência com números romanos acima do desenho braço do 

violão. Para referirmo-nos aos dedos de ambas as mãos, utilizaremos a nomenclatura corrente 

de digitação violonística, conforme a Figura 2, sendo os dedos da mão direita (M.D.) 

abreviados com letras: p-i-m-a (polegar-indicador-médio-anelar). Os dedos da mão esquerda 

(M.E.) serão utilizados na forma de números: 1-2-3-4 (indicador-médio-anelar e mínimo).  

                                                 
94

 As casas são definidas pelos trastes: filetes metálicos verticais que dividem o braço do violão. Através de sua 

utilização o violão torna-se um instrumento temperado, diferentemente de outros instrumentos de corda como o 

violino, que não possui trastes. Embora seja o traste que defina o semitom no braço do violão utilizaremos a 

palavra casa para nos referirmos as diferentes posições no braço por ser de utilização mais corrente na literatura 

sobre o instrumento escrita em português.  

Casas 

Cordas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 5 4 3 
 4 

2 
 4 

1 
 4 
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Figura 2. Nomenclatura dos dedos da M.E. e M.D. 

 

Os recursos do idiomatismo explícito são definidos como: “[...] aqueles que 

exploram características e efeitos peculiares do instrumento, utilizados para a elaboração de 

ideias ou motivos musicais” (SCARDUELLI, 2007, p. 143). Este idiomatismo, portanto, 

consiste na utilização de recursos e técnicas características do violão. Peñaranda (2001), com 

intuito de demonstrar algumas das principais características e possibilidades do idiomatismo 

do violão, a compositores não violonistas, apresenta um amplo número destas: 

 

Acordes e posições padrão na mão esquerda; Arpejos e padrões de arpejos na mão 

direita; Ligados simples descendentes e ascendentes, mistos; Ligados de três notas; 

Passagens longas efetuadas só com a mão esquerda;Trinados, numa corda e em duas 

cordas; Trinados utilizando ambas as mãos; Trinados simultâneos; Ligaduras de 

fraseado e articulação; Ligaduras pontilhadas; Staccato de mão direita, esquerda e 

mistos; Apagadores de mão direita, esquerda e mistos; Harmônicos, cordas soltas; 

Harmônicos artificiais; Harmônicos duplos em quartas; Dinâmicas; Recursos 

timbrísticos nas diversas regiões do instrumento; Recursos timbrísticos produzidos 

por diversos toques da mão direita; Recursos timbrísticos produzidos por diversos 

recursos da mão esquerda; Portato; Acordes com harmônicos oitavados; Recursos 

contrapontísticos (duas, três e quatro vozes); Campanella; Étoufeé; Pizzicato; 

Pizzicato alla Bartók; Recursos percussivos: tambora e outros não convencionais; 

Rasgueados; Glissando de notas e de acordes; Vibrato; Paralelismos (terças, quintas, 

oitavas etc.); Velocidade; Scordatura.  

 

 

Uma vez que nem todos estes recursos
95

 estão presentes nas obras de Edino 

Krieger, cabe-nos definir quais foram analisados
96

. Dividimos os recursos de acordo com a 

mão utilizada de maneira predominante para a sua realização: (1) recursos de M.D.; (2) 

                                                 
95

 Ressaltamos que nem todos os recursos descritos por Peñaranda (2001) são usualmente definidos pelo 

compositor e grafados na partitura. Alguns destes são geralmente mais explorados e definidos pelo intérprete, 

por exemplo: a forma de realização do trinado, em uma ou duas cordas: apagadores de mão direita, esquerda e 

mistos; recursos timbrísticos; vibrato; etc. Na análise iremos nos focar nos recursos que foram definidos pelo 

compositor. 
96

 Definimos estes elementos através de uma análise prévia das obras, com a finalidade de adequar o processo 

analítico ao objeto de estudo. 
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recursos de M.E.; (3) recursos de ambas as mãos. Antes de discutirmos estes nas obras 

realizaremos uma breve explicação geral sobre cada recurso. 

3.2.1 Recursos de Mão Direita  

 

Foram analisados os seguintes recursos: (a) padrão de arpejo; (b) tremolo
97

; (c) 

toque misto; (d) rasgueado e arpejo; (e) mudança de timbre; (f) pizzicato.       

 (a) Padrões de arpejo consistem em padrões de digitação de mão direita, que 

passam por diferentes cordas, repetidos. O padrão pode utilizar entre três
98

 e seis cordas, 

sendo que a mesma corda pode ser tocada diversas vezes no padrão. Estes padrões podem ser 

construídos através de sequências em cordas consecutivas ou intercambiadas, podendo ter 

movimento ascendente, descendente, misto, etc. Geralmente não se utiliza o mesmo dedo em 

notas consecutivas do padrão, com exceção do polegar. Como este recurso utiliza diversas 

cordas do instrumento obtém-se um resultado ressonante e legato. É utilizado, no repertório, 

de diversas formas, por exemplo: acordes, melodias acompanhadas, clusters, texturas, 

passagens velozes, etc. 

 (b) O tremolo pode ser considerado um dos efeitos idiomáticos mais 

característicos do violão. Segundo Wolff (2000), “... cada nota de uma melodia é repetida 

várias vezes rapidamente, criando parcialmente a ilusão de notas longas sustentadas por um 

espaço de tempo maior”.  A textura obtida é, geralmente, de melodia acompanhada. A linha 

de baixo e o acompanhamento são realizados pelo polegar enquanto os dedos a, m, i, 

executam a melodia, tocando na mesma corda. A fórmula de mão direita típica de trêmulo é 

“p-a-m-i”
99

, geralmente escrito como uma sequência de fusas ou semicolcheias.  

(c) O toque misto, consiste num ataque rápido em duas ou mais cordas 

consecutivas com apenas um dedo da M.D., dando a sensação que o ataque foi realizado 

simultaneamente. É frequentemente utilizado nos bordões com o polegar, atacando 

simultaneamente duas ou três cordas.  

(d) Rasgueado e arpejo são maneiras de atacar com velocidade ou 

simultaneamente várias cordas consecutivas ou todas. O rasgueado consiste em um ataque 

rápido em diferentes cordas consecutivas com um ou mais dedos, dando a sensação de que as 

                                                 
97

 Optamos por utilizar o termo em espanhol: tremolo, uma vez que torna-se mais clara a referência à técnica 

violonística. O trêmulo pode ser entendido como sequência de notas repetidas. 
98

 Não consideramos um padrão de digitação de mão direita utilizando apenas duas cordas como padrão de 

arpejo. 
99

 Existem outras possibilidades de realização de trêmulo no violão, inclusive com mais de quatro notas. 
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notas foram atacadas simultaneamente. Pode ser realizado de maneira descendente
100

, com a 

parte posterior dos dedos e unha através de um movimento de extensão, ou ascendente, com a 

parte anterior dos dedos através de um movimento de contração. Ao se utilizar diferentes 

combinações de dedos obtém-se diferentes padrões rítmicos. Segundo Battistuzzo (2009, p. 

77), “O rasgueado é executado utilizando-se de golpes dos dedos da mão direita sobre as 

cordas em padrões ritmicamente precisos e frequentemente rápidos”. Arpejos podem ser 

executados tanto com o polegar realizando um movimento descendente, tocando diversas 

cordas consecutivas
101

, ou ainda, utilizado diferentes digitações, por exemplo, ‘p-i-m-a’, como 

nos padrões de arpejo mencionados anteriormente, porém sem a repetição. Também se podem 

executar várias notas consecutivas com os dedos i, m ou a ascendentemente. O compositor 

pode definir o sentido do arpejo ou rasgueado, assim como a digitação a ser utilizada. 

(e) Mudança de timbre ocorre pelo ataque das cordas em diferentes regiões do 

instrumento e/ou com uma diferença de ângulo do dedo em relação à corda. Se 

estabelecermos que um “timbre padrão” que é obtido tocando-se em uma região próxima a 

boca do instrumento, pode-se considerar um timbre mais “doce”, “escuro” ou “fechado” 

tocando-se mais próximo do braço instrumento, geralmente grafado na partitura com a 

expressão italiana: sul tasto; ou um timbre mais “metálico”, “brilhante” ou “aberto”
102

  

tocando-se em uma região mais próxima do cavalete, geralmente grafado com a expressão 

italiana: sul ponticello. Ressaltamos que um ataque com uma disposição lateral do dedo 

proporciona sonoridade mais doce, enquanto um toque mais frontal, perpendicular à corda, 

produz uma sonoridade mais metálica.  

(f) Pizzicato consiste em um efeito de timbre que produz um som “abafado
103

”, por 

vezes imitado a sonoridade do pizzicato dos instrumentos de corda friccionada. Para realizá-lo 

pressiona-se a lateral da M.D. e o dedo mínimo próximo ao cavalete e se utilizam os demais 

dedos desta mão para dedilhar. No repertório a mesma técnica é grafada, por vezes, com a 

expressão: étouffe. 

3.2.2. Recursos de Mão Esquerda  

 

                                                 
100

 Os termos ascendente e descendente são utilizados aqui como referência a direção do movimento da mão, não 

do resultado musical. 
101

 Este tipo de arpejo é realizado através da técnica do toque misto, diferenciando-se apenas no resultado 

musical, sendo o toque misto realizado com movimento mais veloz, dando a ideia de simultaneidade e o arpejo 

menos veloz onde pode-se perceber um ataque, ainda que rápido, para cada nota.   
102

 Não é tarefa fácil encontrar adjetivos precisos para descrever características de timbre. Tecnicamente o som 

mais “doce”, “escuro” ou “fechado” ressalta mais os harmônicos mais próximos da nota fundamental, já o som 

mais “metálico”, “brilhante” ou “aberto” é ressalta harmônicos mais distantes da nota fundamental.     
103

 O pizzicato produz um som com ataque bem definido e propagação curta. 
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Dentre os recursos de M.E., foram analisados: (a) paralelismo vertical (b) 

paralelismo horizontal; (c) ligados;  

(a) O paralelismo vertical consiste em uma sequência de notas, intervalos ou 

padrões melódicos realizados em diferentes cordas do instrumento, mas permanecendo-se na 

mesma posição. Como resultado obtém-se uma sequência de transposições baseadas na 

afinação do violão, ou seja, uma sequência de 4ªJ com a ocorrência de uma 3ªM entre a 

segunda e terceira corda.  

(b) O paralelismo horizontal consiste na utilização de um padrão ou disposição 

fixa de M.E. que é utilizado em diferentes locais do braço do instrumento, gerando uma 

sequência de acordes ou intervalos paralelos. O padrão pode se deslocar pelo braço do 

instrumento por intervalo fixo, como semitom, ou por intervalos variados. Uma vez que uma 

disposição de fixa de M.E. utiliza apenas quatro cordas do instrumento e as seis cordas forem 

tocadas, por exemplo, em um padrão de arpejo, ocorrerá uma textura na qual estruturas, 

referentes à disposição de M.E., são transpostas ao mesmo tempo que duas notas, referentes 

às cordas soltas permanecem estáticas como um pedal. Denominaremos este procedimento 

como paralelismo horizontal com nota pedal. Este pode ser entendido como uma sequência 

harmônica ou melódica que se movimenta com a presença de nota pedal, ou ainda uma 

textura a duas vozes, sendo que a voz referente ao paralelismo se move, enquanto a voz 

referente às cordas soltas permanece estática. Segundo Scarduelli (2007, p.143): “Foi um 

recurso muito explorado por Villa-Lobos e, principalmente, por compositores não violonistas 

posteriores a ele, já que trata-se de um artifício cuja exequibilidade e elevada sonoridade são 

quase sempre garantidas...”. Também, consideramos uma forma de paralelismo horizontal a 

utilização de glissando com estruturas verticais, como intervalos e acordes, de forma que uma 

posição fica de mão esquerda é deslocada horizontalmente pelo braço do instrumento. 

 (c) Ligados consistem em formas de tocar duas ou mais notas atacando apenas a 

primeira. Podem ser realizados de maneira ascendente ou descendente. O ligado ascendente é 

realizado através do ataque de uma nota solta ou presa e em seguida realizando um pequeno 

golpe com um dedo da mão esquerda em outra nota mais aguda na mesma corda. O ligado 

descente é realizado através do ataque de uma nota presa e em seguida retirando o dedo do 

braço do instrumento que pressiona esta nota com um movimento angulado
104

, fazendo com 

que quando o dedo saia ele produza um novo ataque na mesma corda. Este ataque pode fazer 

                                                 
104

 Relação angular entre o braço do instrumento e a direção do movimento do dedo. Se esta relação for de 90º 

não haverá contato suficiente para gerar um novo ataque, com uma relação de aproximadamente 45º haverá 

contato suficiente para fazer a corda vibrar novamente. Quanto menor for este ângulo mais perceptível será o 

ataque do ligado descendente. 
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soar a corda solta ou outra nota presa, na mesma corda, mais grave em relação à primeira. Os 

ligados nem sempre são definidos pelo compositor, mais do que apenas uma técnica de atacar 

as notas resultam em um recurso de articulação, principalmente se forem utilizadas sequências 

de ligados.  

3.2.3. Recursos de Ambas as Mãos 

 

Foram analisados os seguintes recursos realizados por ambas as mãos: (a) 

harmônicos; (b) campanella; (c) percussões. 

(a) Harmônicos possibilitam a utilização de notas mais agudas do que as 

realizáveis no braço do instrumento, além de proporcionarem um timbre diferenciado. 

Levando-se em consideração a técnica de produção, no violão, são classificados em naturais e 

artificiais. Os harmônicos naturais são produzidos pressionando levemente determinados 

pontos das cordas soltas com a M.E. e realizando um ataque desta corda com a M.D. Já os 

harmônicos artificiais são realizados em notas presas, sendo que a M.D. deve ao mesmo 

tempo pressionar o ponto do harmônico
105

 e atacar a corda, sendo assim se utilizam um dedo 

diferente para cada função, por exemplo: indicador para pressionar o ponto e anelar para 

atacar a corda.    

 (b) Campanella pode ser considerado um efeito resultante de ambas as mãos, 

assim como de cordas soltas. Foi classificado como efeito por considerarmos a peculiaridade 

de sua sonoridade. Segundo Yates citado por Vasconcelos (2002, p. 144- 115), pode-se definir 

o efeito como “a superposição sonora, como sinos, de notas escalares criadas através do uso 

otimizado de cordas soltas e da digitação de notas sucessivas em cordas adjacentes”.  

(c) Percussões consistem em percutir notas ou sons, com qualquer uma das mãos 

em qualquer local do instrumento, como cordas, braço, tampo, etc. Existem diversas 

possibilidades para a realização deste recurso, o que possibilita grande diversidade de 

resultados. O compositor pode definir os locais onde as percussões devem ser realizadas ou 

deixar a cargo do intérprete. 

                                                 
105

 Estes pontos estão de acordo com as proporções matemáticas da série harmônica. Por exemplo: o ponto que 

se encontra no traste da 12ª casa divide a corda em duas metades, sendo neste ponto é obtido o primeiro 

harmônico das cordas soltas (harmônico natural). Os harmônicos artificiais partem do mesmo princípio acústico. 

Por exemplo: para se obter o primeiro harmônico de uma nota presa na primeira casa do instrumento, ou seja 

uma casa após a corda solta, basta avançar uma casa no ponto de obtenção do harmônico, então 13ª casa.   
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3.3. O IDIOMATISMO VIOLONÍSTICO NA OBRA PARA VIOLÃO 

SOLO DE EDINO KRIEGER 

 

 

Abaixo evidenciamos a utilização do idiomatismo instrumental nas obras para 

violão solo de Edino Krieger. Foram abordados os processos referentes às duas categorias de 

idiomatismo propostas por Scarduelli (2007) apresentadas acima: idiomatismo implícito e 

explícito. Com a finalidade de estabelecer uma relação dos procedimentos idiomáticos 

utilizados pelo compositor com outros já utilizados anteriormente na literatura do 

instrumento, optamos por fazer algumas comparações com obras representativas do 

repertório, entre estas: 25 Estudos op. 60 de Matteo Carcassi (1792 – 1853); 12 Estudos para 

violão (1929) de Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959); La Espiral Eterna (1971) de Leo 

Brouwer (1939 -). Selecionamos estas obras por considerarmos que apresentam ligação com 

procedimentos idiomáticos tradicionais do repertório, característicos do instrumento e 

relacionados com movimentos de vanguarda do séc. XX. Em alguns casos específicos 

utilizamos outras obras.  

3.3.1 Prelúdio 

 

Quanto à utilização de elementos ligados ao idiomatismo implícito, salientamos a 

escolha da tonalidade Mi menor. Este centro tonal permite uma ampla utilização de cordas 

soltas, uma vez que estas coincidem, respectivamente, aos graus da escala: “I”; “V”; “III”; 

“VII”; “IV”; “I”. Observamos, ao logo da obra, a utilização de cordas soltas em acordes, 

baixos, passagens melódicas, precedendo saltos (Ex. 75) e como nota pedal (Ex. 73). Desta 

maneira a escolha da tonalidade contribui para a exequibilidade, bem como para a obtenção 

de um resultado funcional que proporciona ressonância no instrumento e colabora para o 

caráter cantabile. No Ex. 71 podemos observar a ampla utilização de cordas soltas na 

melodia, acompanhamento e baixo.  

 

 

 

Exemplo 71. Prelúdio (c. 32-34) - Cordas Soltas. 
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Dentre os recursos idiomáticos explícitos, destacamos a utilização de padrões de 

arpejo e paralelismo horizontal. A seção A é construída através de um padrão de arpejo que 

percorre todas as cordas do violão com movimento ascendente-descendente-ascendente. 

Enquanto a M.D. executa este padrão, a M.E. realiza mudanças harmônicas a cada dois 

compassos. O Ex. 72 consiste nos três primeiros compassos da obra, onde podemos observar 

o emprego deste recurso. Destacamos, no primeiro compasso, a digitação e o sentido do 

padrão de arpejo. 

 

 

 

Exemplo 72. Prelúdio (c. 1-3) - Padrão de Arpejo 

 

Entre os c. 9-20 é utilizado, concomitantemente ao padrão de arpejo, o paralelismo 

horizontal com corda solta.  Neste caso a disposição de M.E. que percorre o braço do 

instrumento gera um acorde de sétima diminuta. O pedal ocorre pelas notas Mi e Si, 

correspondentes às duas primeiras cordas soltas. O Ex. 73 consiste nos c. 9-12. Destacamos a 

utilização do paralelismo, do padrão de arpejo, bem com a utilização de cordas soltas 

(círculos). 

 

 

                                                                                                              
 

Exemplo 73. Prelúdio (c. 9-12) – Paralelismo horizontal com corda solta 

     

  Percebemos a utilização de um recurso idiomático semelhante no Estudo n. 1 de H. 

Villa-Lobos para violão. Nesta obra o compositor, também, utiliza um acorde diminuto que 

percorre horizontalmente o braço do instrumento e é executado simultaneamente a um padrão 

p   p p  i  m a  m  i   p  i  m a 
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de arpejo e cordas soltas. O Ex. 74 consiste nos c. 13-14 do referido estudo. Destacamos o 

paralelismo, as cordas soltas (círculos) e o padrão de arpejo.  

 

 

 

                                                                                                       
 

Exemplo 74. H .Villa-Lobos - Estudo n.1 (c. 13-14) 

 

Ainda que a seção B do Prelúdio consista em uma melodia acompanhada, 

observamos um padrão de M.D. que é utilizado na maior parte dos compassos desta seção. 

Este é responsável por atacar as notas da melodia, baixo e acompanhamento. No Ex. 75 

destacamos este padrão, bem como um salto melódico precedido por cordas soltas (círculo), o 

que proporciona funcionalidade à mudança de posição. 

 

 

Exemplo 75. Prelúdio (c. 23-24) - Padrão de mão direita. 

 

Texturas semelhantes, de melodia acompanhada por acordes arpejados, não são 

incomuns no repertório do violão. Observamos a utilização de um padrão de arpejo similar no 

Estudo op.60 n.3 de Matteo Carcassi. O Ex. 76 apresenta os compassos iniciais da obra. 

Destacamos, no primeiro compasso, o padrão de arpejo. Ainda que com estrutura rítmica 

diferente, podemos observar a semelhança da textura obtida.   
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Exemplo 76.  M. Carcassi - Estudo n. 3 (c. 1-3) 

 

Também, notamos a utilização de um padrão de arpejo nas passagens cadenciais 

que ocorrem na seção B do Prelúdio. Embora sejam utilizados, nestas passagens, acordes 

paralelos, o mecanismo idiomático do paralelismo horizontal não ocorre. Por se tratar de um 

paralelismo tonal, ocorrem diferenças entre a qualidade intervalar de cada acorde, o que 

acarreta em alterações na disposição de M.E. Ainda assim trata-se de um procedimento 

comumente utilizado na escrita violonística que apresenta funcionalidade. O Ex. 77 apresenta 

o padrão de M.D. utilizado nestas passagens na seção B. 

 

 

Exemplo 77. Prelúdio (c. 40) - Fórmula de Arpejo 

 

Na seção C são, novamente, utilizados padrões de arpejos simultaneamente com 

paralelismo horizontal. Neste caso, sem a utilização de nota pedal. Dois padrões de M.E. 

distintos são utilizados, o primeiro corresponde a um acorde menor com sétima, e o segundo a 

um acorde de sétima diminuta, similar ao já utilizado em A. Estes paralelismos são realizados 

através de intervalos fixos de 3ªm. No Ex. 78 destacamos a utilização do paralelismo, bem 

como, dos padrões de arpejo.  
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Exemplo 78. Prelúdio (c. 76-79) - Paralelismo horizontal e fórmula de arpejo. 

 

O Ex. 79 consiste nos compassos finais da obra. Podemos observar a utilização de 

um padrão de arpejo similar ao utilizado em A, bem como de um arpejo realizado em 

harmônicos (retângulo pontilhado), nos dois últimos compassos. 

 

 

 

 

Exemplo 79. Prelúdio (c. 80-84) - Fórmula de Arpejo e Harmônicos 

 

Novamente, comparando ao Estudo n. 1 de Heitor Villa-Lobos, encontramos 

semelhanças no final da obra, uma vez que o Estudo também termina com arpejo realizado 

com harmônicos. Ressaltamos, ainda, que as duas obras estão escritas na mesma tonalidade. O 

Ex. 80 consiste nos compassos finais da obra de Villa-Lobos, onde podemos observar o 

padrão de arpejo, bem como a utilização dos harmônicos no final da obra (retângulo 

pontilhado). 
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Exemplo 80. Villa-Lobos- Estudo n. 1 (Compassos finais) 

 

A Tabela 9 sintetiza os recursos idiomáticos explícitos utilizados no Prelúdio.  

 

Prelúdio Recurso Compasso 

 

Recursos de M.D. 

Padrão de Arpejo 

 

 

Percorre toda a obra. 

Recursos de M.E. Paralelismo Horizontal  c. 9 – 20, 74-79.  

 

Recursos de ambas as 

Mãos 

Harmônicos c. 83-84. 

 

Tabela 9. Prelúdio - Idiomatismo explícito 

 

3.3.2 Ritmata 

 

Observamos na obra uma ampla utilização de procedimentos idiomáticos, tanto 

referentes ao idiomatismo implícito como ao explícito. Ressaltamos que a característica 

harmônica, de gravitação em torno de Mi, colabora para que sejam utilizadas cordas soltas em 

diversos locais da obra. Consideramos esta, uma ligação com o idiomatismo implícito em um 

contexto pós-tonal. A utilização de cordas soltas na Ritmata é imprescindível para a 

exequibilidade de diversas passagens, de forma que, encontramos a sua utilização em 

situações como: nota pedal, recorrência no baixo, estruturas de acordes e clusters, passagens 

melódicas, etc. Além disso, observamos que a exploração estrutural de intervalos de 4ªJ 

também contribui para viabilizar a utilização de cordas soltas, uma vez que estabelece relação 

com a afinação do violão. A exploração de intervalos de 2ªm propicia que seja utilizada a 

distância entre casas consecutivas no braço do instrumento, o que também contribui para a 

exequibilidade. O Ex. 81 consiste nos últimos sistemas da seção B e primeiros compassos de 

  p  i   p   i    p   m   i  a    m a   i    m   p   m  p   i   
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A’. Nele podemos observar a ampla utilização de cordas soltas (notas circuladas). Estas são 

empregadas em clusters e acordes de estrutura mista. Os clusters são executados através de 

rápidos arpejos em módulos de livre repetição, o que dá a sensação de um som sustentado e 

prolongado. A utilização de notas soltas e presas, neste caso, confere um resultado ressonante, 

característico do recurso: campanella. Ressaltamos que, caso não fossem utilizadas cordas 

soltas na estrutura dos clusters, não seria possível de executá-los com a afinação tradicional 

do instrumento, uma vez que se necessitariam extensões impraticáveis de M.E.  

 

 

 

Exemplo 81. Ritmata (c. 52 - 54) - Cordas soltas 

 

A utilização idiomática de clusters nesta obra assemelha-se a explorada na 

primeira seção de La Espiral Eterna (1971) de Leo Brouwer. No Ex. 82 pode-se observar 

semelhanças na grafia e no emprego de padrões de arpejo e módulos de livre repetição.  

 

 

Exemplo 82. L. Brouwer - La Espiral Eterna (A 1-4) 

  

Observamos, na Ritmata, a utilização de diversos elementos ligados ao 

idiomatismo explícito como: paralelismos; padrões de arpejo; harmônicos; etc. Na 

Introdução as notas são percutidas em locais específicos das cordas e braço do instrumento. 

Através deste recurso se obtém sons com alturas definidas, porém com um timbre 

diferenciado, em decorrência do acentuado ataque da percussão e de uma dupla vibração da 

corda. Esta dupla vibração ocorre porque, quando percutida uma corda em um local específico 

do braço do instrumento, as extremidades anterior e posterior da corda, em relação ao dedo 

  campanella   campanella 
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que a pressiona, vibram simultaneamente. O compositor especifica as mãos que devem ser 

utilizadas para percutir cada nota (m.d. e m.g.
106

). Também observamos a utilização de 

paralelismo horizontal, uma vez que para se executar os elementos entre a segunda e a terceira 

cesura (vírgulas) basta transpor ambas as mãos duas casas acima. Podemos observar esta 

seção no Ex. 83. Ressaltamos, ainda, a utilização de um trinado de M.E., a única em toda a 

obra do compositor para violão solo. 

 

 

Exemplo 83. Ritmata (c. 1-3) - Percussões. 

 

Ressaltamos que a percussão de notas em locais específicos do braço e cordas do 

violão consiste em um recurso inovador para a época em que a obra foi escrita, 

principalmente dentro do contexto brasileiro. Encontramos, novamente, na obra La Espiral 

Eterna de Leo Brouwer a utilização de notas percutidas com ambas as mãos de maneira 

similar, porém sem uma definição exata das alturas a serem obtidas, como podemos observar 

no Ex. 84. 

 
Exemplo 84. L. Brouwer - La Espiral Eterna (C) 

 

                                                 
106

 “m.d” e “m.g” consistem em siglas para as expressões em francês main droite e main gauche: mão direita e 

mão esquerda, respectivamente. 

Mot. 1 

Paralelismo H. 
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A seção A da Ritmata inicia com a exposição dos motivos (Mot. 1 e Mot. 2). 

Observamos que o Mot. 1  apresenta em sua estrutura as notas Ré, Lá e Mi correspondentes às 

4ª, 5ª e 6ª cordas do violão (Ex. 83). Ainda que a nota Ré tenha sido digitada como nota presa, 

possivelmente por uma opção de articulação, ressaltamos que ela poderia se executada como 

corda solta. Consideramos esta característica relevante para o idiomatismo implícito, uma vez 

que o Mot. 1 é utilizado, sem alteração das notas, nos c. 2, 9, 14, 53, 113, 114, 115, 117.  

Também é utilizado transposto uma 4ªJ acima nos c. 26 e 84, o que acaba possibilitando a 

execução nas 3ª, 4ª e 5ª cordas soltas.  

O Ex. 85 consiste nos c. 9-13, onde podemos observar a utilização do Mot. 1, bem 

como do Mot. 3 (retângulos pontilhados). Ressaltamos que o Mot. 3 é construído através de 

dois procedimentos idiomáticos simultâneos: paralelismo vertical e ligados. A utilização de 

ligados, a cada duas notas, acaba por articular os pares de notas com relação de semitom que 

consistem no elemento utilizado verticalmente pelo braço do instrumento. A combinação 

destes dois recursos é utilizada de maneira funcional, possibilitando que a passagem possa 

seja executada em velocidade. Este motivo será utilizado ainda, de maneira expandida, nos c. 

36-37, 52(b e c) e 63.  No último compasso do exemplo podemos observar a utilização de 

rasgueados (retângulo). O sentido do rasgueado é definido através de setas. Destacamos que 

são encontrados procedimentos similares no c. 64, 104, 106 e 116. Estes proporcionam uma 

sonoridade acentuada e enfática que ressalta o aspecto rítmico. No exemplo também 

destacamos a utilização de cordas soltas (círculos). 

 

 

Exemplo 85. Ritmata (c. 9-13) - Paralelismo vertical 

 

O Ex. 86 apresenta os c. 14-19, onde podemos observar a utilização das 5ª e 6ª 

cordas no baixo (notas circuladas), como um ostinato. Este material é contraposto a acordes 

realizados através de paralelismo horizontal (retângulos pontilhados). Salientamos que a nota 

Fá# no quarto compasso do exemplo pertence à linha do baixo, pois está escrita com haste 

para baixo, porém consiste em uma das notas do padrão de M.E., executada pelo dedo 2 na 

quarta corda. Observamos que o paralelismo horizontal é utilizado de maneira semelhante em 

diversos pontos da obra como nos c. 29-30, 32, 57, 59, 61-62, 66, 67, 68, 85–90, 92-93, 100, 

Mot. 3 

Mot. 1 

Rasgueados 
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103 e 111–115.  A utilização de cordas soltas, no baixo, viabiliza a exequibilidade do trecho, 

contribuindo para que o executante possa realizar as trocas de acorde de maneira confortável. 

Destacamos a disposição de M.E. utilizada de maneira paralela. 

 

 

                                                      
 

Exemplo 86. Ritmata (c. 14-19) - Cordas Soltas e paralelismo. 

 

Pode-se encontrar uma ampla utilização do paralelismo horizontal na obra para 

violão solo de Heitor Villa-Lobos. O Ex. 87 consiste nos c. 1–3 do Estudo n. 12, uma das 

obras que exploram de maneira estrutural este recurso. Podemos observar, que assim como na 

Ritmata, o recurso é explorado simultaneamente a um baixo realizado em corda solta 

(círculos). 

 

Exemplo 87. H. Villa-Lobos - Estudo n. 12 (c. 1-3) 

 

 O Ex. 88 consiste nos c. 21-25 da Ritmata, onde podemos observar a utilização de 

um paralelismo horizontal que utiliza dois padrões de M.E. intercalados. Destacamos também 

a utilização de notas referentes às 5ª e 6ª cordas soltas (círculos). Novamente, pode-se 

observar que a utilização de cordas soltas (círculos) contribui para a exequibilidade da 

passagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Mot. 1 
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Exemplo 88. Ritmata (c. 21 -25) - Paralelismo 

 

Este mesmo recurso é explorado de maneira similar, ainda, entre os c. 33-36 e 104 

- 107. Novamente pode-se fazer uma comparação com a obra de Villa-Lobos. Observamos a 

utilização de paralelismo horizontal com dois padrões distintos no Estudo n.6. Neste obra, 

este procedimento é utilizado em um contexto mais tonal, consistindo em uma sequência de 

dominantes em ciclo de 5
as

. Pode ser observado no Ex. 89. 

 

 

 
 

Exemplo 89. H. Villa-Lobos - Estudo n. 6 - Paralelismos 

 

O Ex. 90 apresenta, novamente, paralelismo horizontal (marcado com retângulos), 

assim como dois padrões de arpejo espelhados. Da mesma forma que o paralelismo vertical 

com ligados, a utilização de padrões de arpejo consiste em um recurso funcional que permite 

que sejam executadas passagens em grande velocidade. Também observamos, no exemplo, a 

utilização de percussão, agora realizadas no tampo do instrumento com alturas indefinidas.  

Percussões similares a estas são utilizadas nos c. 45-46, 83, 102, 104 e 106. Ressaltamos a 

utilização de cordas soltas (notas circuladas).  

 

 


