
137 

 

 

                                                                          
 

Exemplo 90. Ritmata (c. 29 -32) - Paralelismos, Arpejos e Percussão 

 

Ainda nesta seção podemos, novamente, observar a utilização de paralelismo 

vertical e horizontal. O paralelismo horizontal utiliza disposições de M.E. intercaladas, sendo 

que estas já vinham sendo utilizadas anteriormente. O paralelismo vertical é expandido, 

percorrendo todas as seis cordas do instrumento. Estes procedimentos estão destacados no Ex. 

91. 

 

 

  
 

Exemplo 91. Ritmata (33-37) - Paralelismos 

 

No final da seção A são explorados diferentes recursos que proporcionam 

mudança de timbre e sonoridade.  O Ex. 92 consiste nos c. 38-51,  onde  podemos observar a 

utilização de: harmônicos artificiais, pizzicato, acorde arpejado e percussões. As percussões 

são realizadas com as duas mãos sobre o tampo, cordas e braço do instrumento. Quando estas 

são contrapostas a notas em cordas presas que devem permanecer soando, a M.E. assume uma 

dupla função: manter um dedo pressionando a nota no braço que deve permanecer soando e 

percutir as demais cordas com os demais dedos, tomando cuidado para não suspender o som 

que deve permanecer soando. No exemplo, destacamos a utilização de percussão (retângulos 

pontilhados), harmônicos (círculos), pizzicato (retângulo) e arpejo (circulo tracejado). 

 

 

a   i    m   p 

 p    m    i    a 
Perc. 
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Exemplo 92. Ritmata (c. 38 - 51) - Harmônicos, percussões, pizzicato e arpejo. 

 

Na seção B observamos a exploração de paralelismo vertical, tremolo e 

campanella (Ex. 81). Além disso, é notável a exploração de cordas soltas, o que contribui para 

a obtenção de uma sonoridade ressonante (Ex. 81).  O Ex. 93 consiste nos sistemas (c) e (d), 

onde podemos observar a utilização de paralelismo vertical (retângulos pontilhados). Neste 

caso ele é utilizado tanto de maneira ascendente como descendente. Destacamos, também, a 

utilização de cordas soltas (círculos). 

 

 

Exemplo 93. Ritmata (c. 52 b-c) - Paralelismo vertical. 

 

Observamos que foram utilizadas duas grafias diferentes para designar acordes 

arpejados. A primeira consiste nas notas do acorde escritas isoladamente em figuração rápida 
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e a segunda consiste no traço vertical sinuoso de indicação de arpejo em um acorde. 

Entendemos que na primeira deve-se executar o arpejo com maior rigor de proporção métrica 

entre cada nota e que na segunda pode-se executá-lo com maior liberdade rítmica. O Ex. 94 

apresenta o sistema (e), onde podemos observar as duas grafias de arpejo, bem como uma 

breve utilização de tremolo. Este é utilizado como contraponto a um desenvolvimento do 

motivo inicial da obra (Mot. 1). 

 

 

Exemplo 94. Ritmata (c. 52 e) - Arpejos e tremollo 

 

 Observamos algumas relações paralelas, levando-se em consideração as 

disposições de M.E. utilizadas nos acordes da seção. Estes paralelismos não são tão evidentes 

como os descritos anteriormente, uma vez que ocorrem pequenas alterações nas disposições 

de M.E. Ainda assim consideramos que existem semelhanças entre estas disposições. No Ex. 

95 selecionamos as estruturas verticais utilizadas nesta seção. Destacamos as disposições de 

M.E. utilizadas.  

 

                                   

 

                                                            
 

Exemplo 95. Ritmata - Acordes Seção (B) 

                                             



140 

 

Ressaltamos que as disposições de M.E. utilizadas nesta obra apresentam boa 

exequibilidade, uma vez que não necessitam extensões, ou contrações desconfortáveis, de 

forma que “cabem” de maneira natural no braço do instrumento. A escolha destes acordes, 

portanto, mostra-se como um elemento que contribui para a exequibilidade da obra.  

A seção A’ explora elementos idiomáticos semelhantes aos utilizados em A, como 

paralelismo horizontal e vertical, ligados, rasgueados e percussões. Também são explorados 

nesta seção: alteração de timbre e toque misto do polegar. O Ex. 96 consiste nos c. 60-63, 

onde podemos observar a utilização de paralelismo horizontal e vertical. Neste caso, as notas 

da voz superior, bem como da inferior, fazem parte da estrutura da disposição de M.E. 

utilizada de maneira paralela.  

 

 

                                             
 

Exemplo 96. Ritmata (c. 60-63) - Paralelismos 

 

No Ex. 97 podemos observar a utilização de toque misto e paralelismo horizontal. 

O toque misto é realizado com o polegar, que com um único movimento ataca 

simultaneamente duas notas na voz inferior. Observamos na disposição de M.E. do 

paralelismo a necessidade de utilização de uma meia pestana realizada com o dedo 2 nas 

cordas 5 e 6, o que consiste em um procedimento pouco usual porém executável.    

 

                                                                                  
 

Exemplo 97. Ritmata (c. 68-72) - Paralelismo horizontal e toque misto 

 

O toque misto é utilizado ainda entre os c. 79-83, de forma que são atacadas três 

notas por vez pelo polegar. O Ex. 98 consiste nesta passagem. Podemos observar, também a 
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utilização de rasgueados ascendentes realizados com o indicador nas três notas do plano 

superior. Tanto o toque misto, como o rasgueado, ressaltam o caráter rítmico do trecho. 

Consideramos que esta consiste em uma utilização funcional, já que o trecho apresenta 

processos de alternância entre células rítmicas. Destacamos, ainda, o emprego de percussões 

no tampo (circulo), similares às já utilizadas na seção A (Ex. 90) 

 

 

Exemplo 98. Ritmata (79 - 83) 

 

Entre os c. 85-91 o compositor solicita que as notas devam ser atacadas próximas 

ao cavalete do instrumento (près da chevalet), proporcionando timbre metálico. Este é 

utilizado para ressaltar o caráter enfático do trecho, que apresenta paralelismo horizontal, 

alternância rítmica e forte articulação. No Ex. 99, podemos observar este recurso, bem como o 

paralelismo horizontal nos acordes da voz superior.  

 

 

Exemplo 99. Ritmata (84 - 88) 

 

Outro elemento utilizado nesta seção, que difere de A, consiste no emprego de 

clusters. Este material, que remente à seção B, é executado junto com um padrão de arpejo, 

que viabiliza a execução veloz da passagem.  O Ex. 100 consiste nos c. 93-96, onde podemos 

observar os clusters, padrão de arpejo e a utilização de cordas soltas (círculos). 

 

 

Exemplo 100. Ritmata (c. 93-96) - Padrão de Arpejo e cordas soltas. 

 

a   m  i   p 
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No final desta seção diversos procedimentos idiomáticos são retomados. Entre 

eles: percussão no tampo (círculos), clusters, padrão de arpejo, rasgueado e paralelismo 

horizontal com disposições de M.E. intercaladas (retângulos pontilhados). O Ex. 101 consiste 

nos c. 102-105, onde podemos observar estes elementos. A utilização de diversos 

procedimentos idiomáticos neste trecho confere um resultado de elevado efeito no 

instrumento. O emprego de padrão de arpejo, percussão e rasgueado possibilitam a execução 

de materiais velozes de maneira funcional. 

 

 

Exemplo 101. Ritmata (c. 102 - 105) 

 

O Ex. 102 consiste nos últimos seis compassos da obra, onde podemos observar os 

procedimentos idiomáticos utilizados na Coda. São utilizadas cordas soltas (notas circuladas), 

paralelismo horizontal (retângulos pontilhados), harmônicos naturais e rasgueado. No final da 

obra é utilizado um procedimento de grande efeito no instrumento, que utiliza 

concomitantemente recursos idiomáticos de M.E. e M.D. Este consiste num acorde arrastado 

pelo braço do instrumento, como um glissando (montée chromatique ad lib), executado 

simultaneamente a uma sequência de rápidos rasgueados ascendentes e descendentes. 

Ressaltamos que este acorde é tratado de maneira paralela pelo braço do instrumento. A obra 

finaliza em um acorde realizado através de harmônicos naturais na 12ª casa do instrumento.  

 

 

 

Exemplo 102. Ritmata (c. 113 - 118) - Paralelismos, cordas soltas e glissando. 

 

a   m  i   p 
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A Tabela 10 apresenta uma síntese dos procedimentos idiomáticos explícitos 

utilizados na obra. 

 

Ritmata Recurso Compasso 

 

Recursos de M.D. 

Padrão de Arpejo 

 

 

20; 30; 32; 92-93; 103; 

Tremolo 52 (d-e)  

Rasgueado e/ou Arpejo 13; 51; 52(9x); 64; 79-83; 

104; 106 

Toque Misto 68-72; 79-83 

Alteração de Timbre 85-90 

Recursos de M.E. Paralelismo Horizontal  01; 15-20; 21-25; 29-30; 

30; 32-33; 33-34; 57; 59; 

60; 61; 62; 66; 67; 68-72; 

78; 85-90; 92-93; 100; 103; 

104-107; 111-117 

Paralelismo Vertical  10; 36-37; 52 (b – c); 60; 

63; 91 

Ligados 10; 36-37; 52(b-c); 63;91 

Pizzicato 47 

 

Recursos de ambas as 

Mãos 

Harmônicos 38-41,; 52(a); 118 

Campanella 52 (f) 

Percussão 01; 33; 45-46; 48-50; 51; 

83; 102; 104; 106 

 

Tabela 10. Ritmata - Idiomatismo Explícito 

 

3.3.3 Romanceiro 

 

Esta obra explora predominantemente o idiomatismo implícito. As duas escalas 

modais, que servem de base para a construção melódica e harmônica, proporcionam um 

amplo aproveitamento das cordas soltas, sendo o baixo e o acompanhamento realizado quase 

que exclusivamente através destas.  Assim, a mão esquerda fica livre para digitar as notas da 

melodia, que é realizada sempre na primeira corda. Entendemos que esta característica reforça 

o caráter didático da obra. Ainda assim, observamos que a utilização de cordas soltas 

proporciona um resultado ressonante que viabiliza o cantabile melódico e o resultado legato. 

O Ex. 103 consiste nos compassos iniciais da obra, destacamos as notas correspondentes às 

cordas soltas. Podemos observar que apenas na melodia são utilizadas notas presas. 
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Exemplo 103. Romanceiro (c. 1-3) - Cordas Soltas 

  

Observamos que as cordas soltas são utilizadas, também, em passagens melódicas 

precedendo saltos, o que confere funcionalidade. No Ex. 104 podemos observar um salto 

melódico precedido de corda solta, novamente todas as notas referentes ao baixo e 

acompanhamento correspondem a cordas soltas. Neste exemplo é utilizado, também, um 

padrão de arpejo. 

 

 

 

Exemplo 104. Romanceiro (c. 13-15) - Cordas soltas e fórmula de arpejo. 

 

Dos recursos ligados ao idiomatismo explícito destacamos a utilização de fórmula 

de arpejo (Ex.104) nos momentos onde o acompanhamento é realizado em tercinas, além de 

harmônicos no último compasso. O Ex. 105 consiste nos compassos finais da obra, podemos 

observar novamente a utilização de padrão de arpejo, bem como os referidos harmônicos. 

 

 

Exemplo 105. Romanceiro (c. 51-52) - Padrão de arpejo e harmônicos 

 

a   m  i   

 

   p      p      p     i      m      a   
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Comparamos a exploração dos recursos idiomáticos no Romanceiro com a obra 

Romance de Amor
107

. O Ex. 106 consiste nos compassos iniciais desta obra. Observamos 

semelhanças em diversos elementos: na textura, onde a melodia é realizada na primeira corda 

sendo o acompanhamento realizado através de cordas soltas; no padrão de arpejo; na 

exploração do idiomatismo implícito, uma vez que esta obra foi escrita na tonalidade de Mi 

menor.  

 

 

Exemplo 106. Romance de Amor (c. 1-3) 

 

3.3.4 Passacalha para Fred Schneiter 

 

 

A obra explora diversos elementos idiomáticos do instrumento. Como referência 

ao idiomatismo implícito, ressaltamos a utilização da tonalidade expandida de Mi, que 

proporciona uma ampla exploração de cordas soltas.  Além disso, observamos na estrutura do 

tema, a utilização de notas referentes a cordas soltas, ainda que elas sejam geralmente 

digitadas como notas presas na apresentação, em decorrência do caráter “expressivo” indicado 

na partitura. Consideramos esta característica importante, uma vez que o tema percorre toda a 

obra, sem sofrer alterações significativas no que tange as alturas e relações intervalares. Sendo 

assim, as notas correspondentes às cordas soltas estão presentes em todas as variações.  O Ex. 

107 consiste na exposição do tema da obra, onde podemos observar a utilização de notas 

referentes às cordas soltas (círculos). Ressaltamos a disposição de M.E. utilizada no acorde 

(a). Esta será explorada como elemento idiomático no decorrer da obra.  

                                                 
107

 Não se sabe ao certo quem foi o compositor desta obra, por vezes é atribuída a Antônio Rovira, um 

compositor espanhol do séc. XIX, do qual poucas informações se conhece.  
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Exemplo 107. Passacalha para Fred Schneiter (c. 1-13) - Idiomatismo implícito 

                                                              

Na Var. 1 é utilizada uma melodia contraposta ao tema que possui notas paralelas 

executadas através de paralelismo horizontal. Na Var. 2 esta mesma melodia é ampliada 

verticalmente de forma que são utilizados intervalos e acordes quartais paralelos ao tema. No 

Ex. 108 destacamos a utilização de cordas soltas (círculos) e paralelismo vertical (retângulos 

pontilhados) neste trecho. 

 

 

Exemplo 108. Passacalha para Fred Schneiter (c. 24-26) - Paralelismo vertical e cordas soltas 

 

A Var. 3(a) e (b) explora uma melodia contraposta ao tema. Observamos algumas 

estruturas paralelas, mas sem uma utilização evidente de recursos idiomático de paralelismos. 

Ainda assim, observamos o emprego de recursos explícitos que resultam em alteração do 

timbre: harmônicos naturais e artificiais e pizzicato. No Ex. 109 podemos observar estes dois 

recursos.  
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Exemplo 109. Passacalha para Fred Schneiter (c. 42-47) - Harmônicos e pizzicato. 

 

Na Var. 4 o tema no baixo é contraposto a um material escalar cromático que 

percorre toda extensão do braço do instrumento. Pela ampla utilização do intervalo de 

semitom, neste material, o compositor aproveita a relação entre as casas consecutivas do 

violão, o que proporciona um padrão de digitação funcional. Observamos, também, a 

utilização de dois recursos combinados: padrão de arpejo e paralelismo horizontal. Estes 

recursos contribuem para execução veloz da passagem. No Ex. 110 estes recursos podem ser 

observados. Destacamos a semelhança da disposição de M.E. com o acorde inicial da obra 

(Ex. 107). 

 

                                               
 

Exemplo 110. Passacalha para Fred Schneiter (c. 56-57) - Paralelismo horizontal e padrão de arpejo. 

  

p    i    m    a    
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Na Var. 5(a) e (b) o tema é utilizado de maneira fragmentada no baixo. Este é 

intercalado a percussões e acordes realizados através de paralelismo horizontal com corda 

solta e rasgueados. Ressaltamos que a variação explora conjuntamente procedimentos 

idiomáticos referentes a ambas as mãos, uma vez que o paralelismo e os rasgueados são 

empregados de maneira combinada. A percussão é realizada sobre o tampo do instrumento e 

utiliza as duas mãos, sendo estas definidas através da disposição dos sinais gráficos na 

partitura. Observamos duas disposições diferentes de M.E. no paralelismo, ambas derivadas 

do acorde inicial (a). Estas utilizam as cordas 2, 3, 4 e 5, sendo que 1 e a 6 são utilizas soltas, 

como pedal.  Os rasgueados são utilizados de forma ascendente e descendente, sendo a 

direção definida através de setas sobre os acordes. Além destes recursos explícitos, 

ressaltamos a ampla exploração de cordas soltas, que conferem uma sonoridade ressonante à 

variação. O Ex. 111 consiste nos três primeiros compassos desta seção, onde podemos 

observar os procedimentos descritos acima. 

 

 

                                                                          

 

                                                                                                       

 

                                                               
 

Exemplo 111. Passacalha para Fred Schneiter (c. 66-68) 
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No Ex. 112 podemos observar uma passagem de grande efeito no instrumento. É 

utilizado o paralelismo horizontal com corda solta concomitantemente a rasgueados 

ascendentes e descendentes, executados em ritmo veloz. A disposição de M.E. desloca-se de 

meio em meio tom, ou seja, uma casa por vez. A passagem resulta em dinâmica forte, vigor 

rítmico e adensamento de textura 

 

 

                                                                                                                              
 

Exemplo 112. Passacalha para Fred Schneiter (c. 69) - Paralelismo horizontal e rasgueados 

                                                                                        

                 A var5 (b) apresenta os mesmos recursos da anterior, porém nesta o tema é 

executado em oitavas paralelas, o que consiste num recurso tradicional do violão, já explorado 

por diversos compositores do séc. XIX. No Ex. 113, podemos observar este procedimento 

(notas circuladas). 

 

 

Exemplo 113. Passacalha para Fred Schneiter (c. 71) - Tema em oitavas. 

 

O Ex. 114 consiste no Estudo op.60 n.17 de Matteo Carcassi, onde podemos 

observar a utilização idiomática de oitavas paralelas (notas circuladas).  

 

 

Exemplo 114. M. Carcassi - Estudo op. 60 n. 17 (c. 1-5) 
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Na Var. 6 é utilizado o recurso explícito tremolo. Este consiste numa textura a 

duas vozes, sendo o baixo da passacalha contraposto a uma melodia superior realizada em 

notas repetidas. Observamos, em alguns pontos a ocorrência de uma terceira voz 

intermediária (notas circuladas). Uma vez que a técnica visa simular uma melodia sustentada, 

através da rápida repetição das notas melódicas, se obtém uma variação de caráter lírico e 

expressivo (Ex. 115). 

 

 

Exemplo 115. Passacalha para Fred Schneiter (c. 77) – Tremolo. 

   

A Var. 7 passa a explorar, novamente, a combinação de padrão de arpejo e 

paralelismo horizontal, já empregada na Var. 4 (Ex. 110).  Ressaltamos que nesta, também, é 

utilizado o paralelismo vertical ascendente e descendente em uma sequência de ligados. O Ex. 

116 consiste nos dois primeiros compassos desta seção. Destacamos os paralelismos 

(retângulos pontilhados), bem como a utilização de cordas soltas (círculos). Ressaltamos que 

existe mais de uma possibilidade de digitação na passagem. Por exemplo, a nota Lá realizada 

no baixo (que antecede os acordes paralelos) pode ser executada de duas formas: na quinta 

casa da sexta corda, mantendo o paralelismo vertical, porém dificultado a realização dos 

acordes que a sucedem; na quinta corda solta, rompendo o padrão do paralelismo, porém 

facilitado a execução dos acordes nas cordas 1, 2 e 3.  

  

 

                                                                                                               

p    i    m       
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Exemplo 116. Passacalha para Fred Schneiter (c. 81-82).  Paralelismos, ligados e arpejos. 

      

O Ex. 117 consiste nos três compassos finais da Var. 7 e e primeiro da Var. 8. 

Quanto à Var. 7, observamos a utilização de outro padrão de M.E., bem como de outros dois 

padrões de M.D. Nas duas primeiras utiliazações do padrão de arpejo é realizado um toque 

duplo com o polegar.  Ainda é utilizado um paralelismos horizontal com corda solta, onde as 

cordas 1 e 2 são utilizadas como pedal. Este culmina em dois acordes arpejados que levam à 

próxima variação. Observamos no início da Var. 8 a utilização de acordes executados em 

ritmo de baião. Destacmos que se utilizam toques duplos de polegar para a realização do 

baixo (notas circuladas) e glissandos descendentes de acordes (retângulos pontilhados). 

Ambos estes recursos acarretam em ênfase ou acento rítmico 

 

  

                                                

 

                                                                    

p    i    m a      

p    i   m  a  m i   
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Exemplo 117. Passacalha para Fred Schneiter (c. 83-85) 

 

Ressaltamos que no Estudo n.7 de Heitor Villa-Lobos o compositor utiliza um 

processo semelhante, no que diz respeito ao emprego de um glissando de acordes 

descendente.  Este pode ser observando no Ex. 118. 

 

 

Exemplo 118. H. Villa-Lobos - Estudo n. 7. (c. 48) 

 

Na Var. 8 também são utilizados os recursos: paralelismo horizontal, oitavas 

paralelas e percussões nas cordas e braço do instrumento. Estes recursos podem ser 

observados no Ex. 119. Salientamos, também, o emprego de um acorde que utiliza pestana 

com dedo mínimo (circulo tracejado). Ainda que seja realizável, consiste em um 

procedimento pouco comum que acarreta dificuldade técnica. 

 

 

                   
 

Exemplo 119. Passacalha para Fred Schneiter (c. 93-96) - Paralelismo horizontal e percussões. 
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A Var. 8 explora percussões com ambas as mãos intercaladas ao tema da obra 

fragmentado no baixo. As percussões são exploradas de maneira semelhante à Var. 5 (Ex. 

111), porém de maneira intensificada. 

 

 

Exemplo 120. Passacalha para Fred Schneiter (c. 105- 108 ) – Percussões. 

 

Na Coda são utilizadas percussões no tampo do instrumento (círculos) e 

paralelismo horizontal (retângulos pontilhados) de maneira semelhante à Var. 8 (Ex. 119). 

Antes do acorde final é realizado um material melódico, derivado do tema, que percorre toda 

a extensão e braço do instrumento (poco riten. accellerando). A obra encerra com um acorde, 

derivado do elemento (a) em ff. Estes procedimentos podem ser observados no Ex. 121. 

 

 

Exemplo 121. Passacalha para Fred Schneiter (c. 120 - 125) - Final 
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A Tabela 11 sintetiza a utilização de recursos referentes ao idiomatismo explícito 

na obra. 

 

Passacalha para Fred 

Schneiter 

Recurso Compasso 

 

 

Recursos de M.D. 

Padrão de Arpejo 57, 60, 63 e 81- 84. 

Tremolo 76 - 80. 

Toque misto 86 – 101, 118-121. 

Rasgueado e Arpejo 1, 12, 23, 34, 66 – 76, 85, 

105, 113. 

 

 

Recursos de M.E. 

Paralelismo Vertical 81- 82. 

Paralelismo Horizontal 24-33, 57, 60, 63, 66 - 75, 

81 - 84, 86 - 102, 113 e 

117 - 120. 

Pizzicato 45 – 53 

Ligados 81 - 82 

 

Recursos de ambas as 

Mãos 

Harmônicos 41,42, 44,45, 48,49, 51, 52 

e 54 

Percussões 67, 69, 72, 75, 90 -91, 94, 

95 -97, 99 -100, 102, 103, 

106 -116, 117, 118, 121, 

124. 

 

Tabela 11. Passacalha para Fred Schneiter - Idiomatismo Explícito 
 
 

3.3.5 Alternâncias 

 

A obra explora diversos recursos idiomáticos referentes ao idiomatismo implícito e 

ao explícito. Assim como na Ritmata, embora a obra não seja tonal, observamos uma 

gravitação em torno da nota Mi, conforme evidenciamos no segundo capítulo deste trabalho. 

Esta proporciona que cordas soltas sejam exploradas em diversos locais da obra. Ressaltamos, 

também: a ampla exploração do intervalo de 4ªJ, seja em padrões intervalares ou motivos 

melódicos; procedimentos harmônicos, que estabelecem uma ligação com a relação intervalar 

da afinação do violão. O Ex. 122 consiste na seção (f). Toda a seção é executada na primeira 

posição do violão sendo que são utilizadas todas as cordas soltas (círculos), com exceção da 

2ª.  
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Exemplo 122. Alternâncias (f) – Cordas soltas 

 

A seção (a) constitui uma textura a duas vozes, sendo a voz inferior um pedal 

realizado sobre a nota Mi (sexta corda solta). Este pedal é tocado junto com cada nota da voz 

superior, criando um efeito vigoroso e ressonante no instrumento. No Ex. 123 apresentamos 

esta seção. Ressaltamos que, na partitura da obra, o compositor não deixou claro se a voz 

superior deve ser realizada estritamente na quinta corda, o que possibilitaria a utilização do 

recurso toque misto, onde duas notas verticais seriam executadas com um único ataque da 

M.D., neste caso alternando os dedos “i” e “m”. 

 

 

Exemplo 123. Alternâncias (a) - Cordas Soltas. 

 

Observamos no Estudo n. 12 de Heitor Villa-Lobos a utilização de um 

procedimento idiomático semelhante. O Ex. 124 consiste no trecho onde este procedimento é 

utilizado na obra de Villa-Lobos.  

 

 

Exemplo 124. H. Villa-Lobos - Estudo n. 12 (c. 39 – 44) 
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O paralelismo horizontal é amplamente explorado na obra, sendo utilizado na 

maioria das seções: (b); (c); (e); (g); (g’); (h); (i); (i-j). O Ex. 125 consiste no início da seção 

(g’) que utiliza o paralelismo horizontal com nota pedal simultaneamente a um padrão de 

arpejo. O pedal é realizado pelas cordas 1, 2 e 6 (círculos).   

 

 

                                                                                   
 

Exemplo 125. Alternâncias (g’) – Padrão de arpejo e paralelismo horizontal. 

 

Observamos a utilização combinada de paralelismo horizontal e padrão de arpejo, 

também, nas obras Prelúdio, Ritmata e Passacalha para Fred Schneiter. Salientamos que este 

recurso já foi amplamente explorado por Villa-Lobos. Citamos, como exemplo, a segunda 

parte do Prelúdio n. 4 que pode ser observada no Ex. 126. 

 

 

Exemplo 126. H. Villa-Lobos- Prelúdio 4.  (c. 10-13) 

 

Comparamos a utilização de harmônicos no Prelúdio de Villa-Lobos com a seção 

(d) de Alternâncias, uma vez que é toda construída em harmônicos artificiais, o que acarreta 

em alteração de timbre. O Ex. 127 consiste nessa seção. 

 

    p       p        p     i       m      a   

 

  p   i     m      a 
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Exemplo 127. Alternâncias (d) – Harmônicos. 

 

O Ex. 128 apresenta o início da seção (e) onde são explorados os recursos: padrão 

de arpejo e paralelismo horizontal. Neste caso utilizam-se acordes paralelos de estrutura 

quartal (retângulos pontilhados). Destacamos ainda a exploração das cordas soltas (círculos).  

 

 

                                                                     
 

Exemplo 128. Alternâncias (e)¹ - Padrão de arpejo e paralelismo horizontal 

 

Nesta obra os paralelismos não se restringem a acordes, ocorrendo também em 

motivos melódicos. No Ex. 129 podemos observar a utilização de um motivo de três notas em 

sequência de transposições que é executado na terceira e quarta corda, de maneira paralela 

pelo braço do instrumento (retângulos). Este motivo apresenta a utilização de ligados entre a 

segunda e terceira nota. Neste exemplo também observamos a utilização de campanella, 

recurso que utiliza cordas soltas e confere sonoridade ressonante e legato. Ressaltamos que a 

indicação de digitação, que confere o recurso, não foi definida pelo compositor, mas sim pelo 

revisor da obra, o violonista Nicolas de Souza Barros, sendo posteriormente aceita por Edino 

Krieger. No exemplo, além dos paralelismos, destacamos a utilização de cordas soltas 

provenientes da digitação.  

 

p     i       m      a   
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Exemplo 129. Alternâncias (b) - Campanella e paralelismo horizontal 

 

Observamos, também, a utilização de paralelismo horizontal na seção (c). O Ex. 

130 consiste nesta seção, onde podemos observar a utilização de acordes quartais realizados 

através deste recurso idiomático (retângulos pontilhados). Ressaltamos ainda a utilização de 

cordas soltas (círculos). 

 

 

Exemplo 130. Alternâncias (c) 

 

Na seção (i) observamos a utilização de paralelismo horizontal, rasgueado e 

pizzicato. O elemento paralelizado consiste em acordes de estrutura quartal. O pizzicato 

ocorre em decorrência da utilização de fragmentos da seção (h). A indicação de rasgueado 

não define o sentido do movimento a ser realizado, ficando este a cargo do intérprete. Estes 

recursos podem ser observados no Ex. 131. 

 

 

Exemplo 131. Alternâncias (i). 

  

Observamos, na seção (h) a utilização de um paralelismo “diagonal”, ou seja, que 

se desloca ao mesmo tempo de maneira vertical e horizontal. O padrão consiste em um 

motivo de quatro notas. Como a relação intervalar entre as cordas do violão consiste em uma 

4ªJ, com exceção do intervalo entre a segunda e terceira corda que consiste em uma 3ªM, a 

Campanella 
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cada transposição, para uma próxima corda consecutiva, o motivo é transposto uma 4ªJ acima. 

Como o motivo também é transposto uma casa para frente (2ªm acima), obtém-se um 

intervalo de 4ªA. Uma exceção ocorre entre a terceira e segunda corda, onde o motivo é 

transposto uma 4ªJ acima (3ªM + 2ªm), em decorrência da afinação do instrumento. O Ex. 132 

consiste nesta seção. Também observamos a utilização de pizzicato, que resulta em alteração 

de timbre.     

 

 

Exemplo 132. Alternâncias (h) - Paralelismo diagonal e pizzicato 

 

São utilizadas percussões no tampo do instrumento nas seções (i) e (i-j). O Ex. 133 

consiste no segundo sistema da seção (i) onde podemos observar a utilização de percussões 

(retângulo pontilhado), bem como o emprego de harmônicos artificiais derivados de (i).  

 

 

Exemplo 133. Alternâncias (i)¹ - Percussões e harmônicos 

 

O Ex. 134 consiste no final da obra, onde são utilizados recursos idiomáticos que 

proporcionam um grande efeito no instrumento. É empregado um acorde que é arrastado 

ascendentemente, como glissando, através de notas repetidas rapidamente. Não foi definido o 

mecanismo exato para a repetição deste acorde, uma vez que foi grafado como tremolo 

(retângulo).  Destacamos que poderia ser executado através de rasgueios, toque misto ou 

ainda, padrão de arpejo.   O acorde, que inicia nas cordas 4, 5 e 6 soltas (círculos), é arrastado 

ascendentemente e culmina em um acorde quartal que explora a região aguda do instrumento 

(retângulo pontilhado). 

 

4ªJ 
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Exemplo 134. Alternâncias (Final). 

 

A Tabela 12 sintetiza os procedimentos referentes ao idiomatismo explícito 

utilizados na obra. 

 

 

 

Alternâncias Recurso Seção 

 

 

Recursos de M.D. 

Padrão de Arpejo (c), (e), ( g) e (g’) 

Toque misto (a) e (g) 

Rasgueado e Arpejo (i), (i-j) e (fim) 

 

 

Recursos de M.E. 

Paralelismo Vertical 

(misto) 

(h) 

Paralelismo Horizontal (b), (c), (e), (g), (g’), (h), 

(i), (i-j) e (fim)  

Ligados (b) 

Pizzicato (h) 

 

Recursos de ambas as 

Mãos 

Harmônicos (c), (d), (j) 

Campanella (b) 

Percussões (j) e (i-j) 

 

Tabela 12. Alternâncias - Idiomatismo Explícito 

 

3.3.6 Síntese dos recursos idiomáticos utilizados 

 

Observamos um amplo emprego de recursos idiomáticos nas obras para violão 

solo de Edino Krieger. Entre os procedimentos relacionados ao idiomatismo implícito, 

destacamos a gravitação em torno de Mi. Esta ocorre em contextos tonais/modais, como no 

Prelúdio e Romanceiro, ou em contextos pós-tonais, como na Ritmata, Passacalha para Fred 

Schneiter e Alternâncias. Além deste procedimento, observamos a utilização de demais 

estruturas internas que privilegiam a utilização de cordas soltas. Entre estas, destacamos: 

emprego estrutural do intervalo de 4ªJ, que estabelece relação com a afinação do violão; 

emprego de acordes, motivos ou elementos temáticos recorrentes que utilizam ou derivam de 

corda solta; recorrência de cordas soltas principalmente no baixo, como ostinato. A frequente 

exploração de intervalos de 2ªm, nas obras Ritmata, Passacalha para Fred Schneiter e 
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Alternâncias, possibilita a exploração da relação entre casas consecutivas no braço do 

instrumento. Ressaltamos que os demais aspectos relacionados ao idiomatismo implícito, 

como cuidado com a tessitura e limites do instrumento foram sempre respeitados. Ainda que 

obras como a Ritmata, Passacalha para Fred Schneiter e Alternâncias não sejam de fácil 

execução e utilizam alguns recursos pouco comuns, ou até inovadores, observamos que os 

elementos contidos na partitura podem ser plenamente executados no instrumento. A 

utilização de cordas soltas proporciona um resultado ressonante, funcional e de grande efeito 

instrumental, possibilitando ainda a utilização de recursos explícitos, como o paralelismo 

horizontal com corda solta. O cuidado com idiomatismo implícito, nestas obras, mostra-se, 

portanto, como um importante elemento relacionado aos fatores: exequibilidade e 

funcionalidade. 

Observamos uma ampla utilização de recursos explícitos do instrumento. Estes 

conferem um resultado funcional e ressaltam as particularidades do violão. Entre os recursos 

idiomáticos mais explorados destacamos o paralelismo horizontal e padrões de arpejo, em 

muitos casos explorados simultaneamente. Observamos, também, um considerável emprego 

de paralelismo vertical, harmônicos e pizzicato. Recursos como toque misto, tremolo e 

campanella foram empregados de maneira esporádica. Ressaltamos que nas obras Ritmata e 

Passacalha para Fred Schneiter a percussão foi amplamente explorada, mesmo como 

material temático, ou de contraponto ao tema. Consideramos esta uma das características 

idiomáticas mais relevantes destas obras. 

No que tange a utilização do idiomatismo, encontramos, semelhanças com outras 

obras do repertório. Destacamos a utilização de paralelismos, e padrões de arpejo similares 

aos utilizados por Villa-Lobos. Ainda assim, Edino Krieger não se limita a copiar 

procedimentos, mas os desenvolve, obtendo resultados originais e particulares. Consideramos 

que a exploração da percussão, nestas obras, consiste no elemento idiomático do violão mais 

desenvolvido pelo compositor, podendo ser considerado inovadores para época, 

principalmente levando-se em consideração a Ritmata. Dessa forma, observamos que o 

compositor utiliza e explora de maneira particular elementos já estabelecidos do idiomatismo 

do violão, chegando a desenvolver novas possibilidades no aspecto percussivo.  A Tabela 13 

relaciona a utilização de recursos explícitos com as obras. 
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Sintese Recurso Obra 

 

Recursos de M.D. 

Padrão de Arpejo 

 

 

Prelúdio;  

Ritmata;  

Romanceiro;  

Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

Tremolo Ritmata;  

Passacalha para Fred Schneiter. 

Rasgueado e/ou Arpejo Ritmata; 

 Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

Toque Misto Ritmata; 

 Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

Alteração de Timbre Ritmata. 

Recursos de M.E. Paralelismo Horizontal  Prelúdio;  

Ritmata;  

Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

Paralelismo Vertical  Ritmata; 

 Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias (misto). 

Ligados Ritmata; 

 Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

Pizzicato Ritmata;  

Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

 

Recursos de ambas 

as Mãos 

Harmônicos Prelúdio;  

Ritmata;  

Romanceiro; 

 Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

Campanella Ritmata; 

 Alternâncias. 

Percussão Ritmata;  

Passacalha para Fred Schneiter; 

Alternâncias. 

 

Tabela 13. Idiomatismo explícito. 
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4. CONCLUSÃO 

 

As cinco obras para violão solo de Edino Krieger foram compostas ao longo de 53 

anos, passando por três dos quatro períodos composicionais do compositor. Nestes, ele 

utilizou procedimentos e materiais relacionados a diferentes vertentes e estéticas 

composicionais do séc. XX, como: neoclassicismo, vanguarda, serialismo, tendências 

nacionalistas, etc. Por tal motivo, observamos em sua música o emprego de variadas 

estruturas e processos composicionais, de forma que se estabelece uma relação de 

coexistência entre tradição e vanguarda. Esta pode ser observada tanto entre as diferentes 

obras como nas próprias estruturas internas e características de cada obra. 

Acreditamos que pode-se dividir a sua obra para violão solo em dois grupos 

distintos: (1) obras de escrita tonal/modal, do fazem parte o Prelúdio e o Romanceiro; (2) 

obras de escrita pós-tonal, do qual fazem parte a Ritmata, Passacalha para Fred Schneiter e 

Alternâncias. As obras do primeiro grupo apresentam escrita convencional, de forma que 

utilizam harmonia tonal e modal, ritmos regulares, melodia diatônica e caráter cantabile. 

Embora apresentam características idiomáticas, este não se caracteriza como um elemento 

fundamental ou estrutural. As obras do segundo grupo utilizam recursos composicionais 

como: paralelismo harmônico, melódico e motívico; ampla exploração de procedimentos 

idiomáticos; emprego de acordes triádicos, quartais e mistos; ampla exploração do aspecto 

rítmico, utilizado estruturas irregulares, contínuas e indeterminadas; desenvolvimento 

motívico/melódico. Observamos nas obras deste grupo a ampla exploração melódica e 

harmônica de intervalos de 2ªm e 4ªJ.  Estas características podem ser relacionadas com os 

diferentes períodos composicionais de Edino Krieger. 

Do primeiro período, no qual o compositor era adepto da técnica 

serial/dodecafônica, não foi escrita nenhuma obra para violão solo. No segundo, no qual o 

compositor passou a seguir uma orientação estética neoclássica com tendência nacionalista foi 

escrito o Prelúdio. Esta obra foi concebida como uma primeira tentativa de escrita para o 

instrumento, sem pretensão de figurar no repertório de concerto. Ainda assim apresenta 

características da segunda fase do compositor, como exploração de harmonia tonal/modal, 

forma bem definida, desenvolvimento motívico e caráter neoclássico. No terceiro período, 

onde o compositor aliava a técnica serial a procedimentos tradicionais e elementos de música 

brasileira, foi escrita a Ritmata. Nesta obra se encontram algumas estruturas seriais implícitas, 

porém sem uma utilização sistemática. Também se encontraram estruturas derivadas de 
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escalas octatônicas. A obra apresenta seções bem definidas e ampla utilização de estruturas, 

paralelas, forte caráter rítmico, percussões e exploração do idiomatismo do instrumento. O 

Romanceiro, embora escrito neste período, consiste em uma obra simples de estrutura modal. 

Esta característica pode ser explicada pelo fato da obra não ter sido concebida com obra de 

concerto, mas sim didática. No quarto período composicional, onde o compositor utiliza 

diferentes processos de elaboração e materiais livremente, sem preocupação em aliar o 

serialismo a outros processos, foram compostas a Passacalha para Fred Schneiter e 

Alternâncias. Estas obras utilizam paralelismos, harmonia quartal, contraste rítmico com 

emprego de ritmos irregulares e acentuados, além de uma ampla exploração de recursos 

idiomáticos do violão, assemelhando-se à Ritmata. 

 Como característica geral da escrita de Edino Krieger para violão, destacamos a 

ampla exploração das possibilidades instrumentais, aliadas a procedimentos composicionais 

característicos do compositor. Neste sentido observamos a relação entre diversos 

procedimentos composicionais com procedimentos idiomáticos. As frequentes estruturas 

paralelas, tais como motivos, padrões melódicos ou acordes, coincidem com recursos 

instrumentais de paralelismo vertical e horizontal. Possibilidades percussivas do violão são 

exploradas de maneira estrutural, como elemento temático e/ou de contraponto. A utilização 

de centros tonais/modais ou de gravitação em torno de Mi consistem em importantes 

elementos contribuintes para a unidade orgânica das obras, mas também relacionam-se com o 

idiomatismo implícito, possibilitando um ampla utilização de cordas soltas e efeito ressonante 

no instrumento. A utilização de rasgueados proporciona um destaque de articulação em 

situações onde se utiliza vigor rítmico. Padrões derivados de disposições no braço do 

instrumento proporcionam o emprego de diversas estruturas harmônicas, tais como clusters, 

acordes triádicos, quartais e mistos. Passagens que utilizam velocidade são realizadas através 

de procedimentos que viabilizam tal resultado, tais como ligados, paralelismos e padrões de 

arpejo. Sendo assim, torna-se especulativo decidir se as escolhas do compositor foram 

decididas através do resultado musical esperado, do procedimento idiomático técnico-

instrumental utilizado, ou em ambos ao mesmo tempo. De fato, observamos que os dois 

aspectos estão profundamente entrelaçados. A música ocorre em decorrência do procedimento 

idiomático ao mesmo tempo que este ocorre em decorrência da música, ou processo 

composicional.  

Observamos que o idiomatismo instrumental é explorado tanto de forma implícita, 

como de forma explícita. Além de ressaltar características particulares do violão, confere 

exequibilidade e funcionalidade às obras. Assim, a exploração do idiomatismo instrumental, 
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no que tange a escrita para violão solo, consiste num elemento característico do idiomatismo 

composicional de Edino Krieger. Este aspecto torna-se ainda mais relevante uma vez que 

Edino Krieger não se apresenta como um compositor violonista. Ainda assim, observamos 

que ele teve alguns contatos com o instrumento, o que certamente contribuiu para o domínio 

sobre o idiomatismo do violão.  

Destacamos que, já na infância, Edino Krieger passou a se interessar pelo violão e 

de fato aprendeu alguns conceitos básicos do instrumento. Ainda assim não foi encorajado a 

estudá-lo sistematicamente, uma vez que seu pai não considerava o violão um instrumento 

“sério”, preferindo que o filho estudasse violino. Este fato exemplifica o status social que o 

violão possuía na época. Mesmo entre músicos era, por vezes, considerado um instrumento de 

menor importância e/ou designado para diversão. Posteriormente, quando residia em Londres, 

Edino Krieger passou a tocar alguns acompanhamentos de canções populares em reuniões de 

amigos. Nesta época escreveu sua primeira obra para o instrumento, o Prelúdio, como um 

estudo de escrita para violão influenciado pela escrita para violão de Villa-Lobos. 

Ressaltamos que a obra apresenta várias similaridades com o Estudo n.1 de Villa-Lobos.  

Posteriormente, já no Brasil, passou a ter aulas de violão com Turíbio Santos. 

Neste momento passou a conhecer melhor conceitos técnicos do violão clássico. Em 1974 

recebeu uma encomenda de obra, da qual surgiu a Ritmata. Nesta obra ocorreu uma relação 

colaborativa significativa, uma vez que o compositor foi auxiliado por Turíbio Santos, num 

momento anterior, bem como posterior à composição da obra. Observamos que, a partir da 

Ritmata, Edino Krieger estabeleceu sua linguagem no que concerne a utilização do 

idiomatismo do violão. Diversos procedimentos técnico-violonísticos típicos de Villa-Lobos, 

tais como padrões de arpejo, paralelismos e cordas soltas; já experimentados anteriormente no 

Prelúdio, foram adaptados à linguagem composicional de Edino Krieger e desenvolvidos de 

maneira particular.   

O Romanceiro foi inicialmente concebido como trilha de uma peça de teatro, mas 

posteriormente adaptado como obra didática para seu filho que estudava violão na época. A 

Passacalha para Fred Schneiter e Alternâncias foram compostas como obras de confronto 

para concursos de violão, a partir de encomendas. Ambas as obras exploram diversos 

procedimentos idiomáticos, assim como na Ritmata. 

Observamos que Edino Krieger contribui significativamente para o repertório do 

violão, uma vez que suas obras apresentam unidade orgânica em diferentes níveis e aliam 

procedimentos composicionais característicos do compositor a uma ampla exploração do 

idiomatismo instrumental. De fato alguns recursos, como emprego de percussões, foram 
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utilizados de forma inovadora ampliando as possibilidades técnicas e expressivas do violão. 

Ressaltamos que a escrita de obras de grande relevância artística por um dos compositores 

brasileiros mais respeitados da atualidade contribui para o contínuo estabelecimento do violão 

como instrumento de concerto “sério”, possibilitando que outros compositores de grande 

prestígio dediquem novam novas obras para o instrumento.  

A respeito da recepção das obras, destacamos que com exceção da Ritmata, pode-

se considerar que as obras do compositor não estejam ainda plenamente estabelecidas no 

repertório de concerto do violão. Ainda assim notamos que algumas vêm, aos poucos 

ganhando espaço, nos programas de concerto, como é o caso do Concerto para dois Violões e 

Cordas e da Passacalha para Fred Schneiter.  Pelo fato de algumas obras terem sido 

recentemente compostas como Alternâncias ou a Suíte Concertante¸ pode-se esperar que 

sigam o mesmo caminho. Destacamos ainda o fato das obras Prelúdio e Romanceiro terem 

sido recentemente editadas no país. Estas obras ainda que mais acessíveis tecnicamente, 

podem figurar no repertório de estudo. 

Não pretendemos que o presente trabalho esgote as possibilidades investigativas 

na obra de Edino Krieger, acreditando que a utilização e relação entre recursos 

composicionais e idiomáticos nas demais obras do compositor que incluem o violão podem 

ser objetos de estudo em novas investigações.  
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ANEXO I – Prelúdio – Partitura Analisada 
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ANEXO II – Ritmata – Partitura Analisada 
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ANEXO III – Romanceiro – Partitura Analisada 
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ANEXO IV – Passacalha para Fred Schneiter – Partitura Analisada 
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ANEXO V – Alternâncias – Partitura Analisada 
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