
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIERIK FERNANDO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES INTERPRETATIVAS DA SONATA VOX GABRIELI 

PARA TROMBONE E PIANO DE STJEPAN SULEK: UMA OBRA 

PROGRAMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2018 



 1 

DIERIK FERNANDO DE SOUZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES INTERPRETATIVAS DA SONATA VOX GABRIELI 

PARA TROMBONE E PIANO DE STJEPAN SULEK: UMA OBRA 

PROGRAMÁTICA 
 

 

 

 

 
Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de 

Música – Licenciatura, Habilitação em Trombone, da 

Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Goiás, como requisito parcial para a obtenção 

do grau de Licenciado em instrumento Musical – 

Trombone. 

 

Orientador – Prof. Dr. Marcos Botelho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2018 



 2 

 

 

DIERIK FERNANDO DE SOUZA 

 

 

 

SUGESTÕES INTERPRETATIVAS DA SONATA VOX 

GABRIELI PARA TROMBONE E PIANO DE 

STJEPAN SULEK: UMA OBRA PROGRAMÁTICA 

 

 
 



 3 

RESUMO 

A sonata Vox Gabrieli, de Stjepan Sulek, foi escrita no ano de 1973, de forma 

encomendada, e foi dedicada ao trombonista William F. Kramer. Essa obra tem o cunho 

programático. No decorrer do trabalho foi feito uma abordagem da vida do compositor e 

também foi explicado de forma mais detalhada sobre o ponto de vista de música 

programática, assim esclarecendo o termo para maior entendimento do contexto dessa 

sonata, pois é nesta conotação que a mesma se encaixa. Assim o presente trabalho busca 

trazer determinadas sugestões interpretativas para o performer que for executar essa obra. 

Estas sugestões são alcançadas através de uma abordagem qualitativa, onde há a 

comparação do texto literário (Bíblia) com o texto musical (Partitura). Foi feito a divisão da 

sonata em sete partes, e também a seleção das sete passagens bíblicas correspondente com 

cada parte da sonata, dessa forma trazendo um paralelo de comparações e assim será 

discorrido sobre a sugestão de interpretação separadamente de cada seção. Dessa forma, 

este trabalho pretende dar suporte, por meio da literatura, a toda execução musical. Esse 

suporte é baseado na interpretação da literatura, e para facilitar, em determinados 

momentos é feita a escolha de imagens fazendo relação com as passagens bíblicas. Dessa 

forma buscando com que essa obra venha obter o seu devido impacto, assim trazendo 

elementos além da própria música, chamados de aspectos extramusicais e também dando 

um devido sentido a todo o texto musical.  

Palavras chave: Stjepan Sulek. Vox Gabrieli. Música Programática. Extramusicais. Bíblia. 

Sugestões interpretativas. Performer. Partitura. 
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INTRODUÇÃO 

 
A sonata Vox Gabrieli, de Stjepan Sulek, foi escrita no ano de 1973, por 

encomenda da ITA (International Trombone Association), sendo dedicada ao trombonista 

William F. Kramer. Esta obra tem o cunho programático, apresentando aspectos 

extramusicais, com elementos do livro do Apocalipse da Bíblia. Assim, o presente trabalho 

busca apresentar as relações entre o texto musical e o texto bíblico, sugerindo uma 

interpretação musical com determinados fundamentos. Acreditamos que uma interpretação 

consciente é de suma importância e neste caso levamos em conta, aspectos programáticos e 

extra musicais a serem interpretados.  

 

Cabe, pois, ao intérprete, consciente das características associadas ao ato de 

leitura, ponderar sobre estas questões, buscando uma alternativa que contemple 

essas possibilidades de acordo com seu entendimento. Nesse sentido, o 

compositor deverá confiar no conhecimento musical do intérprete para 

identificar, por meio do contexto subjetivo e cultural da obra, os aspectos 

interpretativos a serem escolhidos (GUERCHFELD, 1995, p.96). 

 

É grande a quantidade de músicos que estão no meio acadêmico e que estudam as 

obras musicais sem uma interpretação coerente, sem analisar o contexto musical em que 

essa obra está inserida, época etc. A conjunção destes elementos é de suma importância 

para uma interpretação plena e consciente de qualquer obra musical. 

 

Abordar uma obra musical com a intenção de interpretá-la apresenta algumas 

especificidades, como a de um trabalho criterioso que visa à compreensão do 

discurso musical e à resolução de problemas para a performance. Em outras 

palavras, a Análise para Intérpretes ocupa-se dos impasses interpretativos, 

facilitando e enriquecendo o relacionamento com as ideias na obra, no processo 

de elaboração da interpretação ou mesmo durante a própria performance 

(GAERTNER, 2008, p. 12). 

 

 

Um dos motivos para a escolha desta obra foi o interesse em firmar uma 

interpretação coerente da mesma, incluindo todo o seu contexto. Executamos a sonata em 

atividades performáticas de nosso curso de graduação. Assim, durante nossa preparação 

notamos a necessidade do conhecimento prévio dos elementos programáticos da mesma. 

Nossa busca resultou por fontes que mostraram-se a princípio infrutíferas, somente com um 

trabalho, aqui referenciado: SUDDUTH, 2006. Deste modo, surgiu nosso interesse em 
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conhecer melhor a estrutura envolvida na performance da peça, do mesmo modo como 

contribuir com sugestões baseados em nossa experiência e estudo das relações 

programáticas e musicais.  

 

Conduzir a interpretação significa equilibrar, por meio de reflexão, a simbiose 

entre compositor, composição, intérprete e público, considerando que cada um 

destes sujeitos possui uma independência temporal intrínseca (GAERTNER, 

2008). 

 

À visto disto, este trabalho busca dar suporte para o músico, para a construção da 

performance da Sonata Vox Gabrieli, de Stejan Sulek. Como a Sonata é de cunho 

programático, este trabalho por meio da estrutura morfológica da peça, vem criando um 

paralelismo entre a partitura e as passagens dentro do livro de Apocalipse.  

No primeiro capítulo foi abordado o compositor dessa sonata, o Croata Stjepan 

Sulek, mostrando a sua trajetória e a sua importância no ramo musical de sua nação. 

Posteriormente foi abordada a sua sonata, “Vox Gabrieli”, assim discorrendo sobre sua 

estrutura e uma possível interpretação que é proposta por Sudduth (2006).  

No segundo capítulo foi apresentado o conceito de música programática. Ela é 

peça fundamental para que se venha entender, de um modo bastante específico, como 

funciona essa forma de expressão da música programática. Sendo no sentido, que para 

dominar essa forma de Vox Gabrieli é necessário compreender sobre os conceitos básicos 

de música programática.  

No terceiro e último capítulo é proposto a sugestão de interpretação dessa sonata, 

assim dividida em sete seções, buscando fazer a relação entre a escrita musical e a escrita 

bíblica, isso dando imagens extramusicais como suporte a todo o contexto musical e 

conscientizando o intérprete sobre uma das possibilidades de expressão dessa música. 
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1.  COMPOSITOR E SUA OBRA 

1.1 -  Stjepan Sulek 

 

Segundo Sudduth (2006), Stjepan Sulek nasceu em 05 de agosto de 1914, em Zagreb, 

e faleceu em 16 de janeiro de 1986 na Croácia, Iugoslávia. Começou seu estudo musical 

muito cedo aprendendo piano, violino e composição. Estudou violino com Vaclav Huml 

(1980–1953) na Academia Zagreb, onde também frequentou aulas de composição com 

Blagoje Bersa (1873-1934), em 1936 recebeu o diploma da Academia de Música de 

Zagreb. Em 1939 começou a ministrar aula de violão no conservatório de Zagreb, 

composição no ano de 1948 e a orquestração no ano de 1953.  

 

 
Figura 1 - Foto de Stjepan Sulek. Fonte: (Ruiz, 2015) 

 

Sedak (2001) afirma que Sulek também foi um músico de câmara ativo, tocando no 

Zagreb Quartet (1938) e em um trio com o pianista Ivo Macek e o violoncelista Antonio 

Janigro. Foi solista de violino ativo até o ano de 1952. Ele foi uma das principais figuras do 

século XX da música croata, em suas composições seguia os princípios da estética do 

romantismo. Suas obras começaram a ser tocadas internacionalmente em 1945. Em 1948 se 

tornou membro correspondente da Academia Croata de Artes e Ciências. Posteriormente, 

em 1954 se tornou membro oficial e secretário do Departamento de Música da Academia. 

Entre os anos de 1958 e 1964 Sulek foi diretor principal da Orquestra de Câmara da Rádio 
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e Televisão de Zagreb. Ele foi particularmente prolífico no campo da composição 

orquestral, incluindo oito sinfonias. Ruiz (2015) complementa que era um compositor 

melódico, muitas vezes olhando para épocas anteriores, incluindo a música barroca.  

Stjepan Sulek ocupa um lugar essencial na história da música croata. Focando-se na 

qualidade da forma, a densidade do conteúdo, orquestração rica, seu modo romântico de 

expressão, a estrutura barroca de seu material de composição e sua organização clássica de 

forma. Stjepan Sulek também compôs outras obras que variam de peças para piano e órgão, 

quarteto de cordas, cantatas e música para coro. Analisando suas obras, podemos ver a 

magnitude e a complexidade de suas composições, assim podemos admitir quanto foi 

fantástico em sua carreira, não apenas como compositor, mas também maestro. (SEDAK, 

2001). 

 

1.2 -  Sonata Vox Gabrieli 

 

A Sonata Vox Gabrieli (a Voz de Gabriel) foi escrita em 1973, encomendada pela 

Associação Internacional de Trombone e dedicada a William F. Kramer que foi o fundador 

dessa associação e professor de trombone na Universidade da Flórida. Essa obra tornou–se 

um marco reconhecido para repertório solo de trombone tenor. (SUDDUTH, 2006). 

 

Figura 2 – Título e subtítulos da partitura. Fonte: partitura  

 

A sonata de Sulek é constituída por um único movimento, com 7 seções. Sua 

estrutura remete à origem do termo pré-barroco, ou seja, sonare (soar), música para ser 

tocada, instrumental, diferente da cantata, para ser cantada. (SUDDUTH, 2006).  No caso 

específico, Vox Gabrieli agrega elementos programáticos como diversas simbologias do 
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livro do Apocalipse da Bíblia. Cada seção refere-se à uma aparição angelical, supostamente 

Gabriel, no referido texto litúrgico. Na Bíblia como um todo das aparições do Anjo Gabriel, 

surge no antigo testamento a sua aparição para o profeta Daniel para explicar sobre suas 

visões (Daniel 8:16-17), novamente no novo testamento para dar a notícia a Maria sobre a 

vinda de Jesus Cristo (Lucas 1:26-38). Gabriel também anunciou o nascimento de João 

Batista em aparição para seu pai Zacarias (Lucas 1:11-19).  

No livro de Apocalipse, no capítulo oito em diante é a passagem onde sete anjos 

soam as suas trombetas para os eventos apocalípticos, e “é possível” que através dessa 

passagem da Bíblia cristã, Stjepan Sulek teve a sua inspiração para a sua composição. Na 

tradução Luterana da Bíblia, Gabriel toca trombone para anunciar o dia do julgamento 

(SUDDUTH, 2006). Assim podemos supor que, na visão de Sulek, o trombone assume 

certa sacralidade. Devemos lembrar que o trombone tem sua história intimamente ligada às 

práticas musicais litúrgicas europeias até o século XVII. Assim podemos supor que o 

compositor, alegoricamente, relaciona o som do trombone a voz do Anjo. Também como já 

exposto este é o instrumento tocado pelos anjos na tradição e tradução luterana. Desta 

forma, criando mais um elemento alegórico extramusical para compor o simbolismo da 

peça. 
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2.  MÚSICA PROGRAMÁTICA 

O romantismo desenvolveu-se em diversas formas, uma delas foi com a música 

programática. A expressão “música programática” foi criada pelo compositor e pianista 

Franz Liszt para descrever o seu poema sinfônico. É de se evidenciar que o conteúdo 

extramusical e a expressão dramática são fortes características do seu estilo programático 

(CASINHA, 2013). 

A palavra programa (do grego; pro, antes e grama, escrita) significa o anúncio, a 

descrição do que se passará em público. A música programática é toda a música 

que se baseia num dado extramusical e que pode exigir uma explicação 

complementar. A música programática tem um conteúdo extramusical evocando 

acontecimentos, descrevendo cenas ou situações e suscitando imagens na mente 

do ouvinte. (WUYTACK & PALHEIROS, 1995, p.26 -27). 

A música programática opõe-se à música absoluta ou pura, a qual nem sempre é 

fácil fazer a distinção entre ambos os estilos. Outro fator é que nossa audição pode então 

ficar condicionada a uma ideia que não se remete à intensão do compositor. Também 

podemos apreciar uma obra programática, na qual o compositor tem a intenção de 

transmitir um texto, porém no final podemos acabar não associando a nada. (CASINHA, 

2013). A música programática tem sido influenciada por temas da arte e de paisagens 

naturais, como afirma MANN (1982). 

Podemos afirmar que a música programática do sec. XIX foi muito influenciada 

por temas da literatura e da arte, bem como pelos cenários naturais, o campo e as 

suas atrações tornaram-se desejáveis, à medida que as cidades se expandiram com 

a Revolução industrial. A música, mais do que nunca procurava pintar um quadro 

ou contar uma história. (MANN, 1982, p. 169-170). 

O elemento mais importante da música programática é a capacidade descritiva. Em 

algumas sonatas para piano de Johann Kuhnau, ele tenta refazer a narrativa de Histórias 

Bíblicas, descrevendo de forma bastante ingênua, acontecimentos exteriores, a fim de 

esclarecer o executante sobre o significado de vários trechos. O Capricho sobre a Partida do 

Irmão Bem Amado, de Johann Sebastian Bach, ressente-se na forma, da influência destas 

sonatas de Kuhnau. (WILHELM & FISCHER, 1968, p. 285-287). 

 



 12 

Durante o século XVIII a música programática conseguiu conquistar sólidas 

posições entre a produção musical. Vivaldi escreve o ciclo de concertos, “As 

Quatro Estações”. Gaetano Pugnani uma sinfonia programática, “Os sofrimentos 

de Werther”, que infelizmente se perdeu, e o próprio Joseph Hayndn compôs 

sinfonias programáticas. Já no século XIX, Beethoven utilizava a música 

programática, mais vinculada a expressão de sentimentos do que descrição. 

Podemos citar a sua “Sinfonia Pastoral” como um modelo de música 

programática. (WILHELM & FISCHER, 1968, p.285-287). 

É necessário compreender música programática para que venha ser possível 

entender o programa para a sonata Vox Gabrieli, assim facilitando o seu domínio e a 

autonomia para interpretações. Temos em vista que esse aspecto programático é uma das 

peças fundamentais dessa obra, que busca assim formar um caráter descritivo, e para 

lidarmos com essa chave de descrever algo na música, devemos entender os seus conceitos 

básicos, compreendendo a sua postura em manter um programa prévio. É necessário que 

saibamos reconhecer qual a estrutura do programa contido na música, e para isso é 

necessário pesquisas, análises, comparações etc. 
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3.  SUGESTÕES INTERPRETATIVAS 

 

Sudduth (2005) sugere que a Sonata Vox Gabrieli foi escrita à partir do capítulo 

oitavo do livro de Apocalipse, em que sete anjos tocam as suas trombetas, mas de acordo 

com análises e comparações, chegamos à conclusão que não concordamos com essa 

interpretação, referente a Sulek escrever sua sonata inspirando-se nesses versículos da 

Bíblia. Não localizamos o ponto exato da descrição na literatura, seja em livros, artigos e 

até mesmo em relação a livros que o compositor escreveu, somente alusões ao Apocalipse e 

ao anjo Gabriel. Após estudos mais aprofundados, pareceu-nos que o compositor teria 

utilizado das falas dos anjos no decorrer do livro de Apocalipse, como inspiração para 

compor essa sonata, assim foi possível relacionar cada fala a uma seção da peça.  Através 

de comparações entre os sete anjos que tocam as sete trombetas e as sete seções da sonata 

de Sulek, dessa forma cada seção da peça foi relacionada a uma menção ou aparição e de 

anjo no texto bíblico, claramente podemos fazer a relação dos dois textos (bíblico – 

musical). Por não termos mais acesso ao compositor ou a outra fonte acreditamos que este 

caminho escolhido foi o melhor.  

No livro de Apocalipse, localizamos vários pontos de convergência. A mais direta 

de todas foi a simbologia do numeral sete, que se repete várias vezes ao longo do livro e 

podemos citar: “sete igrejas da Ásia”, “sete anjos que representam as igrejas”, “um livro 

selado com sete selos”, “sete trovões” e os “sete anjos que tocam as suas trombetas”. Ainda 

no decorrer de nossa leitura pudemos notar algo que João diz que ouve uma voz do céu, 

assim por associação entendemos que esta voz é o som do trombone. Ainda pudemos notar 

sete pontos distintos em que se diz: “ouve-se a voz do céu” ou algo semelhante, este foi o 

ponto inicial para a combinação das seções com as passagens bíblicas. Desta forma, todas 

as sugestões interpretativas estão relacionadas, e o performer deve se adequar ao caráter 

sugerido tanto na partitura quanto no texto bíblico. 

 Dentro das sugestões interpretativas usaremos a simbologia do numeral sete assim 

como a separação das seções sugeridas por Sudduth (2006). Abaixo o quadro mostra a 

correlação que formulamos entre as seções e as passagens do Apocalipse.  
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 SONATA VOX GABRILEI BÍBLIA CRISTÃ 

1. Seção - Compasso 1 – 20 Apocalipse 12:10 

2. Seção - Compasso 21 – 45 Apocalipse 14:02 - 03 

3. Seção - Compasso 46 – 75 Apocalipse 14:13 

4. Seção - Compasso 76 – 106 Apocalipse 18:01 - 03 

5. Seção - Compasso 107 – 142 Apocalipse 18:04 - 08 

6. Seção - Compasso 143 – 183 Apocalipse 19:01 

7. Seção - Compasso 184 – 226  Apocalipse 21:03 - 08 
Tabela 1: Relação das seções da sonata com o texto bíblico. Fonte: Dierik Fernando 

 

 

A seguir iremos discorrer sobre cada uma das seções. 

 

Seção 1  

Apocalipse 12:10 – E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está 

a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já 

o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os 

acusava de dia e de noite.  

Figura 3 - Primeira seção da sonata. Fonte: Partitura  
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A frese inicial do piano tem começo tético, enquanto a do trombone possui início 

acéfalo. 

 

 

Figura 4 – Compassos iniciais da sonata. Fonte: partitura  

 

 Entendemos que neste momento o trombone é a “grande voz no céu”, na partitura 

nota-se que o piano possui movimentos rápidos e polifônicos, com estas passagens 

polirítmicas o piano sugere um momento caótico. A passagem do trombone possui ritmos 

que são contrastantes com o piano, entretanto sugerem uma ideia mais calma embora 

imponente. Entendemos que mesmo com a rápida movimentação do piano, o caráter lírico 

no trombone deve ser mantido. Na marcação da partitura temos a intensidade de MF (meio 

forte), mas sugerimos que seja tocada em MP (meio piano). No compasso três, inicie a frase 

com a intensidade P (piano) e venha crescendo pouco a pouco até chegar ao sexto 

compasso onde indicamos que a intensidade seja MF (meio forte), no próximo compasso 

inicie novamente a frase com P (piano) e vá crescendo aos poucos até a chegada do 

compasso onze, onde novamente teremos a intensidade de MF (meio forte). Em seguida a 

frase inicial é repetida novamente, porém com uma intensidade um pouco maior, siga na 

dinâmica de MF (meio forte) até a chegada do verdadeiro F (forte) no compasso dezesseis. 

Inicie um decrescendo pouco a pouco a partir do compasso dezoito até o final da primeira 

seção que é no compasso vinte. Isto deve provocar a seriedade e imponência que o trecho 

bíblico sugere, como a ideia de anúncio, de proclamação de uma boa nova, embora haja um 

caos instalado em campo terreno. De frase em frase venha crescendo e expressando seu 

canto até a chegada de algum ápice e siga para finalização dessa parte. Conforme 

Exemplificamos a seguir: 
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Figura 5 – Sugestões interpretativas de dinâmica. Fonte: partitura  

 

 O caráter lírico porém imponente e solene deve prevalecer por toda a seção. De 

acordo com a passagem bíblica, a voz que fala com João diz que é chegada a salvação, a 

força e o reino do nosso Deus e de seu Cristo, afirma que o acusador de nossos irmãos é 

derrotado. Quem acusa Deus no caso não será salvo, exaltado, será condenado e assim essa 

primeira seção de Vox Gabrieli vai terminar de uma forma mais “obscura”, onde há um 

pouco a pouco decrescendo e a melodia vai ficando mais paralisada, em que a voz do 

trombone se move pouco ou praticamente nada. O trombone faz o anúncio da chegada da 

salvação e Gabriel anuncia essa chegada nessa primeira seção, baseando-se na interpretação 

dessa primeira passagem bíblica que relaciona com a primeira seção. 

Sobre a articulação, as notas devem ser longas e conectadas, buscando sempre se 

assimilar mais a um canto. Embora nunca perdendo a atmosfera solene sobre o caos. 

Podemos notar ligaduras de frase sobre tratina, não acreditamos que deva haver separação 

entre as notas, mas elas devam ser articuladas a cada início de nota.  

Nas construções das frases, não faça a respiração no segundo compasso (onde tem 

a vírgula opcional indicando a respiração), pois assim deixaria a frase “quebrada”, 

sugerimos respirar apenas no terceiro compasso, assim você poderá concluir essa primeira 
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frase e respirar bem parar iniciar uma nova frase melódica. Respire corretamente no 

compasso cinco, para que possa terminar de construir essa frase que se iniciou no terceiro 

compasso, o trombone deverá fazer um crescendo pouco a pouco desde o início da segunda 

frase, para chegar a um quase forte no sexto compasso. No compasso dez não faça a 

respiração de acordo com a vírgula indicando que pode respirar, assim podemos levar a 

frase para culminar em um ápice.  

Figura 6 - Sugestões de respiração e intensidades. Fonte: partitura  

 

Sugerimos ao trombonista a utilização de posições alternativas1 para facilitar a 

articulação e o fraseado. A primeira posição alternada está no terceiro compasso, após a 

vírgula de respiração faça o Fá na sexta posição do instrumento. Antes disso faça todos na 

primeira posição. A segunda está no compasso quarto até o quinto, a nota é Ré bemol. Faça 

essa nota na quinta posição, ou seja, na mesma posição do Sol bemol, visando o legato 

natural para chegar mais próximo a uma concepção de canto com o trombone. A terceira 

está no compasso sete, onde deverá tocar o Fá na sexta posição para facilitar o 

deslocamento para a nota Sol bemol. Em seguida faça novamente o Ré bemol na quinta 

posição, visando o legato natural entre todas as notas possíveis. Na primeira seção sugiro 

apenas essas às posições alternadas.  

 

 

                                                 
1 A possibilidade de tocar uma nota no trombone em posições de vara diferentes ou não habituais. 



 18 

 

 

Seção 2 

Apocalipse 14:02-03 – E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e 

como a voz de um grande trovão; e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com 

suas harpas. – E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos quatro 

animais e dos anciãos: e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os cento e 

quarenta e quatro mil que foram comprados da terra. 

Figura 7 - Segunda seção da sonata. Fonte: Partitura 

 

Nessa segunda seção algumas características musicais alteram-se. Nessa passagem 

há novamente a afirmação da voz que vem do céu, que vem trazer uma mensagem, como 

diz na passagem bíblica. Essa parte relaciona-se, exatamente do último tempo do compasso 

36 até o compasso 42. Tocaremos com a incisão de um trovão, com a força de muitas 

águas, mas não deixando de lado a elegância e a musicalidade expressiva. 

No compasso 21 (início desta seção) até o compasso 36, relacionaremos com a 

parte da passagem bíblica, onde diz: “e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as 

suas harpas”. Ou seja, tocaremos a melodia como harpas, isso na questão de 

expressividade. Buscando fazer a articulação a mais próxima possível da forma de 

execução do som que a corda da harpa produz. Sendo assim, tocar bastante relaxado, com a 
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coluna de ar constante e fazendo a articulação que consta na partitura, isso de forma leve. 

Devemos ter em nossa mente que nossa projeção sonora deve ser a mais leve o possível, 

assim se desprendendo dessa forma mais brutal do trombone e incorporando a forma sutil 

da harpa. 

Na partitura notamos que as semínimas possuem tratina e as colcheias possuem 

stacatto, até o compasso 23. A partir do compasso 29 a melodia é tocado pelo piano, com 

“comentários” em colcheias do trombone. O texto bíblico refere-se a harpas, o piano deve 

imitar este instrumento com uma articulação stacatto, buscando se aproximar ao máximo 

pizzicato2 da harpa, assim como trombone deve executar sua articulação leve. Diferente da 

primeira seção (com notas longas e conectadas), esta seção as notas são curtas e separadas, 

claramente este contraste relaciona-se à harpa citada. 

 Figura 8 – Exemplo: articulação. Fonte: Partitura  

 

Sugerimos iniciar esta seção com a intensidade de MP (meio piano), até o 

compasso 25 fazer um crescendo e um decrescendo, acompanhando o arco melódico até a 

chegada de um novo crescendo no compasso 25, no caso uma nova frase, assim cresça até a 

intensidade de MF (meio forte) no compasso 27 e um decrescendo no próximo compasso. 

Em seguida a intensidade é MP (meio piano) e continuaremos assim até o compasso 32 e 

do compasso 33 iniciaremos um crescendo, devemos acompanhar a trama melódica, pois 

nesse momento há uma maior movimentação da voz do trombone, fazendo 

acompanhamento para a voz do piano e culminando em um pouco forte no compasso 35 e 

no próximo compasso em diante a imagem extramusical é outra, como citamos, nessa parte 

buscaremos a característica musical baseada no instrumento Harpa.  

                                                 
2 Técnica de execução de instrumentos de corda, que consiste em pincelar as cordas com os dedos. 
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 Figura 9 – Sugestões de dinâmica. Fonte: Partitura  

 

Do compasso 36 em diante relacionamos à outra imagem extramusical, essa parte 

tem a dinâmica de F (forte), de acordo, com a Bíblia: como a voz de muitas águas e a voz 

de um grande trovão. Devemos buscar internalizar esses elementos para que possamos 

conseguir trazer ao ouvinte essa sensação, a sensação impactante de um grande trovão e a 

força de grandes águas. Tocar com o som bastante preenchido, com uma articulação 

incisiva, porém em forma de quase staccato, mas sim de forma impactante. 

Também sugerimos a utilização de posições alternativas buscando facilitar, o 

segundo si bemol do compasso 23, devemos tocá-lo na quinta posição, assim facilitando 

para tocar a próxima nota que é um sol bemol, assim podemos tocar as duas na mesma 

posição. Todas as notas fá do compasso 25 deverão ser tocadas na sexta posição, assim 

facilitando a passagem do fá natural para sol bemol, onde seria a diferença de uma posição 

(fá na sexta posição – sol bemol na quinta posição). No compasso 31 devemos tocar todas 

as notas na quinta posição, facilitamos a troca de posição de vara do trombone, no 

compasso 33 tocaremos o si bemol na quinta posição, assim facilitando novamente a 

chegada no sol bemol que se encontra nesta mesma posição.  
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Figura 10 – Sugestões de posições alternadas. Fonte: Partitura 

 

Essa segunda seção é predominantemente curta, mas significativa, ela se dá em 

contraste com anterior pela sua articulação predominantemente curta e leve. Também em 

caraterísticas por um mudança de caráter internamente. É marcante a imitação 

onomatopeica da harpa pelo piano, e no contraponto do trombone, assim como o trovão.  

 

Seção 3 

Apocalipse 14:13 – E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve: Bem – 

aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito 

para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. 

                                         Figura 11 - Terceira seção da sonata. Fonte: Partitura 
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Nesta terceira seção há uma característica muito marcante, tanto na parte musical 

quanto na escritura bíblica, essa característica é o sentimento de esperança. Ao analisar a 

passagem bíblica, podemos notar que é um momento agradável, onde a voz (na Bíblia) diz 

que é hora de descansar no Senhor, que os que morreram no Senhor estão descansando dos 

seus árduos trabalhos, e suas obras os seguem. 

Nesse momento Sulek, aponta o caráter de dolce espressivo, com a intensidade de 

MP (meio piano), sugerimos seguir exatamente as anotações com todas essas marcações, 

através delas conseguiremos obter um ótimo resultado musical e extramusical. Porém há 

outras marcações que são extremamente importantes, como: crescendo e decrescendo, 

ligadura de frase, articulação e rallentando. 

Outro fator imprescindível que não devemos esquecer é que o trombone faz um 

papel importante, que é a representação da voz do Anjo Gabriel, e para facilitar podemos 

relacionar aos estudos tradicionais dos vocalizes, dando como exemplo os estudos 

melódicos do método de J. Rochut3. Assim se aproximando ao Máximo de uma canção. 

Esses estudos vocalizes buscam aperfeiçoar a técnica da execução do trombone, seu 

aspecto fundamental e o seu caráter lírico e expressivo, onde cada exercício deste método 

visa que seja tocado em forma de canto, assim se aproximando fortemente da voz, em sua 

grande essência de expressão vocal.  

No compasso 46 (início desta seção) há um MP (meio piano) com dolce 

espressivo, a região em que o trombone vai tocar nesse momento é bastante confortável, 

cresça de frase em frase, saiba fazer as conexões de todas as frases, valorizando a tensão e a 

busca do repouso. A imagem extramusical a ser passada nessa seção é de que os que já 

sofreram e lutaram em vida estão descansando nesse momento, temos que remeter essas 

duas sensações nessa terceira seção.  

No final do compasso 53 se inicia novamente a frase assim como no início dessa 

seção, porém a mesma está uma quinta diminuta a cima, todos os intervalos estão 

perfeitamente colocados nessa região, porém a intensidade é um MF (meio forte), sendo 

assim mostre o domínio sobre este momento. A relação de mudança de compasso é 

bastante simples, à mudança sempre será de dois por dois para três por dois, e há apenas 

                                                 
3 Método musical para trombone, que trabalha aspectos interpretativos e técnicos, visando a rotina diária de 

estudos. Em sua ideia fundamental, o vocalize diz respeito a aspectos vocais, inerentes a voz humana, assim 

aproximando e correlacionando a melodia do trombone a um canto vocal. 
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uma única vez a mudança para o compasso de três por quatro. Agógica musical sempre 

permanecerá a mesma, independente dos compassos. Já a mudança mais drástica está entre 

a passagem do compasso de dois por dois para três por quatro, localizada entre os 

compassos 68 e 69, porém a mudança é simples, onde o tempo do compasso três por quatro 

tem o valor de dois tempos do compasso dois por dois. Nessas mudanças de compasso, há 

vários sinais de crescendo e decrescendo, todos eles relativamente curtos, por isso tome 

cuidado para não extrapolar com o seu tamanho (crescendo e decrescendo), para que não 

interfira de forma errada (roubando ou prolongando o tempo) na próxima indicação. Assim 

prossiga e finalize essa seção. 

 

Seção 4 

Apocalipse 18:01-03 – E depois destas coisas vi descer do céu um anjo, que tinha 

grande poder, e a terra foi humilhada com a sua glória.– E clamou fortemente 

com grande voz dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de 

demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e 

aborrecível.– Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua 

prostituição, e os reais da terra se prostituíram com ela; e os mercadores da terra 

se enriqueceram com a abundância de suas delícias.  
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Figura 12 - Quarta seção da sonata. Fonte: Partitura  

Nesta quarta seção temos a confirmação do Anjo, é a confirmação da nossa 

referência programática central, assim analisando esse contexto em que Gabrieli se 

enquadra como anjo. Essa confirmação aparece na passagem bíblica, no momento em que 

João (escritor de Apocalipse) diz que vê um anjo poderoso que ilumina toda a terra com a 

sua glória. Analisando essa passagem podemos notar que dessa vez ele (João) pode ver de 

quem é a voz que clama nesse momento.  

Toque as notas dó e fá, que estão nos compassos 77-78 e 83-84 na primeira 

posição, assim facilitando o deslocamento entre uma nota e outra. A partir do compasso 87 

compreendemos como uma ponte de passagem dentro desta seção, em que temos duas 

características, ou seja, dois caráteres, um sendo o dolce e o outro o marcato. No compasso 

97 o trombone inicia novamente a sua melodia, nesse momento construa a frase com as 

duas características, sendo a característica dolce na primeira parte da frase e a característica 

marcato no final da frase. Faça claramente a distinção das articulações. 
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 Figura 13 – Construção de frases. Fonte: Partitura  

 

O Anjo clama coisas marcantes como a queda da grande Babilônia, que acabou se 

tornando moradia para demônios e espíritos imundos em culpa da prostituição das pessoas 

e que foi por elas se corromperem. Ou seja, é um momento marcante, no compasso 103 

temos a marcação de um marcato, e usaremos essa expressão até o final dessa seção.  

De acordo com o texto contido em Apocalipse, esse momento é de grande 

impacto, onde é dito sobre destruição e demônios, e devemos fazer jus a essa relação 

programática. Entendemos que esse momento da quarta seção já é bastante impactante com 

a marcação de F (forte) junto com o marcato. Para facilitar toda essa passagem musical, 

iremos subdividir o tempo, para facilitar no contexto onde o piano e o trombone tocam 

sincronizados, onde o trombone toca algumas notas e o piano responde e isso se repete 

novamente. E estamos com o compasso dois por dois (60-bpm), passaremos a pensar como 

se fosse um compasso quatro por quatro (120-bpm). Assim, faremos a subdivisão dos 

tempos, para que venhamos tocar com maior conforto e precisão nessa passagem.  

Esse é um trecho no qual o trombone pode mostrar a sua grande capacidade 

sonora, pois todo o contexto condiz com este caráter. Todas as notas têm acentuação de 

staccatto, esta articulação deve ser realçada, é imprescindível para se obter tamanho 

impacto. A imagem extramusical que devemos sempre ter em mente é sobre a grande queda 

da Babilônia e o seu lar para demônios.  

Neste momento o trombone toca simultaneamente com o piano, onde o trombone 

toca duas notas e o piano as repete logo em seguida, assim fazendo um jogo de imitação, 

isso perdura entre os compassos 102 e 103.  
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 Figura 14 – Antecedente e Consequente. Fonte: Partitura  

 

No compasso 105 em diante, há uma maior movimentação da melodia do trombone, 

porém o acompanhamento do piano continua fazendo respostas ao trombone. Já no 

compasso 106, podemos interpretá-lo como a ponte de ligação entre a quarta e quinta seção. 

Na primeira parte desse compasso temos aspectos da quarta seção e na segunda parte 

aspectos da quinta seção.  

 

 Figura 15 – Ponte de ligação entre quarta e quinta seção. Fonte: Partitura  

 

Seção 5 

Apocalipse 18:04-08 – E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, 

para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas 

suas pragas.– Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se 

lembrou das iniquidades dela.– Tornai-lhe a dar como ela, vos tem dado, e 

retribui-lhe em dobro conforme as suas obras: no cálice em que vos deu de beber 
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dai-lhe a ela em dobro.– Quando ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe 

outro tanto de tormento e pranto; porque diz em seu coração: Estou assentada, 

como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto.– Portanto, num dia virão as 

suas pragas, a morte, e o pranto e a fome; e será queimada no fogo; porque é 

forte o Senhor Deus que julga. 

 

4 Figura 16 - Quinta seção da sonata. Fonte: Partitura  

 

                                                 
4 A marcação em; verde se refere à Apocalipse 18:04. Azul se refere à Apocalipse 18:05. Lilás se refere à 

Apocalipse 18:06,07e08. 
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Chegamos à quinta seção da sonata de Sulek. Esta seção traz à tona outros 

elementos extramusicais em paralelo com a Bíblia. Nessa primeira parte da seção, do 

compasso 107 ao122, iremos relacionar com Apocalipse 18:04. Esse versículo nos traz a 

alusão de conforto, em que uma voz que veio do céu e que está a dar conselhos divinos, 

conselhos que estão ligados com o próprio Deus. Essa sensação de conforto se dá pelo 

motivo do anjo indicar uma saída da Babilônia, para que eles não sofram com as pragas, 

possibilitando o Livramento divino. E é essa proposta extramusical que proponho nesse 

momento, trazer a imagem de conformo e livramento. 

 Assim entendemos que a música deverá ser bela e adorável aos nossos ouvidos, e 

Sulek inicia essa seção a expressão de cantábile, porém ainda contém um caráter tensão e 

solene. Como foi citado anteriormente, o compasso 106 é a ponte de transição entre as 

seções quarta e quinta, nesse compasso há um sinal de intensidade MF (meio forte) bem em 

baixo da nota mi bemol, nessa nota, eu sugiro que acrescente um sforzando com acento, 

para que fique bastante evidente a transição de seção e também acrescentar um caráter mais 

expressivo.  

No início dessa quinta seção no compasso 107, nos deparamos com três quiálteras 

de mínimas, sugiro que faça a nota si bemol na quinta posição, para que fique fácil a 

passagem para o dó bemol, que obviamente deverá ser tocado na quarta posição e siga 

corretamente as ligaduras de frase. Tenha muito cuidado com o ritmo, em especial os 

tempos de cada quiáltera, pois no compasso 111 há uma mudança ritmo, em que as notas 

não são mais quiálteras, e sim mínimas. Obedeça a vírgula de respiração contida no 

compasso 114 e inicie uma nova frase melódica, respire rapidamente não deixando um 

vazio nesse momento, também acrescente um decrescendo para chegar no compasso 115 

em MP (meio piano). Já no compasso 116, acrescente um crescendo, que chegará no 

compasso 119 na intensidade de MF (meio forte). Posteriormente, no compasso 121, faça 

um decrescendo e a finalização dessa frase melódica. Lembre-se de manter a sustentação 

sonora, fazendo a projeção do som ser a mais preenchida o possível.    

Já do compasso 123 ao compasso 134 relacionamos com Apocalipse 18:05. Neste 

momento é dito sobre as iniquidades dos homens e que seus pecados acumularam até o céu, 

e que Deus não se esqueceu de tudo o que se passou. Assim acreditamos haver uma 

mudança de caráter, nesse momento na música é algo mais impactante, assim como o final 
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da segunda seção. O trombone irá tocar apenas no compasso 126, em intensidade F (forte), 

o piano fará uma trama musical entre o compasso 123 e 125. Esse momento que o 

trombone toca, entre os compassos 126 e 129 são muito parecidos com o final da segunda 

seção, diferenciando apenas do final da última frase (compassos 41 e 42 – compasso 129 e 

130). A seguir mostraremos essa similaridade desse trecho com o trecho da segunda seção. 

 

I  

 

 Figura 17 – Relação entre compassos. Fonte: Partitura  

II  

Figura 18 – Relação entre compassos. Fonte: Partitura  

 

Porém agora na quinta seção invés de finalizar a frase, Sulek faz a junção para 

iniciar e incluir uma nova imagem extramusical nessa quinta seção. Essa nova e última 

imagem extramusical se dá entre os compassos 135 a 142, onde faço a relação com 

Apocalipse 18:06, 07 e 08, e nestes versículos é possível haver várias interpretações, várias 

alusões dentro de uma mesma passagem na escritura. Sugiro que mantenha foco neste 

último versículo (vers. 08), onde está escrito que a morte está porvir, que Deus é quem 

julga. Também muito impactante esse momento, mais intenso, mais marcante. Entendemos 

que este momento represente o julgamento de Deus, em conjunto com a condenação, ambas 

fazendo a junção entre si para dar a expressão devida a esse momento. 
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Tome cuidado com alguns crescendo que aparecerão até o final dessa seção, serão 

no total quatro crescendo em frases diferentes, que dão apoio na movimentação da melodia 

do trombone. Seja radical e faça todos os crescendo com sua devida quantidade de tempos. 

No compasso 142 o trombone toca apenas uma nota, e o restante do compasso é preenchido 

pelo piano, e nesse momento há uma repentina transição de imagem caráter finalizando a 

seção.  

 

Seção 6 

Apocalipse 19:01 – E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz 

de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, Salvação, e gloria, e honra, e poder 

pertencem ao Senhor nosso Deus. 

 

Figura 19 - Sexta seção da sonata. Fonte: Partitura  

 

Nesta sexta e penúltima seção podemos notar explicitamente a relação tanto 

musical quanto programática com a terceira seção. A sexta seção é escrita exatamente como 
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a terceira, porém em um intervalo de quarta justa à cima, isso mantendo a mesma armadura 

de clave. Incorporando o contexto bíblico, podemos notar semelhanças entre ambas as 

passagens. Essa semelhança é entre a voz que é ouvida no céu de acordo com a Bíblia, e a 

junção de outros elementos programáticos. Na terceira seção é dito que: Bem – 

“aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor”. Analisando esse trecho 

podemos notar particularidades em comum com o texto da penúltima seção, onde diz 

“Salvação”, assim podemos relacionar esses dois elementos, sendo assim – os aventurados 

que morreram no Senhor, obtiveram a Salvação. A outra parte da terceira seção diz: “Sim, 

diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam”. Também 

fazendo análise e comparação notamos certa relação que os que descansam obtiveram a 

glória, e as suas obras os sigam estão em honra. O caráter de “Salvação”, “Glória” e 

“Honra”, são os mais marcantes desta seção, demonstrando uma grandiosidade musical. 

Essa seção se inicia no compasso 143, Sulek deixa a marcação de um dolce expressivo na 

intensidade de MP (meio piano). Com essas marcações devemos expressar esses elementos, 

assim fazendo as construções das frases e seguindo exatamente os tempos das notas 

contidos na partitura musical, o piano nessa seção ajudará bastante a obter isso, pois a sua 

parte fará bastante acordes nos tempos fortes, assim sendo muito nítido e de fácil sincronia 

entre encaixar a voz do trombone com a voz do piano, outro fator é que a voz do piano 

movimentará menos em relação a outras seções, como: primeira, quarta, quinta e sétima.  

Projete frases conforme as ligaduras de frase indicadas, prolongando o máximo 

possível.  Isso é para criar uma maior tensão antes de chegar ao final das frases.  

Outro ponto que devemos ter atenção é sobre as diversas marcações que o 

compositor faz em relação à intensidade, há vários sinais de crescendo e decrescendo: no 

compasso 164 há um sinal de crescendo, nos compassos 166 há um sinal de decrescendo, 

167 há sinal de crescendo, já nos compassos 168, 169, 170 e 171 há sinal de decrescendo 

em cada um deles, assim levando à musica a uma intensidade de P (piano).  
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 Figura 20 – Dinâmica. Fonte: Partitura  

 

Entre os compassos 172 e 183 o piano toca, gerando uma sensação do obscuro. 

Esse obscuro é de forma proposital, assim fazendo a preparação para a próxima e última 

seção. Esse elemento é uma das características da sétima seção, que é um lado 

obscuro/sombrio, assim finalizando a sexta seção e abrindo espaço para se iniciar uma nova 

temática, onde há outros elementos programáticos inseridos e uma nova trama musical.  
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Figura 21 – Exemplo musical entre os compassos 172 e 183. Fonte: Partitura  

 

Seção 7 

Apocalipse 21:03-08 – E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Eis aqui o 

tabernáculo de Deus como os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu 

povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.– E Deus limpará de 

seus olhos toda a lagrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, 

nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas.– E o que estava assentado 

sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas.–  E disse-me: Escreve; 

porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido: Eu 

sou o Alfa e o Ômega, o principio e o fim.  A quem quer que tenha sede, de graça 

lhe darei da fonte da água da vida. – Quem vencer herdará todas as coisas; eu 

serei seu Deus, e ele será meu filho. – Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e 

aos abomináveis, e aos fornicários (quem pratica sexo antes do casamento), e aos 

feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que 

arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte.  
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Figura 22 - Sétima seção da sonata. Fonte: Partitura  

 

É chegado o momento da última seção da sonata de Stjepan Sulek. A sétima seção 

se inicia no compasso 184, com um F (forte) com disperatamente, traduzindo em 

desesperadamente. Essa parte faz a relação com o versículo oitavo, onde Deus faz a 

condenação dos merecedores da segunda morte, iremos do compasso 184 até o primeiro 

tempo do compasso 201. Devemos levar em conta todos os sinais de decrescendo e 

crescendo que é acrescentado à partitura, pois com esses sinais daremos uma maior 

sensação desse desespero de não se ir para o céu e consequentemente o caos dos 
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condenados. Assim vamos acrescentando elementos extramusicais de acordo com o 

versículo citado.  

Neste versículo oitavo é dito sobre a condenação no lago que arde com fogo, ao 

analisar podemos concluir que se refere sobre a condenação, e assim relacionaremos os 

elementos de condenação da Bíblia com o desespero da sonata, pois esse desespero contido 

na obra musical acaba sendo a reflexão e a expressão de todo elemento literário bíblico. 

Desse pressuposto devemos dar essa sensação de desespero através dos elementos musicais, 

assim usando a voz do trombone para fazer essa provocação. Na questão sonora, o 

trombone permanece com vigor e rapidamente faz um decrescendo, assim chegando à 

pouquíssima intensidade, dessa forma que a trama musical foi escrita por Sulek.  

 Figura 23 – Exemplo musical. Fonte: Partitura  

 

Por meio dessa forma musical, buscaremos trazer um elemento programático, e 

usaremos esse elemento baseando-se nas formas do rápido decrescendo que há nesse 

momento. Já na relação do versículo oitavo com a sonata, é até a metade do compasso 201. 

Há também uma grande movimentação na voz do piano, se movendo de mesma forma, em 

um sentindo desesperado, assim explicitando o caos, rodeado de semicolcheias e dando 

apoio a essa sensação de desespero, assim correlacionando o desespero e o caos com toda a 

trama musical contida nesse momento.  
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Figura 24 – Desespero explícito na melodia do piano. Fonte: Partitura  

 

O intérprete dever ter atenção especial com a célula rítmica que aparece 

constantemente nessa parte musical, como o primeiro exemplo, compasso dessa parte 

(184), em que ele deverá executar três notas (fusas) bem no final do último tempo desse 

compasso. Essas três notas no final do último tempo do compasso aparecem nos compassos 

184, 188, 192 e 198, apenas o último compasso citado que se difere na execução rítmica, 

onde as três notas que se encontram no final do segundo tempo. Sugiro que toque essa 

sequência de três notas (fusas) com o staccato triplo, de acordo com a técnica 

trombonistica. Esse staccato triplo5 facilitará essa execução musical, preservando a 

acentuação que Sulek colocou em cada das notas.  

                                                 
5 Uma técnica instrumental ou vocal, designando articulação, com base no agrupamento de três sílabas. 
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Na segunda parte desta seção, partir do compasso 201 e relacionaremos com os 

versículos cinco, seis e sete da passagem bíblica. Esse momento traz à tona uma nova trama 

musical e necessariamente outros focos de elementos extramusicais. Acreditamos que esta 

passagem poderia representar a voz do próprio Deus, pois de acordo com o versículo quinto 

a voz vinha daquele que estava assentado sobre o trono. Já no versículo sexto Deus diz que 

é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e no sétimo versículo ele diz que os vencedores 

serão seus filhos e herdeiros. Dessa forma foi selecionado esses elementos como forma de 

interpretação programática para essa parte. Neste momento todas as especificidades de 

potência de som do trombone são requeridas, para isso, respiração é fundamental e deve ser 

previamente pensada e anotada. Indico que marque alguns lugares como pontos de 

respiração e respire apenas neles, um sendo no início dessa parte no compasso 201, outro 

antes de tocar a nota Ré no compasso 203, outro antes de tocar a nota Lá no compasso 205, 

outro antes de tocar a nota Mi no compasso 207, e respire bem antes de tocar as notas 

contidas no próximo compasso, é a última parte desse momento, sendo assim, dando um 

novo caráter nessa sétima seção.  

 

Figura 25 – Sugestões de respiração. Fonte: Partitura 

 

Posteriormente já é a terceira parte dessa sétima seção, ou seja, é o momento final 

da Sonata Sulek. Esse terceiro momento se inicia no compasso 212, em que volta o tema 

inicial da peça, porém com a marcação de Forte expressivo. A grande voz que vem do céu 

dizendo que Deus estará com eles, que não haverá mais morte nem pranto, pois essas coisas 

são passadas. Ou seja, todos esses estão salvos e habitarão com Deus para todo sempre.  

Esse momento final é repleto de ápices, sendo que eles fazem jus ao caráter de 

abertura dos portões do céu para os que serão salvos. Ao mesmo tempo esses ápices fazem 

relação com a presença do próprio Deus, mostrando sua imponência, sendo o Alfa e o 
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Ômega, dando jus a todo o seu poder. Porém não fuja das intensidades marcadas na 

partitura.  

Relembre o início dessa Sonata. Esse final é bastante semelhante, porém, com um 

caráter mais marcante e com uma intensidade superior (mais forte). Faça as construções das 

frases sempre visando a chegada do ápice, da mesma forma como um arrebatamento e a 

condenação dos pecadores, relembrando a abertura dos portões dos céus de acordo com 

interpretações, assim enriquecendo toda a trama musical, usando os elementos musicais 

para trazer as imagens extramusicais. Aproveitando cada momento, cada ponto de ápice e 

sabendo elevar a melodia a um ponto extremo e com tensão, se baseando no que seriam nas 

imagens dessa seção.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No decorrer do trabalho abordamos a sonata Vox Gabrieli, de Stjepan Sulek. 

Assim também foi discorrido sobre o compositor e também sobre música programática, 

tudo para que pudesse ser introduzido várias sugestões programáticas para cada momento 

dessa sonata. As sugestões que foram dadas são de dois cunhos, sendo um o lado musical e 

o outro o lado literário, assim fundamentando a performance musical sobre essa peça.  

Mas cabe ao intérprete, fazer uma explicação para o ouvinte, isso antes da 

apresentação, para que o ouvinte fique ciente e tenha um conhecimento prévio sobre a 

música que será executada. É importante explicar sobre a obra que apresentará. Assim 

poderá mostrar, de forma prévia, a sua interpretação sobre essa determinada obra. Sobre a 

interpretação do ouvinte, sobre os elementos que a sua mente (ouvinte) relaciona, é bastante 

relativa, dependendo de alguns fatores, se o mesmo é da música ou não, cantor ou 

instrumentista, se já viu outras interpretações sobre a obra, etc. 

Com a análise dos dados contidos em ambos os lados (musical – literário), 

abordamos aspectos respectivos a complexidade da performance musical, e assim podemos 

concluir que foi de forma significativa e importante, a comparação e a busca de 

fundamentação para uma obra de tamanha magnitude cultural e musical. Para que se 

pudesse firmar uma interpretação coerente, assim dando maior segurança no momento da 

execução musical, e consequentemente podendo contribuir para novos intérpretes que virão 

a tocar essa música e que irão pesquisar sobre a mesma. 

 

Ao fazer a leitura de um texto musical, o intérprete deve tomar inúmeras decisões 

relacionadas a questões como estilo, articulação, dinâmica, fraseado, andamentos, 

além das questões técnicas de seu instrumento. Essas decisões requerem intensa 

pesquisa, cujo resultado é sua interpretação (LOPES, 2012, p.15). 

 

 

Embora essa sugestão seja de forma bastante exata, de acordo com as comparações 

literárias, sempre poderá haver uma nova perspectiva, uma nova forma de abordagem, um 

novo modo de olhar, um novo caminho.  
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Como em todo processo interpretativo, sempre surgem novas ideias, seja nos 

ensaios como em concertos, para várias questões desta obra. Não no que diz 

respeito a grandes conceitos estruturais, mas a pequenos detalhes, que variam um 

pouco em cada apresentação. O intérprete sempre experimenta transformações 

diárias, o que contribui para tornar a arte interpretativa cada vez mais viva. É o 

retrato de um instante, de um momento, com todas as suas peculiaridades e 

particularidades, que jamais se repetirá (FAGERLANDE, 2010, p.96). 

 

 

Assim, aqui firmamos uma abordagem qualitativa, sendo uma forma de 

interpretação da sonata Vox Gabrieli, mas como toda forma de pensamento pode ir além, 

como todo desenvolvimento deve ser contínuo, cabem mais pesquisas e novas formulações 

interpretativas, até mesmo aumentando o número de interpretações sobre esta obra, 

aumentando a diversidade, assim vivenciando e experimentando outras possibilidades. 

Sendo que a música em sua grande essência é rica de possibilidades. 
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ANEXO A – Partitura da Sonata Vox Gabrilei, de Stjepan Sulek. 
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