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PROGRAMAÇÃO GERAL

Horário Qua - 03/out Qui - 04/out Sex - 05/out

8h00
às

9h00
Credenciamento: Hall Sessão de Posters: Hall

8h15
Recital: Teatro

9h15
às

10h10
Abertura e Recital: Teatro Recital: Teatro

9h-10h10
Conferência 2: Teatro

10h10
às

10h30
Cafezinho Cafezinho Cafezinho

10h30
às

12h00
Conferência 1: Teatro

Comunicação 2
Sessão A: Sala 215
Sessão B: Mini-auditorio

Mesa 3: Mini-Auditório

12h00
às

14h00
Almoço Almoço Almoço

14h00
às

14h50

13h40 as 15h
Comunicação 1

Sessão A: Sala 215
Sessão B: Mini-auditorio

Recital: Teatro Recital: Teatro

15h
às

16h40

15h20 às 16h50
Mesa 1: Mini-Auditório

15h às 16h30
Mesa 2: Mini-Auditório Comunicação 3

Sessão A: Sala 215
Sessão B: Sala 130
Mini-Curso 6: Teatro 

17h00
às

19h30

Mini-Curso 1: Sala 130
Mini-Curso 3: Sala 215
Mini-Curso 5: Sala 126
Mini-Curso 7: Teatro

Mini-Curso 1: Sala 130
Mini-Curso 2: Mini-Auditório
Mini-Curso 3: Sala 215
Mini-Curso 5: Sala 126
Mini-Curso 6: Teatro

Mini-Curso 1: Sala 130
Mini-Curso 3: Sala 215
Mini-Curso 4: Sala 126
Mini-Curso 7: Teatro

20h30
RECITAL 

SESC Cidadania
Setor Jardim América

RECITAL
Centro Cultural da UFG

Praça Universitária

19h-19h50
RECITAL

Mini-Curso 7
Teatro da EMAC
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PROGRAMAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES

Quarta-Feira (03 de outubro) – COMUNICAÇÃO 1 – 13h40 às 15h

A) “Ressonâncias e Reminiscências da Musicologia e das ‘Músicas’ na Sociedade”
 Coordenador: Prof. Wolney Unes (SALA 215)

Horario Autor (es) Título do Trabalho
13h40 Denis Rilk Malaquias

Magda de Miranda Clímaco
A GERAÇÃO PAGODE DE VIOLA: IMPORTÂNCIA 
E INFLUÊNCIAS DE UM GÊNERO HÍBRIDO NA 
MÚSICA VIOLEIRÍSTICA

14h Leonel Batista Parente MUSIKKORPS DA WEHRMACHT E A FUNÇÃO 
SOCIAL DA MÚSICA

14h20 Ozório Bimbato Pereira 
Christovam

RESSIGNIFICAÇÃO FORMAL EM ANDRÉ DA SILVA 
GOMES: ESTUDO RETÓRICO DO DISCURSO 
MUSICAL DO KYRIE I DA MISSA EM DÓ

14h40 Valdemar Alves Silva
Magda de Miranda Clímaco

TRÊS ESTUDOS DE CONCERTO PARA VIOLÃO 
SOLO DE RADAMÉS GNATTALI: PECULIARIDADES 
ESTILÍSTICAS E PROCESSOS DE HIBRIDAÇÃO 
CULTURAL

B) “Sons e Silêncios: Diversidades nas Práticas do Compositor e do Performer”
 Coordenador: Prof. Ângelo Dias (Mini-auditório)

Horario Autor (es) Título do Trabalho
13h40 Taís Vilar Vieira

Johnson Machado
“CENAS CARIOCAS, SUÍTE Nº 2” PARA CLARI-
NETA E PIANO DE GUERRA VICENTE: UM 
ESTUDO INTERPRETATIVO A PARTIR DE SUAS 
CARACTERÍSTICAS DECORRENTES DA MÚSICA 
POPULAR BRASILEIRA

14h Johnson Machado “ESTUDO I” FOR SOLO CLARINET BY JOHNSON 
MACHADO: ANALYTICAL ASPECTS THROUGH 
POST-TONAL THEORY

14h20 Guilherme Araújo Freire A FIGURA ALEGÓRICA DO DEFEITO NO DISCO 
COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE TOM ZÉ

14h40 Felipe Novaes Cantão A LEGENDA DE OVALLE: UM ESTUDO ANALÍTICO

XII SEMPEM - Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Programa de Pós-Graduação em Música
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Quinta-Feira (04 de outubro) – COMUNICAÇÃO 2 – 10h30 às 12h10

A) “Sons e Silêncios: Diversidades nas Práticas do Compositor e do Performer”
 Coordenador: Prof. Johnson Machado (SALA 215)

Horario Autor (es) Título do Trabalho
10h30 Daniel Souza de Araujo

Johnson Machado
A PRODUÇÃO DO GLISSANDO COMO TÉCNICA 
ESTENDIDA NA CLARINETA

10h50 Leonardo Casarin Kaminski
Werner Aguiar

DIFICULDADES MOTORAS NA CONSTRUÇÃO DA 
PERFORMANCE MUSICAL: ALGUMAS POSSIBILI-
DADES E CONCEITUAÇÕES

11h10 Alan Borges Guerreiro
Iracele Vera Livero de Souza

DIVERSIDADES NA PRÁTICA DO VIOLONISTA: UM 
PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO PARA VIOLÃO DO 
MENUET I DA SUÍTE ANTIQUE OP. 11 PARA PIANO 
DE ALBERTO NEPOMUCENO

11h30 Sólon de Albuquerque 
Mendes

EXPERIMENTO COMPOSICIONAL UTILIZANDO 
“MELODIAS E RITMOS RESULTANTES”

11h50 Leonardo Bertolini Labrada EXPLORAÇÕES TIMBRÍSTICAS NO VIBRAFONE: 
VISÕES SOB UM PRISMA MULTIFACETADO

B) “Percepções nas Práxis em Música, Educação e Saúde”
 Coordenadora: Profa. Eliane Leão (Mini-Auditório)

Horario Autor (es) Título do Trabalho
10h30 Alessandro da Costa

Silvia Maria Pires C. Berg
A BANDA DE METAIS E PERCUSSÃO DENTRO 
DA ESCOLA PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO 
ENVOLVENDO DUAS OFICINAS

10h50 Maria da C. de Matos Peixoto
Célia Maria F. da S. Teixeira
Claudia Regina de O. Zanini 

A MUSICOTERAPIA COMUNITÁRIA E O HOMO 
MUSICALIS NA EXPERIÊNCIA MUSICAL COLETIVA

11h10 Daniel Vieira A VALORIZAÇÃO DA CONDIÇÃO HUMANA NO 
PROCESSO DE PERFORMANCE MUSICAL:
UMA POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE UM 
SUJEITO DE SUA PRÓPRIA ATITUDE ESTÉTICA

11h30 Gustavo Araújo Amui
Fernanda Albernaz

MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PRODUÇÃO EM 
PERIÓDICOS ESPECÍFICOS DE MÚSICA
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Sexta-Feira (05 de outubro) – COMUNICAÇÃO 3 – 15h às 16h40

A) “Sons e Silêncios: Diversidades nas Práticas do Compositor e do Performer”
 Coordenador: Prof. Werner Aguiar (SALA 215)

Horario Autor (es) Título do Trabalho
15h Lucia de Fátima Ramos 

Vasconcelos 
Adriana Giarola Kayama

MELOPOÉTICA: MÉTRICA, RITMO, COLORIDO DA 
RIMA E DOS FONEMAS DA POESIA ENQUANTO 
FERRAMENTAS À INTERPRETAÇÃO DA CANÇÃO

15h20 José Antônio Branco 
Bernardes

NOTAS SOBRE LE DEVIN DU VILLAGE DE 
ROUSSEAU

15h40 Gerson Frances do Amaral
Antonio Marcos Cardoso

O STACCATO TRIPLO NA FANTASIA SUL AMÉRICA 
PARA TROMPETE SOLO EM DÓ DE CLAUDIO 
SANTORO: APLICAÇÃO A PARTIR DO MÉTODO 
ARBAN

16h Mauren Liebich Frey 
Rodrigues

PROXIMIDADES ENTRE O GÊNERO CHORO E O 
ESTUDO N. 3 (CHORINHO) PARA PIANO SOLO DE 
VIEIRA BRANDÃO

16h20 Diogo Lefèvre RELAÇÕES ENTRE TEXTO E MÚSICA NA PEÇA 
KREUZE DE SCHOENBERG

B) “Percepções nas Práxis em Música, Educação e Saúde”
 Coordenadora: Profª Maria Helena Jayme (SALA 130)

Horario Autor (es) Título do Trabalho
15h Guilherme Farias de Castro 

Montenegro
OS MODOS DE SER E AGIR DO PIANISTA COLA-
BORADOR NA PROFISSÃO: UM ESTUDO NO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL / ESCOLA 
DE MÚSICA DE BRASÍLIA

15h20 Aline Mont’Alvão Oliveira 
Fátima Corvisier

PESQUISA DE REPERTÓRIO PIANÍSTICO BRASI-
LEIRO PARA O ALUNO INICIANTE – KINDERSZENEN 
DE ALMEIDA PRADO

15h40 Alexandre Teixeira
Antonio Marcos S. Cardoso

UMA METODOLOGIA, UMA INTERPRETAÇÃO 
– APLICADA A DIAS FELIZES DE GILBERTO 
GAGLIARDI
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CONVIDADOS DAS MESAS E CONFERÊNCIAS

Conferência 1: “Intenção e Silêncio: Ressonâncias Pós-Cageanas”
Mediação/Tradução: Dr. Fábio Oliveira (UFG)

Dr. Joe Panzner (Ohio State University)

Joe Panzner is a computer musician from Akron, OH currently residing in Columbus, OH. 
He draws on the live electronic music of John Cage and David Tudor, the long-form memory 
experiments of Morton Feldman, and the digital extremism of Peter Rehberg, Florian Hecker, 
Zbigniew Karkowski, Dion Workman, and Julien Ottavi. In addition to his solo performance 
and composition, he records and performs with scenic railroads alongside fellow computer/
electronics musician Mike Shiflet. Panzner works with live electronics and within an ethos of 
musical materialism, preferring visceral sound experience to representation. He uses treated 
natural and instrumental sounds, computer synthesis and digitally processed analog synthesis, 
frequency extremes, and an array of acoustic and psychoacoustic phenomena. Panzner earned 
a BM in Music Theory, a MA in Musicology, and a Ph.D. in Musicology from the Ohio State 
University, where he was a recipient of the University Fellowship and the prestigious Presidential 
Fellowship for Doctoral Research. He helped found and direct the first New Music Ensemble 
at the Ohio State University, a group devoted to performing new works of experimental music 
by student composers as well as works by John Cage, Cornelius Cardew, Morton Feldman, 
Earle Brown, and more. His recently completed doctoral dissertation,The Process That Is The 
World: Cage/Deleuze/Events/Performances, traces the philosophical linkages between Gilles 
Deleuze and John Cage in the domains of musical ontology, performance, and politics. He is 
presently a lecturer of Music History at The Ohio State University.

Mesa 1: “Sons e Silêncios em Práticas da Educação Musical e da Musicoterapia”
Mediação: Drª Denise Álvares Campos (UFG)

Dra. Maura Penna (UFPB)

Graduada pela Universidade de Brasília em Licenciatura Plena em Educação Artística (1983), 
Licenciatura em Música (1983) e Bacharelado em Música (1979). Mestrado em Ciências Sociais 
pela Universidade Federal da Paraíba (1990) e Doutorado em Linguística pela Universidade 
Federal de Pernambuco (1997). Atualmente é Professora Adjunto II do Departamento de 
Educação Musical da Universidade Federal da Paraíba (desde agosto 2009), onde atua como 
pesquisadora e docente dos cursos de Licenciatura em Música e no Mestrado em Música. Ainda 
na Universidade Federal da Paraíba, atuou no Departamento de Arte da entre 1984 e 2003, 
lecionando na Licenciatura em Educação Artística, no Mestrado em Educação e em cursos 
de Especialização em Arte. Entre março de 2004 e agosto de 2009 integrou o corpo docente 
do Departamento de Educação da Universidade Estadual da Paraíba (Campina Grande - PB), 
lecionando no curso de Pedagogia, no Mestrado em Literatura e Interculturalidade e no Mestrado 
Interdisciplinar em Ciências da Sociedade. Tem experiência na área de Artes e de Educação, 
com ênfase em Educação Musical, atuando principalmente nos seguintes temas: educação 
musical, ensino de arte, parâmetros curriculares nacionais, prática pedagógica em arte e música, 
pesquisa em educação, além de manifestações culturais e artísticas na contemporaneidade.
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Dra. Maria Helena Bezerra Cavalcanti Rockenbach (AACD-RS)

Doutora em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2006. 
Tese defendida: Vivências musicoterápicas com a literatura infantil: musicoterapia e literatura 
para crianças hospitalizadas. Musicoterapeuta da Associação de Assistência à Criança 
com Deficiência (AACD), em Porto Alegre-RS. Presidente atual da Associação Gaúcha de 
Musicoterapia-AGAMUSI. Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
de 1986 a 2005, nos cursos de Comunicação Social, Letras, História e Educação. Professora 
do Curso de Pós-Graduação em Musicoterapia, da FEEVALE, em 2000. Musicoterapeuta 
voluntária do Hospital Conceição de Porto Alegre, na área de Saúde Mental (CAPS), de 1999 
a 2007. Musicoterapeuta voluntária do Hospital São Lucas da PUCRS, de 1999 a 2005, no 
setor de Pediatria. Pesquisadora na área de Musicoterapia em Onco-Hemato e Reabilitação 
Neurológica.

Mesa 2: “Escutas do Timbre na Contemporaneidade”
Mediação: Dr. Anselmo Guerra de Almeida (UFG)

Dr. Alexandre Lunsqui (UNESP)

Alexandre Lunsqui é um compositor natural de São Paulo. Estudou na Universidade de 
Campinas (Bacharelado), University of Iowa (Mestrado), Columbia University (Doutorado) 
e no Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM). Seus principais 
professores foram Tristan Murail, Jeremy Dale-Roberts e Fred Lerdahl. Frequentou 
masterclasses com Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann, Philippe Leroux, Philippe 
Manoury e François Bayle, entre outros. Sua formação também inclui jazz e improvisação 
contemporânea. Seus trabalhos já foram tocados na Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, 
Brasil, China, Costa Rica, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Indonésia, Inglaterra, 
Irlanda, Itália, Japão, Lituânia, Luxemburgo, Polônia, Suiça e ao redor dos Estados 
Unidos. Teve obras executadas em festivais tais como o Gaudeamus Music Week (2006, 
2009), Festival Musica Nova (1995, 2007), Manca, CrossDrumming, Aspekte, Wellesley 
Conference, Yellow Barn, Sonorities Festival, Time of Music, Printemps des Poètes, Festival 
Música Nova, Beijing Modern, Music at the Anthology, Bienal de Música Contemporânea 
do Rio de Janeiro, Creative Music Festival, PASIC, Luxembourg Fest, RICMA, Salihara, 
Luxembourg Fest e Resonances. Entre seus prêmios estão a Bolsa Virtuose do Ministério da 
Cultura do Brasil, prêmio Programa Petrobrás Cultural, Salvatore Martirano Award, prêmio 
do Percussion Arts Society (Brasil), Prêmio Funarte de Composição Clássica (2010) e prêmio 
da Fromm Foundation (oferecido pela Harvard University). Suas obras foram tocadas por 
grupos como o Ensemble Aleph, Arditti String Quartet, Argento Chamber Ensemble, entre 
outros, além de solistas internacionais como Mario Caroli, Greg Beyer, Alexis Descharmes 
e Tara OConnor. Um CD monográfico com sete obras de câmera foi lançado pelo selo 
Gravina Música em 2008. Dentre seus projetos recentes estão uma nova peça escrita sob 
encomenda da New York Philharmonic e uma colaboração com o Ensemble Reconsil Viena. 
Alexandre Lunsqui é professor-doutor de Composição e Harmonia na Universidade Estadual 
Paulista (UNESP).
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Dr. Gregory Stuart (University of South Carolina)

Greg Stuart is a percussionist from St. Paul, MN currently residing in Columbia, SC. His 
work explores various alternative percussion techniques, including sustained friction, gravity-
based sounds via small grains, sympathetic vibration, and electronic instruments. Since 2006 
Stuart has collaborated extensively with the composer Michael Pisaro producing a large body 
of new music for percussion comprised of pieces that focus on the magnification of small 
sounds through recording and layering (An unrhymed Chord, A wave and waves, Ricefall 
(2), July Mountain, and the Hearing Metal series). He has performed at many festivals and 
venues including MaerzMusik (Berlin), Amplify Festival (NYC), Gallery Kapleica (Ljubljana), 
Elastic Arts Foundation (Chicago), New Music Co-Op (Austin), Philadelphia Sound Forum, 
Sushi Performance and Visual Art (San Diego), MacPhail Center for Music (Minneapolis), 
and Conundrum Music Hall (West Columbia, SC) among others. He has recorded for such 
labels as Edition Wandelweiser, Gravity Wave,Cathnor, Engraved Glass, Senufo 
Editions and Presqu’île. Stuart holds DMA and MA degrees from the University of California, 
San Diego and a BMus from Northwestern University. Stuart is currently a Clinical Assistant 
Professor at the University of South Carolina in Columbia, SC where he teaches music history, 
experimental music, percussion, and runs the New Music Workshop.

Conferência 2: “Impactos e Ressonâncias do Ensino Coletivo no Cenário da Educação Musical”
Mediação/Tradução: Dra. Fátima Corvisier (USP-Ribeirão Preto)

Martha Hilley (University of Texas)

Professor Martha Hilley joined the faculty of The University of Texas School of Music in 1982 as 
coordinator of group piano. In 1986, she became head of the keyboard division and served in 
that position until 1989. She served for five years as Associate Director of the School of Music 
as well as Director of Undergraduate Studies and was Chair of the 1999-2000 University of 
Texas Faculty Council. Ms. Hilley has been an active participant in workshops, conferences 
and seminars on the international, national, state and local levels. She has been co-curriculum 
coordinator for the International Pedagogy Workshops in Italy, Belgium, Norway, Australia and 
Hawaii and served as pedagogy faculty for the Fairbanks Summer Arts Festival in Alaska and 
Tunghai University’s Summer Keyboard Institute in Taichung, Taiwan. Her abilities as a teacher 
were recognized in 1983 when she received the Texas Excellence Teaching Award, and again 
in 1988 when she was awarded one of four Dad’s Association Centennial Fellowships for 
excellence in undergraduate teaching. In 1992, Professor Hilley was recipient of the prestigious 
Orpheus Award presented by Phi Mu Alpha Sinfonia in recognition of her contributions to the 
field of music. In 1997, she was awarded the Outstanding Collegiate Teacher Award by the 
Texas Music Teachers Association and in 1998, Hilley was awarded the William David Blunk 
Professorship in recognition of outstanding undergraduate teaching and research. In 2000, 
she was chosen for membership in Leadership Texas and was elected in September of 2000 
to the Leadership Texas Alumni Board of Directors. Hilley was inducted into the Academy of 
Distinguished Teachers at UT Austin in 2005 and awarded the Distinguished Service Award 
from the Music Teachers National Association in the spring of 2008. Professor Hilley’s articles 
have been published in Clavier, Piano Quarterly and Keyboard Companion. She is co-author 
of two college piano texts: “Piano for the Developing Musician” and “Piano for Pleasure.” 
The texts were the first to embrace digital sequencer technology through disks furnished to 
teachers as well as the first to provide web-based computer tutorials, downloadable pdf and 
mp3 files and dedicated web sites for each text.
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Mesa 3 “Canções: Ressignificação e Interpretação na Música Popular”
Mediação: Dra. Ana Guiomar Rêgo Souza

Dr. Acácio Tadeu de C. Piedade (UDESC)

Possui graduação em Música (Composição e Regência) pela Universidade Estadual de 
Campinas (1985), mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (1997, 2004) e pós-doutorado em Musicologia na Université de Paris 
IV, Sorbonne (2010-2011). Atualmente é professor efetivo do Departamento de Música e 
do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS/UDESC) da Universidade do Estado 
de Santa Catarina. É membro dos grupos de pesquisa MUSICS (UDESC) e MUSA (UFSC). 
Tem experiência nas áreas de Artes e de Antropologia, com ênfase em Música, atuando 
principalmente nos seguintes temas: musicologia-etnomusicologia, análise musical e 
composição musical.

Dra. Regina Machado (UNICAMP)

Doutora em Semiótica e Linguística pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(USP) sob orientação de Luiz Augusto de Moraes Tatit, com o trabalho Da intenção ao 
gesto interpretativo - análise semiótica do canto popular brasileiro. Mestre em Música pela 
Universidade Estadual de Campinas, sob orientação de José Roberto Zan, com a dissertação 
A Voz na Canção Popular Brasileira - um estudo sobre a Vanguarda Paulista, que em 2011 foi 
lançado pelo Ateliê Editorial. Professora do Curso de Música Popular da Universidade Estadual 
de Campinas, no qual ministra as disciplinas Canto Popular e Canto na Música Popular 
Brasileira, dedicada a analisar o comportamento vocal na canção popular urbana. Atua na 
área de Música, tanto artística quanto academicamente, com especialização em Canto, sendo 
o foco de seu trabalho acadêmico os seguintes temas: canto popular, comportamento vocal 
na canção popular, história do canto e análise do comportamento vocal através de estudos 
semióticos. Possui três cds lançados (Sobre a Paixão, 2000; Pulsar, 2004 e Agora o Céu vai 
Ficando Claro, 2010).
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COMUNICAÇÕES ORAIS

Percepções nas Práxis em Música, Educação e Saúde

A BANDA DE METAIS E PERCUSSÃO DENTRO 
DA ESCOLA PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO 

ENVOLVENDO DUAS OFICINAS

Alessandro da Costa (IFG)
aletrumpet@gmail.com

Silvia Berg (USP)
silviaberg@usp.br

Palavras-chave: Banda; Aprendizado; Regente.

INTRODUÇÃO

Educar é uma das principais tarefas da escola, se não a principal. Etimologicamente, educar 
vem do latim educare, que é uma forma derivada de educere que contém a ideia de conduzir.¹

Faz-se notar a diferenciação entre educar e ensinar. Ensinar do baixo latim insignare, al-
teração de insignire, significa indicar, designar, assim como ser compreendido como “marcar com 
um sinal” (LIMA, CASTRO e ARAÚJO, 2006, p. 240).

Educar significa conduzir o aluno a uma compreensão da realidade através do aperfeiçoa-
mento de suas habilidades intelectuais, estimulando o desenvolvimento da capacidade reflexiva do 
aluno em face das complexidades de uma sociedade plural e digitalizada.

Cabe ao educador a responsabilidade de autoavaliação constante, assim como a avalia-
ção do processo de educação e ensino, para que se tenham resultados mais precisos e condizen-
tes com a realidade e característica dos alunos.

Neste contexto, o professor torna-se um mediador e organizador do conhecimento e da 
aprendizagem. Para Paulo Freire: 

Ensinar é assim a forma que toma o ato do conhecimento que o (a) professor (a) necessaria-
mente faz na busca de saber o que ensina para provocar nos alunos o seu ato de conhecimen-
to também. Por isso ensinar é um ato criador, um ato crítico e não mecânico. [...] ensinar não 
é transmitir conhecimento – não precisa ser aprendida por ele e pelos educandos nas suas ra-
zões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser 
constantemente testemunhado, vivido. (FREIRE, 2002, p. 81, FREIRE, 1996, pag. 27)

Neste artigo trataremos das possibilidades do ensino individual e coletivo utilizando a ban-
da de metais e percussão como ferramenta de educação dentro da escola pública, e os consequen-
tes desdobramentos das possibilidades de atendimento individualizado que idealmente estaria 
direcionado às necessidades, problemas e dificuldades dos alunos, e o ensino coletivo onde os alu-
nos teriam suas deficiências ou aprendizados trabalhados em relação à ação de outros alunos.

Um atendimento individual é importante porque propicia ao aluno um espaço de aprendi-
zagem onde suas necessidades são tratadas particularmente mediante o ato de apreensão e for-
mação do conhecimento. 
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Já um ensino coletivo possibilita ao aluno a adequação de sua percepção às percepções 
de outros alunos, tentando assim, contribuir para a formação de um senso comum que esteja em 
equilíbrio com a individualidade dos outros alunos.

A BANDA DE METAIS E PERCUSSÃO COMO FERRAMENTA DE ENSINO EM ESCOLAS 
PúBLICAS

A oficina de banda tem revelado ser uma ótima ferramenta para o ensino nas escolas. 
Além de aprimorar a percepção, a cognição, a concentração e coordenação motora dos alunos, as 
atividades musicais conjugadas em uma banda, no caso específico, de metais e percussão tam-
bém cuida da formação do aluno, no que diz respeito ao processo de inclusão social, à consciên-
cia de responsabilidade e disciplina, à formação ética e moral do aluno, ao desenvolvimento da 
capacidade crítica e reflexiva para a formação do conhecimento do aluno. Por outro lado, surge 
uma pergunta comum a muitos que utilizam a banda como ferramenta de ensino coletivo e que 
está atrelada a todo o processo de formação na disciplina. Como desenvolver na oficina de ban-
da um trabalho coletivo que respeite a individualidade e o desenvolvimento técnico inerente aos 
alunos?

Com base nessa questão propomos um estudo de caso que está ligado a duas expe-
riências distintas de oficina de banda, vivenciadas por um dos autores deste artigo dentro de 
um projeto cujo objetivo foi oferecer a crianças e adolescentes atividades educacionais comple-
mentares ao ensino regular, para uma ampliação da permanência desses alunos em atividades 
socioeducativas.

Em uma verificação bibliográfica preliminar pudemos perceber que existem muito pou-
cas publicações no Brasil que tratam de pontos específicos relacionados a uma boa base técni-
ca e musical no ensino para bandas de música. Em Da Capo – Método Elementar para o Ensino 
Coletivo e Individual dos Instrumentos de Banda há um enfoque nos métodos modernos de ensino 
coletivo instrumental dos Estados Unidos onde o professor Joel Barbosa da Universidade Federal 
da Bahia faz uma adaptação desses métodos à realidade brasileira utilizando músicas folclóricas 
regionais (BARBOSA, 2004). Encontramos também outros dois métodos utilizados pelo Curso 
Técnico em Instrumento Musical do Instituto Federal de Goiás – campus Goiânia, Yamaha Band 
Method; Method/Instruction (SANDY e O’REILLY, 1988) e Accent on Achievenment, (O’REILLY e 
WILLIANS, 1997) para a prática de banda, que introduz de forma gradativa elementos estruturais 
da musica com sugestões técnicas dos instrumentos, bem como sua aplicabilidade em arranjos e 
composições contidos no método.

Outro método de ensino coletivo encontrado é o Band Class: Australian Band method utili-
zado em algumas bandas da Igreja Assembleia de Deus de Ribeirão Preto – SP, que trabalha lições 
teóricas em conjunto, simultâneo à técnica dos instrumentos. Esse método oferece ainda partitu-
ras e estudos acompanhados por playbacks como forma de auxiliar os estudos individuais, e alguns 
duetos com diferentes combinações de instrumentos. (SEABROOK, 2004)

Percebemos que uma grande quantidade de bandas no Brasil é orientada por um único 
professor que acaba tendo que ser polivalente. É impossível, nessa situação um trabalho individual 
sistemático. O aluno acaba não tendo como levar o instrumento para casa e, mesmo levando, não 
tem tempo para praticá-lo. Mesmo na escola o tempo para a prática é limitado.

Trataremos aqui da relação do coletivo e do individual em um estudo de caso que aqui de-
nominaremos Banda A e Banda B².

Este projeto que, além da oficina de banda, também englobou outras disciplinas como te-
atro, coral, dança e xadrez, foi realizado do ano 2006 a 2009. As observações foram tomadas, ao 
perceber-se que as necessidades deste projeto foram idênticas às de vários outros pelo país: falta 
de estrutura física, como por exemplo, espaço inadequado, instrumentos em péssimas condições 
de uso, recursos limitados para compra de material de manutenção, falta de repertório adequado, 
e falta de professor para o ensino de cada categoria de instrumento.
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PROPOSTA DE TRABALHO E PROJETO

Frente a essas condições de trabalho, tornou-se desafiante desenvolver uma proposta que 
abarcasse o funcionamento de duas oficinas de bandas com realidades totalmente distintas. A 
Banda A já vinha desenvolvendo um trabalho e possuía estrutura tanto física quanto de repertório. 
A Banda B estava desativada havia alguns anos e não desenvolvia qualquer tipo de atividade.

Constatamos que a Banda A mostrava deficiências mais ligadas às questões musicais e 
técnicas. Os alunos tinham muitos vícios oriundos de falta ou má orientação básica, gerando prob-
lemas de ordem técnica no ato de tocar, além de falhas no conhecimento musical. 

Na Banda B o primeiro passo foi convidar alunos da escola a participar da atividade. O 
segundo foi fazer com que cada aluno tivesse um conhecimento básico do instrumento para que 
as atividades fossem realizadas em grupo. A partir daí iniciou-se o desenvolvimento do trabalho 
coletivo. 

Questionou-se a partir do início do processo, sob o ponto de vista musical e técnico, quais 
seriam as questões primordiais que necessitavam de maior atenção para que se alcançassem bons 
resultados. 

Com base em um investimento na qualidade artística dos dois grupos, nos propusemos al-
cançar um resultado coletivo que, em todos os aspectos, fosse maior que a soma das partes indi-
viduais de cada executante³.

Partimos das informações que cada aluno tinha familiaridade, para em seguida ampliar 
a gama de informações até alcançar o objetivo proposto em cada aula. Paulo Freire aponta neste 
contexto que o professor deve respeitar a individualidade do educando e aproveitar suas vivências 
e experiências no ato de educar. (FREIRE, 1997)

Em uma abordagem pedagógica é muito importante ter cuidado com as individualidades 
no ensino coletivo. Segundo Piaget: 

Em oposição ao egocentrismo inicial, o qual consiste em tomar o ponto de vista próprio co-
mo absoluto, por falta de perceber seu caráter particular, a personalidade consiste em tomar 
consciência desta relatividade da perspectiva individual e a colocá-la em relação com o con-
junto das outras perspectivas possíveis: a personalidade é, pois, uma coordenação do indivi-
dual com o universal. (apud TAYLE; OLIVEIRA; DANTAS, 1990, pag. 17)

Devido às diversas dificuldades estruturais e físicas para a realização do projeto decidimos 
suprir essas deficiências oferecendo uma boa qualidade artística. Em ambas as bandas quando os 
alunos vivenciavam os resultados, cada vez mais promissores, ficavam mais estimulados e passa-
vam a se dedicar mais ao projeto. 

Outra estratégia foi eleger representantes entre os alunos para ajudar na orientação e 
organização das tarefas, inclusive musicais. Esses alunos também recebiam uma atenção 
individualizada. 

Oferecer qualidade artística em ambas às bandas foi a solução encontrada para suprir as 
muitas deficiências estruturais a que estávamos sujeitos. A dosagem de cada elemento do gráfi-
co musical era explorada com bastante critério. A parte subjetiva do trabalho era tratada com nos-
so conhecimento musical, adquirido em muitos anos do exercício da profissão, sempre explicando 
aos alunos o porquê da escolha de determinadas formas de interpretação, para que cada experiên-
cia servisse de exemplo, e para que os mesmos fossem capazes de adquirir uma visão estética re-
finada na apreciação e execução de obras futuras. Automaticamente, inúmeras outras vantagens 
extramusicais começaram a suceder: os alunos já estavam conseguindo entender a importância 
da disciplina, assiduidade e pontualidade nos ensaios; o respeito e o bom tratamento entre os alu-
nos também era visível. 

A escolha do repertório também era feita com critério. Decidimos incluir os alunos no pro-
cesso de escolha do repertório. Certos arranjos condiziam com a realidade cultural dos alunos e 
outros, mais complexos e musicalmente mais elaborados, se ofereciam como desafios a novas per-
cepções musicais, contribuindo para o crescimento e aprimoramento do grupo. 
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Os bons resultados nas apresentações, festivais e concursos serviram para os alunos como 
avaliação, vista aqui como um retrato momentâneo, o congelamento de um determinado momento 
do processo educacional, e a confirmação dos esforços individuais e coletivos. Os aplausos repre-
sentavam não somente uma confirmação do trabalho musical, mas um veículo de autoafirmação 
e aceitação dos alunos pelo público. Isso, para muitos que vinham de uma realidade social pouco 
favorecida, poderia representar o limiar de um futuro com mais perspectivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em nossa experiência como educadores pudemos constatar que em ambos os projetos, um 
trabalho artístico de qualidade que ofereça perspectiva aos alunos, deve estar fundamentado em 
um profundo conhecimento musical, na habilidade técnica e instrumental do educador, assim co-
mo em seus conhecimentos de regência e na sua capacidade de viabilizar uma boa apresentação, 
onde o resultado do conjunto exceda as habilidades técnicas e musicais de cada executante.

Faz-se de grande importância o conhecimento do funcionamento dos instrumentos de so-
pro e percussão para iniciar um trabalho de banda, tendo-se um bom conhecimento dos princípios 
que produzam resultados satisfatórios e motivadores para o grupo. Tão importante quanto o co-
nhecimento técnico da banda, ou do funcionamento de cada instrumento, os fundamentos didáti-
co-pedagógicos do professor ou monitor, de modo que os alunos sejam valorizados em suas indivi-
dualidades e importância dentro do coletivo.

Citando Fernando Pessoa/Álvaro de Campos inversamente:

A minha alma partiu-se como um vaso vazio.
Caiu pela escada excessivamente abaixo.
Caiu das mãos da criada descuidada.
Caiu, fez-se em mais pedaços do que havia loiça no vaso. (PESSOA, 1976, p. 262)

Cabe ainda ao regente fazer com que os pedaços faltantes de estrutura, condições de tra-
balho e deficiências gerais resultem em um todo com mais pedaços que havia loiça no vaso, e que 
o individual e o coletivo, completem-se durante o processo de aprendizagem, gerando condições 
para a produção de conhecimento assim como a transformação do coletivo pelo enriquecimento 
adquirido tanto individual como coletivamente.

Concluindo, a oficina de banda na escola, pública ou não, deve despertar nos alunos o gos-
to pelo fazer musical em conjunto, desenvolvendo a expressão e a criatividade do aluno, pressu-
pondo a atenção, a memória, concentração, a percepção, a sensibilidade, elementos esses funda-
mentais na execução musical e a formação de um cidadão crítico-consciente.

NOTAS

1 Da mesma raiz, nascem: produzir, seduzir, induzir, traduzir e outras. A palavra educar representa uma práxis em que se fo-
calizam, enfaticamente, a finalidade e os objetivos do processo pedagógico (LIMA, CASTRO e ARAÚJO, 2006, p. 241).

2 O nome do projeto, das respectivas escolas e suas localidades poderá ser enviado a pedidos.
3 A base do pensamento sistêmico (sec. 19 e início do século 20) foi enriquecido pelos psicólogos e a escola da Gestalt, que 

sustentam que organismo vivos não percepcionam em termos de elementos isolados, mas em termos de padrões percepti-
vos integrados – todos significativamente organizados que apresentam qualidades ausentes nas suas partes. “O todo é maior 
do que a soma das partes.” Acessado em: : 09.04.12. Disponível em: http://www.eps.ufsc.br/disciplinas/fialho/consciencia/
congresso/CAPRA.html.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho faz parte da dissertação de Mestrado em Musicoterapia da Universidade Federal 
de Goiás, quando nos dedicamos a investigação das contribuições da Musicoterapia Comunitária 
para a saúde pública. Para este estudo, observamos que a Musicoterapia Comunitária vem se con-
solidando em projetos sociais, programas de saúde pública e/ou oficinas e eventos de capacitação 
nas instituições (escolas, hospitais, igrejas), associações de bairro, centros culturais e ONGs. 

A Musicoterapia Comunitária focaliza ações de promoção da saúde, dirigidas à melhoria 
das condições de trabalho, educação, cultura, lazer e assistência social. Isso quer dizer que 
as ações de promoção da saúde não são desenvolvidas isoladamente, elas atendem às políti-
cas sociais para auxiliar as pessoas a ampliarem seu potencial salutogênico (as forças que geram 
saúde). Este campo de atuação sugere, em seus aportes teóricos, o desenvolvimento do conceito 
de Homo Musicalis a fim de compreendermos a importância das experiências musicais na comu-
nidade. São estes recursos expressivos, os quais o ser humano não pode se furtar, que reservam a 
comunidade uma característica de território simbólico, onde ela restaura a autonomia no momen-
to da decisão de procurar ajuda da rede de apoio. 

OBJETIVO GERAL

Identificar as contribuições do conceito de Homo Musicalis para a prática da Musicoterapia 
Comunitária. 

METODOLOGIA 

O projeto desta pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFG e os dados coletados foram analisados como dados qualitativos, com base na modalidade de 
pesquisa-intervenção. 

A pesquisa foi realizada em um centro comunitário, localizado em Goiânia, onde são re-
alizadas atividades educacionais, culturais e religiosas. As participantes eram mulheres com ida-
des acima de 33 anos. 

Foram realizadas treze sessões de Musicoterapia, com periodicidade de uma vez por sema-
na. A análise do processo musicoterapêutcico ocorreu por meio de uma triangulação entre a práti-
ca da Musicoterapia Comunitária, alguns conceitos da Terapia Comunitária Integrativa e as contri-
buições do Pensamento Complexo, para compreender o fenômeno estudado.
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RESULTADOS 

Durante o estudo tecemos um emaranhado de interconexões com o conhecimento de mui-
tas áreas do conhecimento como Saúde Pública, Antropologia, História Cultural, Psicologia Social 
e Musicoterapia. 

Como desafio, o Paradigma da Complexidade nos apontou para a necessidade de investi-
garmos o conceito de Homo Musicalis. O Homo Musicalis é uma categoria conceitual de significa-
do antropológico muito importante para a Musicoterapia. Seu estudo pode nos fornecer algumas 
explicações sobre a função social do musicoterapeuta comunitário. 

A inserção da Musicoterapia Comunitária solicita aplicações metodológicas específicas, 
que atendam a especificidade da comunidade, e fortaleçam as relações interpessoais, os valores, 
aspirações e necessidades coletivas (PELLIZZARI, 2005). Entretanto, o desenvolvimento deste 
campo de conhecimento ainda não recebeu a atenção merecida. 

Homo Musicalis é um neologismo, que deriva do termo musa, nome grego dado às enti-
dades mitológicas, guardiãs das artes. O único pesquisador, do qual temos conhecimento, que ini-
ciou a reflexão sobre o conceito de Homo Musicalis foi o médico romeno Andrei Athanasiu (2003). 
Também Petrini “ousou” fundamentar a categoria e diz que Homo Musicalis é a dimensão musi-
cal da humanidade. 

De acordo com nosso entendimento, o Homo Musicalis que possibilita a música fazer parte 
de diversos ambientes do nosso cotidiano, onde nos humanizamos e desenvolvemos as dimensões 
bio-antropo-socioculturais, denominadas, por Edgar Morin de Homo Complexus (MORIM, 2010). 

Assim, defendemos que através do processo musicoterapêutico o Homo Musicalis potencia-
liza todas as dimensões humanas. Por meio da Musicoterapia o Homo Musicalis (a espécie huma-
na musicalizada) fortalece a memória coletiva e a noção de pertencimento dos participantes. Desse 
modo, as mulheres do grupo pesquisado descobriram a oportunidade de expressão relacionados 
com a afetividade, a mitologia, a poesia, a filosofia, a religião, a política, a medicina e a cultura. 

A experiência musical coletiva favoreceu a conexão com o Homo Musicalis, por meio do 
encontro de temas religiosos e populares; inter-relações com o presente e a memória social; com os 
lugares de origem e o atual lugar de moradia. A partir da escuta ativa, ficou evidente que o Homo 
Musicalis desta comunidade está vinculado a um gênero musical de tradição oral muito represen-
tativo no Brasil-Central, o reisado. 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

A Musicoterapia Comunitária ocupa um espaço importante para o fortalecimento das rela-
ções interpessoais, e os valores coletivos. Através do processo musicoterapêutico o Homo Musicalis 
potencializa todas as dimensões humanas e nesse território simbólico nos humanizamos. 
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Em concordância com o pensamento complexo de Morin (2003), a Filosofia como voca-
ção reflexiva pode e deve convergir a uma pluralidade de pontos de vistas sobre a condição huma-
na. Tal condição passa a ser consciente que de que o conhecimento da própria humanidade não 
se processa de maneira compartimentada, porém se apropriará de sua própria consciência huma-
nística e ética. Ademais, sinaliza que a consciência do homem sobre si se estabelece a partir da 
linguagem de dupla articulação e esta, ao mesmo tempo, vem constituir a cultura que tornou fa-
to a autoprodução da condição humana. Morin menciona que o entendimento da cultura é funda-
mental para valorização dessa condição, de maneira que o círculo conceitual passa a dirigir o ra-
ciocínio apontando para a autorreflexão, e esta podendo ser atingida por meio da vivência com as 
artes. Literatura, cinema, teatro e música naturalmente podem conduzir a um processo de autor-
reflexão, como se tem mencionado.

Nessa linha de pensamento, falando, porém, como músico/pianista que procura conscien-
temente sua realidade no fazer diário da performance musical, acrescento a ideia de que a mú-
sica, como arte, deve favorecer à possibilidade de reencontro entre o ato realizado e vivenciado 
com o humano que se faz presente no momento do ato estético. Refiro-me, em recente publicação 
(VIEIRA, 2011), a esse reencontro entre a condição humana com o ato artístico como encanta-
mento. Dessa ideia de encantamento, cito dois aspectos que se tornam urgentes para mim: o pri-
meiro é referente à adoção incondicional de um princípio estético, o segundo é a progressão paula-
tina na concepção de que o reencontro do eu, no ato artístico, como no ato humano, é o caminho 
para a fruição da própria condição humana a partir da música. O próprio reencontro do intérprete 
musical, como performer, seria qual o impacto criado se fosse invertida a ordem dessa experiên-
cia na busca de sua própria fruição.

Tal posicionamento delineia uma novidade para a própria concepção de uma obra musical, 
pois buscas ontológicas e universais abririam espaço para o reconhecimento de um êthos ou mes-
mo de um páthos humano, e esse passaria a conduzir o interesse à necessidade da música como 
meio de reencontro. Porém, o estado de encantamento próprio à natureza estética da música valo-
rizaria o ato da performance como ato estético em si – de si para si.

Essa possibilidade relacionada à corporação da condição humana na performance musical 
conduz a um círculo de conteúdo hermenêutico de si para si. Hermenêutica, por sua vez, pode ser 
associada com o estudo da compreensão humana, visto não buscar pela compreensão da obra in-
terpretada, mas procurar pelo significado e sentido como interpretação (LIMA, 2005). Dessa for-
ma, na busca hermenêutica, o intérprete deve resgatar a “especificidade de sua trajetória, a histo-
ricidade que se insurge ao objeto, o seu modo de pensar e agir que emerge, naturalmente, dessa 
compreensão” (LIMA, 2005, p. 95). Necessário lembrar que em situação de performance musi-
cal, o objeto não existe sem a ação ativa do seu próprio sujeito. Com isso, amplio a noção de her-
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menêutica vinculando-a à natureza da humanidade que envolve a prática musical de maneira que 
sujeito e objeto são ligados pela própria música, sobretudo em seu caráter poético-estético – am-
bição pós-estruturalista.

Certamente, isso conduz a uma nova consideração do humano como condicionador des-
sa experiência estética, tornando-se iminente uma problematização do sujeito. Uma estética de 
si, hermenêutica da vida, vem a ser a ação direcionadora para o reencontro com o seu próprio va-
lor ético, de forma a considerar “sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos 
e que corresponda a certos critérios de estilo” (FOUCAULT, 2010b, p. 199). O entendimento des-
sa experiência encontra-se no simples ato de vivê-la. O desafio, como atitude estética requerida na 
experiência da performance musical, é a conversão de sua condição hermenêutica na própria exis-
tência do sujeito para o si do ato realizado.

Subjetivação e estetização, para Foucault, caracterizam um processo de socialização que 
não constitui o sujeito numa “perfeita obra de arte”, mas conduz a iniciativa de uma “transforma-
ção de si por si próprio” (FOUCAULT, 2010). Em minha Tese de Doutorado (VIEIRA, 2012), a fim 
de construir um escopo teórico concernente ao sujeito envolvido numa atitude estética, num pro-
cesso situacional de performance, centralizei o foco de reflexão para a minha ação, como sujeito/
individuo de atitude estética sob um olhar amparado no curso proferido por Michel Foucault en-
tre 1981-1982 no Collège de France, intitulado “A Hermenêutica do Sujeito” que é diretamente 
vinculado ao princípio do cuidado de si. O cuidado de si apresenta um conjunto de procedimentos 
que atuam progressivamente sobre o eu. Pensar nesses procedimentos de estetização sublinha a 
espontaneidade que atua tal qual o sentido da subjetivação. 

O cuidado de si conduz a uma subjetivação da alma do sujeito que busca por um movi-
mento de ascese. Entenda-se subjetivação da alma como uma possibilidade de realização físi-
ca de um corpo de reflexões cabíveis que levam a consciência de si, como constituição de si, tor-
nando aquele sujeito como indivíduo de si. Assim, a ascese caracteriza-se pela possibilidade de 
aprimoramento que visa um domínio sobre si para depois ampliar-se sobre os outros dentro do 
grupo a que se pertence. Essa constituição de si não ocorre sem a participação do outro, tampou-
co ocorre sem o conhecimento consciente da sua própria origem valorizado como a priori, sen-
do fundamental a apropriação dessa condição de forma que essa compleição é dada com a pos-
sibilidade de exercícios de uma escrita/escuta e leitura de si, a partir do outro desdobrado sobre 
si para consigo.

Em acréscimo, Foucault (2010) coloca a seguinte questão: “Qual é, pois, a ação do outro 
que é necessária à constituição do sujeito por ele mesmo?” A intervenção a essa questão parece 
óbvia: sua ação é a de mediador. Essa função de mediador vem condicionada de saberes possíveis 
que se tornam formadores de uma tradição.

Como processo de reflexão, o desvio aqui tomado é oblíquo. De certo modo, a questão da 
constituição de si, do cuidado de si, é relacionada à preocupação de que nunca o interesse da es-
tética da existência, como um aspecto do cuidado de si, propõe a cada um cuidar apenas de seu 
mundo pessoal sem o vínculo com as alteridades. Mesmo que o seu relacionamento, nessa linha 
pós-moderna, seja realizado por meio da linguagem de interação entre os alteres envolvidos, a 
constituição é empírica, isto é, um movimento de ascese é proveniente desse inter-relacionamen-
to, pois a humanidade, por sua natureza, é prática, e essa prática, em termos de narrativa, sem-
pre deve ser vivenciada e relatada.

A centralidade objetivada concerne na figura do músico performer. O cuidado de si, por-
tanto, e a subjetivação que lhe é decorrente, como estética da existência buscam o resgate da tra-
jetória específica do sujeito, gerando para si uma ação reflexiva, convertida do olhar do outro co-
mo alteridade. Naturalmente, esse processo reflexivo constitui-se num aprimoramento da própria 
ação estética, de maneira que a conversão de si para si mesmo gera-se como um movimento éti-
co sustentado, particularmente, pela tradição de performance que torna-se o contexto para a pró-
pria ação e constituição do sujeito.
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INTRODUÇÃO

Música na educação básica é um tema complexo, que exige considerações não somente 
sobre as especificidades do campo da música, mas também uma observação que considere o con-
texto da educação básica.

Tendo como embasamento os estudos de Alícia Loureiro (2010), Maura Penna (2010), 
Marisa Fonterrada (2008) e Regina Simão Santos (2011), observa-se que em 2008, com a Lei 
11.769, a música é citada de forma direta em um documento oficial, como prática obrigatória na 
educação básica. Pode-se dizer que estamos vivendo um momento de transição muito importan-
te para uma sólida e efetiva prática musical nas escolas da educação básica, no qual é fundamen-
tal a pesquisa e a comunicação entre os profissionais da área da educação musical. Nesse sentido, 
desenvolve-se a pesquisa de mestrado, iniciada em abril de 2011 e financiada pelo CNPq (Centro 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A pesquisa encontra-se em fase de estru-
turação, análise e discussão dos dados, com resultados parciais. O presente trabalho apresenta os 
objetivos, metodologia e os resultados parciais dessa pesquisa.

A pesquisa tem como objetivo analisar os discursos que fundamentam o pensamento vi-
gente em publicações recentes sobre música na educação básica. O pensamento de Edgar Morin 
(2007; 2008a; 2008b), com os princípios recursivo, dialógico e hologramático (2007, p. 73-75), 
embasam a análise do objeto. 

O caráter dialógico da linguagem e os conceitos de “enunciado” e “alternância dos su-
jeitos do discurso” na teoria de Mikhail Bakhtin (2003), bem como os estudos de Sandra Jatay 
Pesavento (1995; 2003) sobre o “imaginário”, o “discurso” e a “representação”, integram o refe-
rencial teórico para análise do objeto.

Apresentam-se algumas questões que permeiam a pesquisa: quem são os emissores, os fa-
lantes, os sujeitos do discurso sobre música na educação básica? O que está sendo discutido sobre 
música na educação básica? Como essa realidade está sendo construída e representada? O campo 
da música na educação básica acompanha ou faz alguma referência às mudanças paradigmáticas 
e epistemológicas observadas por Edgar Morin e outros pensadores? 

METODOLOGIA

A pesquisa é de caráter bibliográfico e de metodologia qualitativa. O objeto de pesquisa são 
os artigos com enfoque na educação musical no campo da educação básica publicados em periódi-
cos científicos. O recorte para análise do objeto compreende: os periódicos dos Programas de Pós-
Graduação em música conceituados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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Nível Superior), no período entre 2000 e 2010; o periódico da ANPPOM (Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Música) também entre 2000 e 2010; o periódico da ABEM 
(Associação Brasileira de Educação Musical), entre 2000 e 2010, e sua revista específica para a 
educação básica, “Música na Educação Básica”, publicações de 2009 e 2010.

A escolha do período entre 2000 e 2010 se deu por dois motivos: 1) é um período com 
uma quantidade de publicações que possibilita a obtenção de dados suficientes para análises com-
parativas e reflexões acerca de concepções sobre música na educação básica; 2) é um período re-
cente, que compreende as publicações mais atuais no campo da educação musical, possibilitando 
uma investigação de concepções na atualidade.

São doze as revistas selecionadas para análise de artigos: Ictus (UFBA), Música em 
Contexto (UnB), Música Hodie (UFG), PerMusi (UFMG), Claves (UFPB), Música em Perspectiva 
(UFPR), Revista Debates (UNIRIO), Cadernos-Colóquio (UNIRIO), Em Pauta (UFRGS), Revista 
Opus (ANPPOM), Revista da ABEM e Revista Música na Educação Básica (ABEM). 

As principais fontes para fazer o levantamento bibliográfico foram os bancos de dados da 
ANPPOM, CAPES, ABEM e dos PPG-MUS do país. A escolha das publicações foi realizada a par-
tir da leitura do título, do resumo e das palavras-chave de cada artigo, utilizando-se como um dos 
critérios de seleção a presença de termos como “educação musical”, “educação básica”, “ensino 
fundamental”, “ensino médio”, “escola pública”, “escola”, “ensino regular”, “escola regular”, “edu-
cação escolar” e “lei nº 11.769”.

O levantamento bibliográfico foi dividido em duas fases: 1) seleção dos artigos que apre-
sentavam as palavras-chave elencadas e mencionadas anteriormente; 2) leitura integral dos arti-
gos que não puderam ser classificados na primeira fase do levantamento. 

RESULTADOS

Do total de 1.125 artigos das doze revistas selecionadas entre os períodos de 2000 a 
2010, 158 apresentam enfoque na educação musical no campo da educação básica, o que 
equivale a 14% do total.

Gráfico 1: 2000 a 2010 (1125 Artigos).

Desse total, foram selecionados cinco artigos de cada ano para análise. Essa seleção teve 
como critério a nota da Capes para cada revista e a presença de palavras-chave no título, resumo 
e palavras-chave de cada artigo.

Distribuindo os 158 artigos com enfoque na educação básica por ano de publicação, temos 
os seguintes dados: 2000 – um artigo; 2001 – cinco artigos; 2002 – oito; 2003 – nove; 2004 
– dezenove; 2005 – quinze; 2006 – nove; 2007 – vinte e seis artigos; 2008 – quatorze artigos; 
2009 – vinte e nove artigos; 2010 – vinte e três artigos. Distribuindo as publicações com enfo-
que na educação básica por revista, temos os seguintes dados em ordem decrescente: Revista da 
Abem, 96 artigos; Música na Educação Básica, 15 artigos; Hodie, 12 artigos; Em Pauta, 10 ar-
tigos; Cadernos do Colóquio, 08; Opus, 04; Ictus, 03; Per Musi, 02 artigos; Debates, 02 artigos; 
Claves, 02; Música em Perspectiva, 02; Música em Contexto, 02 artigos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentaram-se algumas dificuldades durante o levantamento bibliográfico: falta de atu-
alização do banco de dados de alguns PPG-MUS; falta de publicação impressa de algumas revis-
tas; alguns programas não disponibilizam as formas de aquisição das revistas em seus bancos de 
dados; apesar de haver um editor responsável pela revista, alguns programas não possuem profis-
sionais preparados para atendimento direcionado aos periódicos; demora nas respostas via correio 
eletrônico, alguns dos quais não foram respondidos.

É importante que essas dificuldades sejam superadas por alguns PPG-MUS para que o co-
nhecimento produzido sobre música esteja sempre atualizado e disponível para divulgação e aces-
so por pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e do mundo, incentivando o diálogo, a pesqui-
sa, e promovendo o desenvolvimento do conhecimento científico sobre música. 

O resultado do levantamento bibliográfico revela um considerável crescimento de arti-
gos com enfoque na educação básica entre os anos de 2000 a 2010 e uma expansão na abertu-
ra de novos periódicos. Acredita-se que a insatisfação da grande maioria dos educadores musicais 
com a situação da música em documentos oficiais que regem a educação básica, como as Leis de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), seja um fator determinante para o aumento de artigos com 
enfoque na educação musical no campo da educação básica na década de 2000. Nesse perío-
do, muitos foram os autores que teceram críticas à LDB 9394/96, por ser uma Lei ampla e vaga. 
Regina Simão Santos (2011) nos fala dos movimentos de profissionais e de esforços para a inclu-
são definitiva da música nos currículos da educação básica (p. 183). “No início dos anos 2000, 
vimos se intensificar no Brasil o debate sobre a música na escola, resultando na aprovação da Lei 
11.769/08” (SANTOS, 2011, p. 187). Ressalta-se a participação direta da ABEM em ações jun-
to a parlamentares para a aprovação desse projeto de lei (2011, p. 193). Todos esses movimen-
tos e ações de educadores musicais e da Abem em torno da obrigatoriedade do ensino de música 
na educação básica são acontecimentos que estão diretamente ligados ao crescimento de artigos 
sobre música na educação básica.
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INTRODUÇÃO

O mercado de trabalho no campo da música exige que o pianista tenha disposição, fle-
xibilidade e capacidade de interação em grupo e troca de ideias que nem sempre são requeridas 
ao solista. Segundo Cerqueira (2010), o pianista tem se dedicado majoritariamente à correpeti-
ção, que também é chamada de acompanhamento ou colaboração musical. Essa atividade sus-
cita discussões sobre o melhor termo para designar o profissional: pianista acompanhador, corre-
petidor, colaborador, camerista, coach e sideman (MUNIZ, 2010; MUNDIM, 2009; KATZ, 2009; 
PAIVA, 2008; GAROTTI JUNIOR, 2007; PORTO, 2004; ADLER, 1965). De modo geral, esse pia-
nista atua em parceria com outros músicos e, conforme apontado por Muniz (2010), se diferen-
cia do pianista solista porque desenvolve habilidades e saberes específicos que não são requeri-
dos ao último.

As discussões revelam que os termos definem: (1) o contexto de atuação do pianista, (2) 
os saberes necessários à atuação, (3) e a função que o pianista deve ter. O pianista correpetidor, 
por exemplo, é o profissional que se dedica à música vocal, podendo atuar com cantores e em co-
rais (PAIVA, 2008; PORTO, 2004). Adler (1965) aponta diferenças entre acompanhador e coa-
ch, que tem a função de ensinar e preparar o cantor. O termo acompanhador tem sido evitado por 
alguns autores porque sugere um trabalho pouco importante e “meramente assistencialista”, in-
dicando um tratamento pejorativo ao profissional (MUNDIM, 2009; KATZ, 2009; PAIVA, 2008; 
FOLEY, 2005; PORTO, 2004). Sendo assim, o termo colaborador tem sido preferido (KATZ, 2009; 
MUNDIM, 2009) e será o termo adotado neste artigo porque indica a parceria e a co-autoria do 
pianista atuando com outros músicos.

O pianista colaborador tem sido requisitado para atuar em escolas especializadas de músi-
ca, em Universidades e em Institutos Federais de Educação Tecnológica (BRASIL, 2012a; 2012b; 
2010a; 2010b; 2009; 2008), e na cidade de Brasília, ele é contratado para atuar no Centro de 
Educação Profissional/ Escola de Música de Brasília (CEP/EMB) – instituição pública que oferece o 
ensino de música na modalidade da Educação Profissional. 

Em contraste aos editais de concurso analisados, que disponibilizam uma única vaga de 
pianista colaborador para cada instituição, existem onze profissionais no CEP/EMB, que se orga-
nizam no Núcleo denominado Piano Acompanhamento, e são requisitados a atuar nos seguin-
tes contextos: aulas individuais de canto erudito e de instrumento; aulas em grupo de corais e or-
questras; provas públicas de encerramento de semestre; concertos de formatura e apresentações 
artístico-musicais.
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Desde 2008, o Núcleo de Piano Acompanhamento do CEP/EMB oferta as disciplinas de-
nominadas Performance com Piano e Correpetição, onde o pianista orienta e auxilia o aluno na 
preparação e interpretação de repertório. Na Performance com Piano, o pianista atua com alu-
nos de instrumento, enquanto que a Correpetição é voltada aos alunos de canto erudito. Tanto 
as disciplinas como o nome do Núcleo sugerem diferentes funções do pianista colaborador na 
instituição.

Além disso, em consulta recente à rede social da internet, o Facebook, foi possível consta-
tar que os profissionais da instituição se identificam em cinco formas distintas: pianista acompa-
nhador, pianista camerista acompanhador, pianista camerista correpetidor, professor/acompanha-
dor, e pianist and teacher.

Sendo assim, as diferentes terminologias apontadas na literatura, os espaços de atuação 
do pianista colaborador no CEP/EMB, e as identidades apontadas na rede social levaram às se-
guintes reflexões: como os pianistas colaboradores percebem e definem sua atuação? Que identi-
dades são reconhecidas por eles? Que valores e significados os pianistas colaboradores atribuem 
à sua atuação? Somando-se aos questionamentos acima, aponta-se o seguinte objetivo geral des-
ta pesquisa de mestrado em andamento: compreender como os pianistas colaboradores percebem 
os modos de ser e agir na profissão no contexto do CEP/EMB.

REFERENCIAL TEóRICO

Para auxiliar o entendimento dos modos de ser e agir na profissão, será discutido o con-
ceito de cultura profissional (VIEIRA, 2009; CARIA, 2007; DUBAR, 2005; DIMENSTEIN, 2000; 
COSTA, 1988), cujos elementos definem modos de atuar, comportamentos, hábitos, regras so-
ciais, valores, e uma visão de mundo que são compartilhados e legitimados em grupos profissio-
nais distintos. Outros conceitos relacionados são a socialização profissional (VIEIRA, 2009; BOUIJ, 
2004; DUBAR, 2005) e as identidades profissionais (DOLLOFF, 2007; DUBAR, 2005; LOURO, 
2004; TORRES, 2003; ROBERTS, 1991).

Para Vieira (2009) e Dubar (2005), a socialização é a iniciação do indivíduo em seu 
trabalho, quando ele compreende o mundo do trabalho e compartilha os elementos da cultu-
ra profissional. Além disso, a socialização tem se configurado um processo de construção iden-
titária do indivíduo (DUBAR, 2005; BOUIJ, 2004). A identidade tem se revelado uma temática 
recorrente no campo da educação musical (DOLLOFF, 2007; LOURO, 2004; TORRES, 2003; 
ROBERTS, 1991).

METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa tem uma abordagem qualitativa (BRESLER, 2007) porque 
o objeto de estudo: é particularizado e tratado num contexto específico (o CEP/EMB); é situado no 
tempo; é voltado para o campo empírico; e porque será requerido esforço metodológico ao pes-
quisador para descrever e interpretar os dados qualitativos (BRESLER, 2007; GIBBS, 2009). Por 
isso, propõe-se um estudo de entrevistas com os pianistas colaboradores da instituição, sendo a 
entrevista o próprio instrumento de coleta de dados. A adoção desta técnica é vantajosa porque 
permite revelar as opiniões, percepções, valores e significados que os sujeitos tem de si e da pró-
pria atuação – o que gera maior riqueza em dados subjetivos (SZYMANSKI et al., 2011; ROSA E 
ARNOLDI, 2008; DUARTE, 2004).

A ética deve ser considerada porque na maioria das pesquisas com abordagem qualitati-
va, o pesquisador está lidando diretamente com seres humanos – o que exige cuidados em todos 
os momentos do estudo: antes, durante, e na saída de campo (CRESWELL, 2010; GIBBS, 2009; 
BRESLER, 2007).
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CONSIDERAÇÕES

O estudo sobre a profissão do pianista colaborador oportunizará reflexões aos participantes 
da pesquisa e ao pesquisador acerca da atuação profissional e suas práticas, e às instituições que 
os contratam. Será possível, também, apontar as particularidades dessa atuação no contexto de 
uma escola de música, sugerir estratégias para a formação e capacitação do pianista colaborador, e 
revelar as contribuições do pianista colaborador na formação de músicos. A pesquisa no CEP/EMB 
vai ajudar na compreensão desse lócus como um campo profissional específico em Brasília, e suas 
dinâmicas sociais vivenciadas, principalmente, por esses pianistas colaboradores.

O olhar sobre a profissão a partir da cultura profissional vai auxiliar não apenas os pianis-
tas colaboradores do CEP/EMB, mas iluminar o entendimento de outros grupos profissionais com 
os seus modos de atuação, sua organização, seus desafios e seus hábitos específicos. 

Espera-se, como resultado, que os modos de ser e agir dos pianistas colaboradores terão 
relações diretas com a cultura profissional, e que o contexto escolar exercerá influência sobre as 
percepções dos indivíduos sobre sua profissão. A socialização no trabalho será importante para 
compor a cultura profissional do grupo, compondo um cenário diversificado, onde estarão em jogo 
as percepções individuais e do grupo. A inegável importância da profissão para o indivíduo, e a re-
lação desta com a cultura profissional são capazes de interferir nos seus modos de ser e agir, e por 
isso, Vieira (2009) enfatiza e define a cultura “como um processo continuo, que se inicia nas pri-
meiras aproximações com a atividade e se estende por toda a vida profissional – e é apropriada e 
inventada por cada indivíduo na construção de sua identidade profissional” (p. 162).
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PESQUISA DE REPERTÓRIO PIANÍSTICO BRASILEIRO PARA O 
ALUNO INICIANTE – KINDERSZENEN DE ALMEIDA PRADO

Mont’ Alvão Oliveira (USP/Ribeirão Preto)
alineo.mont@gmail.com 

Palavras-chave: Almeida Prado; Pedagogia do Piano; Música contemporânea; Kinderszenen; Práticas 
interpretativas.

INTRODUÇÃO / REVISÃO DE LITERATURA

A escolha de um repertório adequado ao ensino é uma tarefa delicada e muitas vezes su-
jeita a enganos. Neste sentido, a pesquisa visa apresentar uma análise estrutural e técnico-inter-
pretativa do álbum Kinderszenen, de Almeida Prado, e evidenciar suas características pedagógi-
cas. Ela é financiada pela Pró-Reitoria de Graduação da USP no programa Ensinar com Pesquisa, 
sob orientação da Profa. Dra. Fátima Corvisier na interseção das linhas de pesquisa de Pedagogia 
do Piano e Práticas Interpretativas. 

A dissertação de mestrado de Elisa Fraga (1995) serviu de base para uma breve análise 
das características composicionais da obra e suas exigências pianísticas, buscando um olhar críti-
co, e posteriormente, pedagógico das peças. 

Em segunda instância, o artigo de Ingrid Barancoski (2004) mostra a utilidade do repertó-
rio do século XX para o aluno iniciante e como os recursos desta linguagem podem reforçar os ele-
mentos tradicionais de outras linguagens- Barroco, Clássico, Romântico- e permitir o desenvolvi-
mento musical do aluno.

A obra 36 compositores brasileiros - obras para piano, de Salomea Gandelman (1997) 
traz os procedimentos principais das peças, comprovados na observação da edição alemã. 

É importante frisar que o projeto está em pleno desenvolvimento, de forma que ainda há 
ações a serem tomadas. Devemos ainda observar que devido à extensão da pesquisa, esta comu-
nicação se limitará a apresentar apenas uma peça das Kinderszenen. 

METODOLOGIA

Iniciou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o álbum, complementada com informações so-
bre as obras de Almeida Prado como um todo, sua biografia e o reconhecimento de seu estilo, pa-
ra compreensão dos recursos utilizados em Kinderszenen.

Por outro lado foi realizada uma pesquisa sobre a pedagogia em si, buscando informações 
de como lidar com os aspectos técnicos presentes no repertório.

Após a leitura das fontes, iniciou-se uma análise detalhada das características de cada 
uma das peças.

Resultados

Sobre o álbum

Compostas em 1981-82, Kinderszenen (Cenas Infantis) representam um parêntese em 
meio às obras pianísticas de Almeida Prado, todas de cunho virtuosístico. A pedido de uma pia-
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nista, que notou a falta de peças didáticas no repertório do compositor, foram criadas inicialmen-
te sete peças para iniciantes, mas logo este caminho foi abandonado e as demais peças, compos-
tas livremente.

Todas retratam as situações e brincadeiras de Aninha e Constancinha, personagens inspi-
radas nas filhas do compositor. Segundo FRAGA (1995), o álbum foi chamado por Almeida Prado 
de O Livro das Duas Meninas. Porém seu editor na Alemanha propôs a mudança do título, facili-
tando sua divulgação.

Ao todo são dezoito peças, onde podemos encontrar toda sorte de procedimentos. Os títu-
los sugerem uma descrição por parte dos recursos empregados, e consequentemente uma inter-
pretação para o executante. Porém, como mencionado, apenas sete peças foram realmente pen-
sadas como didáticas. São elas:

Nº 8: O sapinho de mola •
Nº 9: Parabéns a você •
Nº 10: Aninha faz sua bonequinha “naná” •
Nº 11: Constancinha leva sua boneca a passear •
Nº 15: Ikon, o cachorrão •
Nº 16: A bailarina da caixinha de música •
Nº 17: O palhacinho de corda •

O sapinho de mola

Algumas características listadas por FRAGA (1995) são:
Forma: •

Seção Única: comp. 1-10 –
Coda: comp. 11- 16 –

Textura: movimento contrário •
Articulação: legato/staccato •
Graus conjuntos/saltos •
Centrada em Dó •
Escrita a duas vozes •
Escalas básicas: Dó Maior e pentatônica de Fá#  •
A alternância como o principal meio composicional. •

Graus conjuntos e saltos melódicos –
Legato e stacato –
As duas escalas básicas –
Alternância de mãos –
De movimentos (obliquo e contrário) –
De dinâmica –

Entre todas as características citadas, podemos salientar a alternância de mãos.

Exemplo 1: compassos 1 a 4.

Este é um aspecto a ser trabalhado pelos alunos iniciantes, bem como a movimenta-
ção pelo teclado, algo que será utilizado em diversas outras peças do século XX, de mais difícil 
execução. 
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O movimento contrário no trecho abaixo também é algo a ser considerado.

 

Exemplo 2: compassos 7 a 10.

No que se trata da articulação e toques, o legato e o stacato estão sendo confrontados, re-
sultando em uma melhor apreensão destes dois recursos, por parte do aluno, visto que ficam mui-
to claras as diferenças entre eles. O movimento do punho também é exaustivamente trabalhado 
durante a peça. 

Exemplo 3: compassos 1 e 2.

Exemplo 4: compassos 3 e 4.

Há certa relação entre os compassos 2 a 4 e 5 a 7: no primeiro grupo temos a mão direita 
com uma ligadura de valor que sai de uma semínima no segundo tempo do compasso 2 (acentua-
do) e vai até o primeiro tempo do compasso 4; e na mão esquerda temos colcheias em stacato no 
compasso 3 e no primeiro tempo do compasso 4. Este mesmo gesto pode ser encontrado no se-
gundo grupo, porém invertido entre as mãos. Vale observar que o stacato na mão direita deste últi-
mo se dá em movimento ascendente, enquanto que no primeiro grupo esteve em movimento des-
cendente. Observações como esta são importantes para a memorização do trecho.

Exemplo 5: compassos 2 a 4.

Exemplo 6: compassos 5 a 7.
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A dinâmica geral da peça é f, porém na coda temos uma alternância entre p, pp; f; pp. 
Novamente o confronto entre conceitos fortalece o significado de cada um deles.

Exemplo 7: coda (compassos 11 e 12; continuação compassos 13 a 16).

Ademais, outras características que podem ser pensadas como recurso didático:
Escrita em clave de sol, com uma rápida mudança para clave de fá •
Fórmula de compasso 2/4 •
Menor figura de duração: semicolcheia •
Ligadura de valor: comp. 2 a 4; 4 a 6; 6 a 7 •
Acidentes ocorrentes: comp. 5 e 6 (sustenidos) •
Apojaturas: comp. 2, 4, 12, 14, 15 e 16. •

DISCUSSÃO DE DADOS

A peça O sapinho de mola é eficaz para esclarecer conceitos, pois os apresenta em alter-
nância com os seus opostos. Trabalha a flexibilidade do punho e o controle do ataque e retirada da 
mão no teclado ao exercitar uma constante movimentação nesta articulação. 

o sapinho de mola
Claves de sol, com ocorrência em clave de fá

Duas vozes (cruzamento de mãos) 
Graus conjuntos e saltos melódicos

Legato e stacato
Saltitante
Sem pedal

Acidentes ocorrentes
Menor figura de duração: semicolcheia 
Dinâmica f e alternância entre f e pp

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, todas as peças do álbum podem ser tomadas como didáticas, pois apresen-
tam um enfoque específico em determinado recurso de composição. Porém nem todas são eficazes 
para o nível iniciante. Muitas delas apresentam recursos técnicos muito avançados para este nível, 
mas que poderiam ser excelentes para alunos em nível intermediário ou até mesmo avançado.

A escolha do repertório depende, em primeiro lugar do conhecimento que o professor tem 
de seu aluno. É preciso saber quais são os objetivos e as necessidades do mesmo, e o que ele já 
está apto a executar.
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UMA METODOLOGIA E UMA INTERPRETAÇÃO – 
APLICADA A DIAS FELIZES DE GILBERTO GAGLIARDI
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Palavras-chave: Performance musical; Metodologia; Trombone.

INTRODUÇÃO

Gilberto Gagliardi (São Paulo, 1922-2001) foi trombonista, pedagogo do instrumento e 
compositor. Como compositor, escreveu métodos para trombone, trombone e piano e quartetos. 
Estima-se que sua produção, não catalogada, tenha cerca de cem arranjos e composições ori-
ginais, com uma característica em comum: uma escrita acessível tecnicamente ao iniciante no 
trombone.

Dentre os diversos grupos camerísticos que receberam obras de Gagliardi, o Quarteto 
Brasileiro de Trombones gravou o álbum “Tributo a Gilberto Gagliardi” (2004), uma homena-
gem ao mestre, registrando um total de dezessete quartetos em um CD, entre eles a peça Dias 
Felizes, oferecida ao Prof. Sérgio de Jesus, membro do grupo de câmara, trombonista da Orquestra 
Sinfônica da Universidade Federal Fluminense e professor do Conservatório Brasileiro de Música 
na cidade do Rio de Janeiro.

A música é uma arte temporal. Ela não está acabada como uma pintura ou uma escultu-
ra, mas sofre um processo de recriação constante quando é interpretada pelo músico. Para auxi-
liar no trabalho de interpretação o compositor disponibiliza na partitura as informações mais rele-
vantes, tais como o tempo, a dinâmica e os instrumentos para o qual as partes foram escritas, isto 
com o objetivo de recriar o que ele concebeu em sua mente. Porém, a grafia da música está longe 
de abarcar toda a complexidade, ou melhor, todas as informações que reproduziriam com perfei-
ção aquilo que foi criado na imaginação do autor, aí aparecem aquele que tem por definição essa 
tarefa: o intérprete, aquele que interpreta. 

Segundo Cardoso: 

“O intérprete é responsável pela recriação da obra e a partitura é a sua referência. Servido 
apenas por sequências melódicas, harmônicas ou rítmicas, dependendo do contexto e ampa-
rado pelas já citadas expressões musicais, o intérprete encontra-se diante de fatores físicos 
tais como ressonância e timbre. Físicos, pois podem ser medidos e definidos por fundamen-
tos da acústica. Neste aspecto, a ressonância de uma sala pode ser ou não considerada pe-
lo compositor, enquanto o intérprete lida diretamente com esse fator em todo o momento da 
execução”. (CARDOSO, 2002: p. 21)

Winter completa:

“Embora a partitura contenha elementos essenciais a partir dos quais o intérprete vai iniciar 
seu trabalho interpretativo, esta não tem a capacidade de fornecer a totalidade de informa-
ções que estão presentes em uma execução musical”. (WINTER, 2006: p. 2)
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Por outro lado, alguns compositores como, José Ursino da Silva e o próprio Gagliardi, não 
oferecem muitos elementos interpretativos na partitura por entenderem que os músicos detêm os 
conhecimentos necessários para completar as informações. Estes conhecimentos musicais nem 
sempre que auxiliam a interpretação nem sempre estão ao alcance de todos os músicos. Thurmond 
nos diz que,

“Os verdadeiros segredos da execução expressiva foram zelosamente guardados pelos pró-
prios artistas que raramente os compartilharam a não ser com seus discípulos mais talento-
sos - e nestes casos, sob o pagamento de uma taxa. Não há dúvida que o medo da concor-
rência fez com que muitos relutassem em partilhar seus conhecimentos, enquanto outros, 
sabendo que precisavam ensinar para viver, consideraram estes segredos um bem a ser esto-
cado”. (THURMOND, 1985, p. 17, tradução nossa)¹.

Buscar entender como o performer reconhece essas informações ocultas é o objetivo deste 
trabalho e para isso disporemos de quatro ferramentas metodológicas.

FERRAMENTAS

A performance musical é uma atividade artística complexa e seu estudo sistematizado é 
alvo de pesquisas recentes no âmbito acadêmico. Segundo GERLING (2010) há pesquisas que 
tem investigado aspectos isolados da execução musical, tais como: acuidade de leitura, articu-
lação e andamento (Gerling.2010, p. 97). Muitos outros parâmetros envolvem a performance e 
podem ser estudados exaustivamente, mas para o objeto de nossa pesquisa definimos uma me-
todologia para conhecermos as intenções do compositor no que concerne a articulação, a dinâ-
mica e ao tempo. 

Primeira Ferramenta

A primeira ferramenta se constitui nas fontes literárias disponíveis, sejam elas partituras, 
gravações em áudio ou vídeo e textos sobre o assunto. O Quarteto Brasileiro de Trombones servi-
rá como referência para este trabalho, já que eles disponibilizaram cópias dos originais de Gilberto 
Gagliardi e mantiveram com o autor um relacionamento de intensa troca de informações. Gagliardi 
visitava regularmente a cidade do Rio de Janeiro e nestas viagens oferecia seus conhecimentos e 
sua amizade a jovens estudantes de música. Estes músicos se tornaram trombonistas de destaque 
no meio musical carioca. Os manuscritos da obra Dias Felizes e o CD gravado pelo quarteto em 
homenagem a Gagliardi são a principal fonte que dispomos.

Segunda Ferramenta

Tendo em mãos os manuscritos, empreenderemos uma análise visual da partitura ori-
ginal, e em um levantamento preliminar da documentação já pudemos constatar a existência 
de uma grade onde todas as vozes do quarteto estivessem anotadas. Em vez disto o Quarteto 
Brasileiro de Trombones possui as partes individuais. Visualizar estas partes é fundamental pa-
ra compreender a obra como um todo e assim ter uma visão horizontal da música e para alcan-
çarmos este objetivo é preciso digitalizar cada parte individualmente. O resultado será uma gra-
de que nos auxiliará a enxergar a obra como um todo, permitindo uma compreensão maior da 
harmonia, da dinâmica e da textura. Outra vantagem da digitalização é a possibilidade de ouvir 
através de meios eletrônicos o resultado final. Para esta etapa usaremos o software de editora-
ção Sibelius versão 7.
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Figura 1: Resultado final da grade após a digitalização.

Terceira Ferramenta

A terceira fase do trabalho consiste em analisar as gravações através dos recursos de um 
programa de áudio (Audacity), um software de edição e manuseio de áudio simples e gratuito, on-
de poderemos visualizar as ondas sonoras e suas propriedades. Esta ferramenta tem sido utilizada 
por pesquisadores da área de performance para comparar resultado de sonoro com o que está pro-
posto na partitura, bem como comparações entre gravações diferentes. Assim poderemos observar 
práticas interpretativas, tais como crescendi e decresdendi aplicados em trechos onde a partitura 
não oferece indicação alguma. Segundo Cardoso: 

Uma interpretação musical é a marca do intérprete e com o aparato tecnológico dos progra-
mas de áudio disponíveis em “home studios” podemos literalmente enxergar aspectos inter-
pretativos tais como: dinâmicas, vibratos, timbres e até articulações utilizando-os como fer-
ramenta didática. (CARDOSO, 2010: p. 2)”

Figura 2: Comparação da intensidade e 
dodecrescendo antes do tempo 15”.

Figura 3: Indicação em vermelho mostrando mais 
claramente o decrescendo descrito na Figura 2.
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Na Figura 3 o decrescendo é destacado através de linhas vermelhas.
É característica da escrita de Gilberto Gagliardi uma economia nas indicações de dinâ-

mica e até mesmo de tempo, como pode ser observado no trecho extraído da parte de primei-
ro trombone do quarteto Dias Felizes na Figura 4. É possível observar que a notação escrita à 
mão indicando “slow”, ou seja, lento, foi feita posteriormente não correspondendo à caligrafia 
do autor. 

No quinto compasso inicia-se o solo, mas não há nenhuma indicação de dinâmica e tam-
pouco de que seja uma parte de destaque. O autor supõe que os intérpretes saberão claramente 
entender a dinâmica e a projeção necessária para cada voz.

Figura 4: Cópia do original das partes cavadas, cedido pelo Quarteto Brasileiro de Trombones.

Na Figura 5, o segundo trombone tem uma indicação de dinâmica somente no inicio en-
quanto no quinto compasso, onde o primeiro faz um solo não há indicação para um dinâmica me-
nor que mezzo-forte.

Figura 5: O segundo trombone inicia a seção como solista, mas não há indicação neste sentido.

Quarta Ferramenta 

A quarta ferramenta metodológica que faremos uso para conhecer aspectos interpretati-
vos ocultos, porém relevantes da obra de Gilberto Gagliardi será, a comparação entre as informa-
ções colhidas através da análise visual das partituras originais, da análise auditiva da gravação e a 
grade digitalizada. Como um exemplo das conclusões que poderemos chegar, vejamos dois traços 
que aparecem na Figura 2 e estão realçados na Figura 6. Estes traços indicam uma intensidade 
um pouco maior, embora todo o trecho esteja em um diminuendo. Se observarmos a Figura 1, ve-
remos que na segunda metade do quarto compasso da voz do trombone baixo há duas notas, um 
Si e um Lá que ao serem tocadas na gravação foram um pouco mais destacadas em intensidade 
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em relação ao restante. Este é um princípio na música de câmara: notas menores devem ser des-
tacadas em relação a notas maiores.

CONCLUSÃO

O uso destas ferramentas metodológicas aliam a tecnologia à percepção musical e à aná-
lise da escrita e irão trazer à tona aspectos práticos da interpretação musical que normalmente 
não são anotados pelos compositores. Como falamos anteriormente poderemos identificar sinais 
de expressão, acentos, ritardandos e acelerandus além de outros sinais de expressão que ajudarão 
aos estudantes de trombone a desvendar as riquezas interpretativas da obra de Gilberto Gagliard. 
Também poderão subsidiar compositores e críticos musicais que venham a se debruçar sobre o re-
pertório camerístico do Trombone.

NOTA

¹ The true secrets of expressive playing have been jealously guarded by the artists themselves and seldom passed on except to 
their most talented pupils - and then in most cases for a fee. Fear of competition has no doubt made many reluctant to part 
with their knowledge, while others, knowing that they have to teach for a living, have considered these secrets their stock-
in-trade.
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Esse trabalho tem como objeto de estudo o gênero musical pagode de viola de Tião Carreiro, 
abordado nas influências que exerceu no cenário da música caipira brasileira e nos processos de hi-
bridação cultural dos quais é resultante. Importante lembrar que Canclini (2003, p. XIX) entende 
por hibridação “processos sócio-culturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam 
de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. 

José Dias Nunes (o Tião Carreiro) nasceu em 1934, no norte de Minas Gerais. Em 1954 
conheceu na cidade de Pirajuí (SP) o seu principal parceiro de carreira: Antônio Henrique de Lima, 
o Pardinho, que cantava e tocava violão (PINTO, 2008, p. 35). Apesar de demonstrar destreza 
na viola nos mais variados gêneros e estilos musicais, o grande mérito de sua carreira foi um ex-
perimento que acabou abrolhando um novo gênero musical. Segundo Nepomuceno (1999), essa 
novidade eclodiu em 1959 na rádio Cultura em Maringá, quando, mexendo e remexendo na vio-
la, Tião Carreiro percebeu que tocando outra base rítmica simultaneamente ao que já havia grava-
do, o cruzamento dos ritmos se encaixava muito bem. Dessa fusão de ritmos já existentes e des-
sa execução peculiar, acabou surgindo um novo gênero musical no universo da música caipira: o 
Pagode de viola.

GÊNEROS QUE SE HIBRIDARAM E DERAM ORIGEM AO PAGODE

Existem controvérsias entre alguns autores no referente à nomenclatura e aos ritmos que 
originaram o pagode de viola. Segundo Nepomuceno (1999, p. 341) houve uma mistura do ritmo 
de coco com o ritmo do calango de roda. Tião Carreiro colocou o violão fazendo a batida do co-
co e a viola a batida do calango de roda, o que resultou um dos ritmos mais tradicionais da cul-
tura sertaneja-raiz. Já o violeiro e pesquisador Ivan Vilela Pinto (2009, p. 95), observa que Tião 
Carreiro, “a partir da síntese de dois ritmos caipiras, o cururu e o recortado, criou uma nova ba-
tida, o pagode caipira”. Pinto (2008, p. 166), por sua vez, afirma que o pagode, surgido no final 
da década de 50, é resultante da combinação principalmente de matrizes como a catira e o re-
cortado, nas batidas da viola e do violão. Sousa (2005, p. 151) adianta que o ritmo lembra mui-
to o recortado, a dança final do cateretê¹, quando a troca de bate-pé e de bate-mão atinge cer-
to grau de complexidade. Garcia (2011) alega que no pagode-de-viola, enquanto a viola caipira 
realiza os ponteados, o violão trabalha um ritmo denominado cipó-preto, cuja rítmica é marca-
da pelo contratempo.

 Em todo esse contexto, no entanto, o pagode caracteriza-se principalmente pela combi-
nação polirrítmica entre uma complexa batida executada na viola e outra no violão. Por outro la-
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do, parece prevalecer entre a maioria dos autores, que o gênero foi influenciado, sobretudo, pelo 
recortado. Segundo Garcia (2011, p. 160), o repique, recorte, ou recortado, implica em batidas 
verticais com a mão direita, de modo que faça soar todos os pares de cordas da viola caipira. Este 
recorte possui um caráter mais rítmico do que melódico, diferentemente do ponteado, em que o 
movimento da mão esquerda é horizontal e o movimento da mão direita faz o toque em cordas se-
lecionadas, possuindo um caráter mais melódico do que rítmico. Apesar das diferentes definições 
dos possíveis gêneros que se hibridaram para que surgisse o pagode, pode se aludir que o gênero 
denominado “recortado” foi o mais determinante para a constituição do novo gênero. O Recorte 1 
exemplifica a grafia do pagode de viola, conforme Pinto (2008):

Recorte 1: Pagode de Viola - batida da viola e batida do violão .

AS INFLUÊNCIAS

É comum ouvir no meio caipira, que a música e o som da viola de Tião Carreiro foram ins-
piração para vários artistas desse meio. Ele realmente ponteava com muita destreza seu instru-
mento, conquistou grande projeção no meio sertanejo como cantor e compositor e influenciou di-
versas gerações de violeiros e músicos. Ainda hoje, vários artistas lhe rendem homenagens (FILHO, 
2008, p. 12). Pinto, citado por Filho (Ibidem), ressalta que o trabalho de Tião Carreiro pode ser 
considerado um divisor de águas. A partir dos anos 80, grande parte dos violeiros admitiu ter sido 
influenciada por ele. Nomes como Vinicius Alves, Rodrigo Matos e Almir Satter, fazem parte desta 
lista. O professor e violeiro Ivan Vilela (Apud PINTO, 2008, p. 12), afirma que Tião Carreiro é íco-
ne da viola e parada obrigatória para quem quer se engraçar com o instrumento. As introduções de 
pagode com solos de viola são indispensáveis no repertório de um violeiro. Além da novidade rít-
mica, que trouxe uma polirritmia incomum para a música caipira, de certa forma esse gênero fa-
voreceu a virtuosidade do artista que realiza solos rápidos e emprega técnicas como o pizzicato 
- ato de tocar as cordas do instrumento de forma semi-abafada - obtendo um timbre mais silen-
cioso e percussivo. 

A novidade de Tião Carreiro teve ressonância até mesmo em gêneros bem contrastantes, 
como é o caso da moda de viola, da qual se distancia tanto em seus aspectos musicais, cujo ca-
ráter rítmico é mais enérgico, quanto em seus aspectos textuais (GARCIA, 2011, p. 174). No en-
tanto, após a década de 60, a introdução e interlúdios instrumentais de algumas modas de vio-
la, que eram feitas somente por repiques, começaram a ser substituídos pelo ritmo do pagode. O 
Recorte 2 mostra uma introdução com repique na moda de viola e o Recorte 3 uma introdução 
com o recortado.



Comunicações Orais 41

Recorte 2: Introdução na moda de viola “Boi Soberano” com repique.

Recorte 3: Introdução na moda de viola “O Mineiro e o Italiano” com Recortado do pagode.

Não há registros antes de 1960 (ano que foi gravado o primeiro pagode) de modas de viola 
com os recortados do pagode nas introduções. O que enfatiza o fato da autoria do pagode ser real-
mente de Tião Carreiro, além de apontar um viés da dimensão da sua influência na música caipira. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, fica mais fácil delimitar a extensão da influência da música de Tião 
Carreiro e a sua importância no universo da música caipira. No entanto, de acordo com os autores 
mencionados, o curioso é que quem adota a viola caipira como instrumento, ou convive no meio 
violeirístico, independente do seu estilo musical, de alguma forma e em algum momento da sua 
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trajetória, toma contato com a música desse compositor. A criação de um gênero híbrido, com as 
características descritas, que possibilitou a percepção das suas relações com as características rít-
micas do coco, do calango, da catira, do cipó-preto, do cururu, e, sobretudo, do recortado, revela a 
sensibilidade desse músico no referente às suas raízes, aponta para possibilidades em termos dos 
processos de hibridação que efetivou, processos esses que também contribuíram para a sua im-
portância no cenário musical caipira brasileiro. 

NOTA

1 Para Alaman (2009, p. 58), o cateretê ou catira originou-se de uma dança religiosa indígena (o caateretê). Anchieta a utili-
zava nas festas religiosas para facilitar seu trabalho de substituir Tupã pelo Deus cristão. Com o movimento tropeiro e mul-
tiplicação dos povoados, a manifestação foi introduzida às regiões de Goiás e Mato Grosso, tendo registro até mesmo na 
Amazônia.
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INTRODUÇÃO

Wehrmacht foi o conjunto das forças armadas alemãs durante o Terceiro Reich, constituí-
da pelo Exército (Heer), Força Aérea (Luftwaffe) Marinha de Guerra (Kriegsmarine) e Waffen SS; 
cujas tropas, apesar de não pertencerem propriamente à Wehrmacht, eram empregadas para au-
xiliá-la em combate. Cada uma dessas forças possuía vários corpos de serviços e entre eles os cor-
pos musicais (Musikkorps), que eram as bandas de música. Portanto, Musikkorps da Wehrmacht 
eram as bandas militares das forças armadas da Alemanha hitlerista. 

Um dos objetivos da música no contexto militar é cadenciar o deslocamento das tropas 
em marcha. Conforme Kappley (2003), essa prática provém do Império Otomano que tinha a tra-
dição de utilizar corpos de músicos para acompanhar o efetivo militar, formados por instrumen-
tos de palheta, trompetes e percussão. Na Europa esses corpos foram empregados primeiramen-
te pelas tropas polonesas, seguida pela Alemanha, Áustria, Rússia e França (FARMER, 1912). 
Segundo constatações de autores como Williamson (2003), Blood (2006) e Gieseck (2012), no-
ta-se que, além da função de cadenciar a marcha dos soldados, os Musikkorps participavam de 
outras atividades segundo a solicitação da política vigente. Diante disso, o presente artigo aten-
ta para a função da música usada por esses corpos musicais dentro da contextura social da 
Alemanha nazista. 

FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA

Para a leitura dessa prática a base teórica serão as categorias funcionais da música, lista-
das por Allan Merriam (1964), e a teoria das representações sociais, de Roger Chartier (1990). 
Merriam considera a música como um comportamento humano e parte funcional da cultura hu-
mana, refletindo a organização da sociedade em que se insere. Pela comparação de diversas so-
ciedades Merriam buscou chegar às funções sociais da música encontráveis em diversas culturas. 
Assim, classifica as funções sociais da música em dez categorias: 1) função da expressão emocio-
nal; 2) função do prazer estético; 3) função de divertimento; 4) função de comunicação; 5) fun-
ção de representação simbólica; 6) função de reação física; 7) função de impor conformidade às 
normas sociais; 8) função de validação de instituições sociais e dos rituais religiosos; 9) função de 
contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura; 10) função de contribuição para a in-
tegração da sociedade.

Ao estudo de Merriam associa-se a teoria das representações sociais de Roger Chartier, em 
específico as representações de poder as quais, sempre determinadas pelos interesses dos grupos 
que as forjam, identifica como uma determinada realidade social é construída em diferentes luga-
res e momentos, a partir de construtos coletivos ancorados em práticas diversas, como a artística 
e a festiva, por exemplo. No caso do presente artigo, trata-se de representações de poder que abar-
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cam a função de impor conformidade às normas sociais, função de validação de instituições so-
ciais, função de contribuição para a integração da sociedade e função de reação física, validadas 
pelo apelo às emoções propiciado, entre outros, pela música de caráter marcial.

os MusIKKoRPs NO REGIME NAZISTA

Nas forças armadas do Terceiro Reich havia diversos Musikkorps, contudo destacam-se 
aqui apenas dois, que parecem ter sido os mais importantes: O Musikkorps da divisão de Hermann 
Goering, comandante da Luftwaffe e o do SS-Leibstandarte, a guarda de Adolf Hitler. Formado 
do recrutamento de músicos do Exército, em 1935, sob a direção de Paul Hasse, que também 
lecionava música na Universidade de Berlin, o Musikkorps da Luftwaffe gozava de grande re-
putação no Terceiro Reich, principalmente pela qualidade de sua performance (WILLIAMSON, 
2003). Segundo Williamson, esse Musikkorps foi responsável pela inserção do saxofone nas ban-
das militares da época, que contavam com trompetes, trombones, euphoniuns, flautas, clarine-
tes e percussão. 

O Leibstandarte de Adolf Hitler, que tinha a música como uma importante parte do seu 
cerimonial, também possuía seu corpo de músicos: o SS-Leibstandarte Musikkorps (BUTTLER, 
2001). De acordo com Buttler esse corpo musical foi instituído em agosto de 1933 pelo seu 
único diretor SS-Haupsturmfuehrer, Muller-John, que chegou ao posto de Leibstandarten-
Obermusikmeister. Sua formação inicial contava com 36 músicos, aumentando para 64 em três 
anos. O SS-Leibstandarte Musikkorps teve participação destacada nos olímpicos de 1936, em 
Berlim, e todo ano fornecia um conjunto de metais para o Festival de Bayreuth. Além disso, tocava 
regularmente em inúmeros comícios do Partido Nazista quase sempre acompanhado por um coro 
de soldados (GIESECKE, 2012).

Quanto ao repertório, este se relacionava, sobretudo, com hinos cívicos e marchas milita-
res ligadas aos feitos da Segunda Guerra. Contudo, não era excluída a execução de obras de com-
positores como Wagner e Bach (ALTER; KOEPNIC, 2005). Ainda referente ao repertório, Joseph 
Goebbels, ministro da propaganda, incentivou a composição de uma série de canções heroicas co-
mo, por exemplo, o hino do partido nazista, Horst Wessel, inspirado no mito do sangue, caracte-
rizando a morte de um nobre soldado, sua ressurreição e volta espiritual para lutar novamente na 
frente de batalha (BAIRD, 1990).

Segundo Williamson (2003) e Blood (2006), tanto o Musikkorps da Luftwaffe quanto o 
do SS-Leibstandarte eram frequentemente deslocados para os locais de batalha com o objetivo de 
encorajar os soldados por meio de músicas de natureza combativa. Nesse sentido, Baird mencio-
na que a música do SS-Leibstandarte Musikkorps chegava ao mesmo tempo até os corações e os 
ossos dos soldados. Além disso, conforme menciona Caplan (2009), além de orquestras de prisio-
neiros nos campos de concentrações cuja música muitas vezes servia de fundo para fuzilamentos e 
enforcamentos, também havia Musikkorps da SS em distintos campos de concentrações com mes-
ma utilidade quanto ao emprego da música. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em Merriam pode-se chegar à conclusão de que a música dos Musikkorps na 
Alemanha do período nazista esteve contextualizada com pelo menos três das funções classifica-
das por este autor. A música de atitude combativa para incentivar as tropas parece está de acor-
do com a reflexão de Merriam ao trazer à tona elementos psicológicos prevalecentes no imaginá-
rio da tradição militar germânica, transmitindo historias e atos de bravura daqueles que lutaram 
pelos mesmos ideais. A música nesse contexto estaria cumprindo a função de reação física no 
sentido de encorajamento das reações físicas dos soldados. Nesta reação estaria envolvido o ele-
mento cultural, no caso o treinamento da tradição militar, uma vez que para Merriam essas re-
ações incidem em indivíduos que receberam determinado treinamento cultural para terem tais 
sentimentos.
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Também cumpriria a função de impor conformidade às normas sociais. Aí ela estaria re-
lacionada às participações dos Musikkorps nas reuniões do Partido Nazista e em participações 
nos campos nos campos de concentração, lembrando a multidão e aos prisioneiros com grandio-
sas marchas e hinos que nada poderia ser capaz de alterar a trajetória daquela máquina de poder. 
Nesse sentido, igualmente, cumpriria a função de comunicação, ao dizer àqueles que entendem a 
linguagem que está sendo expressa, a quem pertence o poder naquele momento. 

Estas funções se configuram em representações de poder que contribuíram para fabri-
car uma imagem de poder associado ao líder supremo – o Führer – e toda ideologia concentra-
da em sua figura. Lembrando Chartier (1988, p. 17), trata-se de formas de dominação simbóli-
ca por meio do “aparelho” e do “aparato” que vai gradativamente substituindo a violência explícita 
do Estado, que significa dizer que a sociedade não depende exclusivamente das relações de forças 
legitimadas, mas também de um “conjunto de transfigurações de que é ao mesmo tempo, o ob-
jeto e a realizadora” (BALANDIER, 1982, p. 21). É como diz Clifford Geetz (apud SOUZA, 2007, 
p. 30) a respeito do Negara, o Estado Teatro balinês do século XIX: “O Estado ia buscar sua for-
ça, que era deveras real, às suas energias imaginativas, à sua capacidade semiótica de fazer com 
que a desigualdade encantasse”. 
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INTRODUÇÃO

Durante o século XVIII, Portugal vive extremas transformações devido ao pensamento do 
Iluminismo católico das Reformas Pombalinas, promovendo mudanças, principalmente, na Igreja, 
Nobreza e Educação. Em sua pesquisa sobre a música em São Paulo colonial, Régis Duprat (1995) 
apresenta como as tensões entre Estado e Igreja se mostraram na área musical, em que uma das 
problemáticas era o estanco da música. Sobre essa situação, Duprat (1995) comenta:

[...] haveria rivalidade civil-eclesiástica em matéria de provimento da capela de música, he-
terogeneidade de solicitações influindo nas condições da criação musical, repertório, organi-
zação da capela de música, participação da música no serviço religioso, luta por imposição e 
prestígio social; integração inevitável das relações de trabalho profissional na polêmica do es-
taco da música. Meses após iniciado nas funções, o governador Morgado de Mateus (...) la-
menta a ‘decadência da música’, desde que a provisão de mestre de capela passara das mãos 
civis para o eclesiástico. (DUPRAT, 1995, p. 56)

E é nessa paisagem conflituosa que o compositor português André da Silva Gomes se inse-
re, trazido ao Brasil em 1774 pelo recém nomeado terceiro Bispo de São Paulo, Dom Manuel da 
Ressurreição para assumir as obrigações musicais da Igreja da Sé de São Paulo. 

De sua formação musical, é sabido apenas que ele fora aluno do compositor e mestre de 
capela José Joaquim dos Santos no Seminário Patriarcal de Lisboa; que teve contato com o napo-
litano David Perez, (compositor italiano que chegou em 1752 como diretor da Capela Patriarcal, e 
era responsável pela educação musical dos filhos do rei Dom José I); e que possuía cópias de par-
tituras de compositores italianos, inclusive Perez. 

Trilhar a possibilidade de ensino de Silva Gomes se torna um objetivo chave pois mostra-
ria os efeitos desse ambiente conturbado na construção de seu discurso musical. Fatalmente Silva 
Gomes aprendeu música como ele mesmo definia, pela imitação (DUPRAT et al., 1998, p. 180). 
O próprio André da Silva Gomes, falando sobre a importância da imitação dos modelos composi-
cionais dos grandes mestres afirma:

Revela pois saber manejar, para que se consigam estas vantagens, os preceitos desta Imitação, 
que se define um empréstimo de ideias, de pensamentos, de sentimentos e passagens dos es-
colhidos exemplares que nos propomos a imitar ou aproximando-nos, ou diminuindo ou au-
mentando, os quais preceitos, próprios da Faculdade Retórica e Poética, nos quais supomos 
o nosso aluno de Composição de Música bem instruído, como preparatórios desta Faculdade 
que tratamos; por isto deixamos aqui de os explicar. (DUPRAT et al., 1998, p. 180)
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O método de aprendizado por cópias é recorrente em toda a história musical, Bartel (1997) 
descreve essa metodologia educacional também dentro do ambiente luterano onde “o triunvirato 
de praeceptum, exemplum, et imitatio era tão importante para o sujeito da música, quanto era 
para a retórica.” (BARTEL, 1997, p. 34-35)

É possível justificar a dificuldade da aplicação das teorias retóricas no discurso musical dos 
compositores brasileiros devido a ausência de informações sobre o impacto dessas teorias no Brasil. 
Porém, até mesmo a justificativa sobre a ausência de tratados luso-brasileiros sobre retórica musical 
não justifica um distanciamento do trato da arte, haja visto o método e a expressão da consciência 
histórica. A retórica era um domínio da boa educação e da bela construção discursiva, e estava pre-
sente no universo crítico das pessoas instruídas na cultura de tradição cristã-ocidental. 

METODOLOGIA

A pesquisa, ainda em andamento, admite que a retórica musical era uma conquista do sé-
culo XVII e, no século XVIII, uma condição do pensável culto, não só em compositores do universo 
germânico-luterano, mas europeus como um todo. 

Sendo assim, a metodologia adotada perpassa tangencialmente a diferenciação retórica 
existente entre o período Barroco e o Clássico-Romântico: no primeiro, tratadistas e composito-
res como Joachim Burmeister (Musica Poetica - 1606) e Johann Mattheson (Die Volkommene 
Capellmeister - 1739) discorrem sobre a articulação de figuras retórico-musicais buscando maior 
efetividade na movimentação dos afetos; enquanto no segundo, conforme expõe Kofi Agawu (2009), 
as figuras nascidas em ambiente privado, as cortes, são traduzidas para um novo contexto, ou seja, 
elas são incorporadas de uma nova forma na segunda metade do século XVIII e ao longo do XIX.

Sobre o material analisado, Duprat (1995, p. 144) afirma que a obra para quatro vozes 
concertantes - SATB - e parte de órgão foi escrita em 1810, com os dois primeiros cantos do ordi-
nário da missa, Kyrie e Gloria, sendo cada verso musicado separadamente, e para este artigo será 
exposto uma análise das estruturas retóricas apenas do Kyrie I. (DUPRAT, 1999, p. 235-241)

RESULTADOS

Harmonicamente, este Kyrie I expõe claramente a polaridade de duas funções predomi-
nantes: a Tônica (I), acorde de Dó maior, e a Dominante (V), acorde de Sol maior, características 
clássicas; apesar disso, há ainda uma forte agitação harmônica barroca, principalmente em pon-
tos cadenciais, com progressões típicas do período, como por exemplo: I - vi7 - ii65

 - V - I, sendo 
que essa progressão se repete ao longo da primeira parte, justamente no encerramento das seções 
e na cadência final.

Mas é na forma que a peça se mostra extremamente inventiva, onde, após um início altivo, 
devido em grande parte a sua tonalidade maior, há a entrada de um dueto de soprano e contralto, 
seguido de tutti. Essa fórmula de solo e tutti é repetida novamente, mas fazendo uma modulação 
ao longo do dueto para a dominante. Segue-se então uma estrutura de tutti com grande agitação 
harmônica, devido a uma sequenciação tipicamente barroca, preparando para o retorno e confir-
mando a tonalidade inicial de Dó maior e novamente dois episódios de solo (desta vez, em trio) e 
tutti, mas sem a modulação, e encerrando em tutti. 

Formalmente, pode-se considerar o excerto descrito como uma Sonata-Concerto, justifica-
se a interpretação observando as seções: após a apresentação de dois grupos temáticos, um na 
Tônica (assumindo uma função de ritornello) e outro na Dominante, há um grande desenvolvimen-
to com alta expressividade harmônica, e o retorno da apresentação de seus temas, mas sem a mo-
dulação para o V grau, e sempre em momentos episódicos.

Retoricamente, a ressignificação da forma promove um discurso mais convincente e na-
turalmente bem construído, conforme visto na tabela 01, considerando tanto uma abordagem da 
teoria tripartida aristotélica adotada por Burmeister e aludida por Ana Margarida Paixão (2008) 
no universo musical português, como a teoria de divisão de Mattheson vista também em Ruben 
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Cano (2000):
Tabela 1: Proposta de divisão retórica do discurso musical do Kyrie I da Missa em Dó maio.

Compasso Forma Tonalidade Teoria de Burmeister Teoria de Mattheson
1-6 Tutti

C
Exordium Exordium

6-11 Dueto Medium Narratio
11-14 Tutti
14-18 Dueto C - G Propositio
18-21 Tutti G
21-32 Tutti G - C Confutatio
32-35 Trio

C

Confirmatio
35-36 Tutti
36-39 Trio
39-42 Tutti
42-45 Trio Finis Peroratio

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda há muito mais para se considerar na análise retórica, principalmente no que se refe-
re às figuras, mas esta já é uma amostra de como André da Silva Gomes constrói o discurso musi-
cal utilizando o pensamento retórico. Devido a sua característica de transição, várias questões ain-
da não foram respondidas, o que dificulta a análise, como por exemplo, a fraseologia da narratio, 
primeiro dueto; aparentemente existe uma concepção de antecedente e consequente própria do pe-
ríodo Clássico, mas o caráter figurativo da transformação do motivo permanece latente. Será que 
existe uma intencionalidade tópica conforme a proposta de Leonard Ratner (1985)? 
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Esse trabalho, relacionado a uma pesquisa em andamento, tem como objeto de estudo os 
Três Estudos de Concerto para violão solo do compositor gaúcho Radamés Gnattali (1906-1988), 
abordados nas suas características estilísticas e a partir da sua interação com processos de circula-
ridade cultural (GINGSZBURG, 2002). Teve como ponto de partida a minha interação com o Curso 
de Música – habilitação violão - da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, que levou a uma pro-
ximidade maior com o trabalho do compositor, aos primeiros indícios de que suas obras poderiam 
estar implicadas com um trânsito cultural intenso e à constatação de que sua obra para violão é 
muito pouco conhecida e executada no meio musical, sobretudo, goiano. Essa experiência e cons-
tatações iniciais me despertaram para essa investigação, tendo em vista um estudo de caso.

As primeiras leituras levaram ao compositor que estudou flauta, clarineta, viola clássica 
e violino no Conservatório de Música de sua terra natal, o que lhe proporcionou conhecer e obter 
domínio da técnica e da escrita musical1. Embora sua formação tenha sido pautada pelos precei-
tos do campo de produção erudito, a luta pela sobrevivência o fez interagir com a musica popu-
lar (BARBOSA;DEVOS, 1984), dialogar, portanto, com diferentes “campos de produção cultural” 

2 (BOURDIEU, 2003). Os Três Estudos para violão foram escolhidos como estudo de caso, por-
que representam obras significativas do compositor para o instrumento e, ao que tudo indica, nu-
ma primeira instância, por revelarem domínio na técnica de compor, interação das idéias musicais 
com o “idiomatismo” do violão. 

Por outro lado, autores como Sandroni (2001), Vargas (2007), Freire (1992), dentre ou-
tros, chamaram a atenção para o fato da música brasileira, em suas peculiaridades, ter floresci-
do mediante acentuada interação entre culturas, sobretudo, a européia e a africana. Essa circuns-
tância forjou peculiares processos de hibridação cultural (CANCLINI, 2003), como, por exemplo, 
aquele mencionado por Sandroni em sua obra Feitiço Decente, um processo resultante da intera-
ção entre sistemas rítmicos (o africano e o europeu), que levou a um sistema “contramétrico” que 
se tornou uma constante na música brasileira (SANDRONI, 2001)

As primeiras constatações e leituras que levaram aos mais constantes processos de inte-
ração e ressignificação culturais característicos do cenário brasileiro, portanto, fizeram pressupor 
que a trajetória e a obra do músico e compositor gaúcho Radamés Gnattali, aqui enfocadas a par-
tir dos Três Estudos de Concerto para violão, além de chamarem atenção em relação às possibili-
dades técnicas que engendram, evidenciam também elementos que apontam a sua interação com 
processos de hibridação cultural. Canclini (2003, p. XIX) observa que entende por hibridação “pro-
cessos sócio-culturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, 
se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. Burke (2001, p. 31), que reflete so-
bre o mesmo enfoque, dialoga com Canclini, acrescentando: “devemos ver as formas híbridas co-
mo o resultado de encontros múltiplos e não como resultado de um único encontro, quer encontros 
sucessivos adicionem novos elementos à mistura, quer reforcem os antigos elementos.” 
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Assim, tendo em vista a circunstância de primeiros contatos com o contexto de vida de 
Radamés Gnattali, com a obra para violão mencionada, algumas questões surgiram: Esse compo-
sitor evidencia, através dessas obras, mesmo não tocando violão, o domínio da técnica de com-
por para o instrumento? Os três estudos de concerto para violão são idiomáticos? Que caracterís-
ticas estilísticas revelam? Evidenciam o dialogo entre diferentes dimensões culturais, processos de 
hibridação cultural? 

Visando responder essas questões, esse trabalho tem como objetivo investigar as caracte-
rísticas técnicas/estilísticas e processos de hibridação cultural implicados com os três estudos de 
Radamés Gnattali, buscando chegar a reflexões que demonstrem as influências absorvidas pelo 
compositor no cenário musical brasileiro, o trânsito que estabeleceu, nesse cenário, entre diferen-
tes campos de produção cultural. Pressupõe-se que essas obras, além de evidenciarem o domínio 
técnico conquistado por Gnattali, evidenciam também o diálogo desse compositor com diferentes 
campos de produção cultural – o erudito e o popular – integrantes, por sua vez, de um campo de 
produção maior da trama cultural brasileira: o campo de produção musical.

Por outro lado, além de divulgar o trabalho pouco conhecido de Gnattali para violão, essa 
investigação tem condições de contribuir para as novas tendências da pesquisa musicológica, que 
têm valorizado muito a abordagem dos processos de circularidade cultural inerentes à trama sócio-
histórica e cultural, que, por sua vez, revelam processos de hibridação.

ABORDAGEM METODOLóGICA

Essa investigação, de caráter qualitativo, prevê um levantamento bibliográfico e documen-
tal. No levantamento bibliográfico, além dos livros relacionados à fundamentação teórica, ou seja, 
à noção de circularidade cultural (GINGSZBURG, 2002), implicada com o conceito de hibridação 
cultural (CANCLINI, 2003; BURKE, 2001), que, por sua vez, pressupõe o entrecruzar de diferen-
tes campos de produção (BOURDIEU, 2003), foram levantados livros biográficos e de história da 
música que trouxeram relatos de pessoas que conviveram com Gnattali, como é o caso de Carvalho 
(2006), Barbosa; Devos (1984) e Cazes (1998). Do mesmo modo, foram levantados autores que 
permitiram o contato com elementos facilitadores da análise da organização sonora como Oliveira 
(2006) e Schoenberg (2001). Quanto à etapa documental, estão sendo reunidas reportagens en-
contradas em arquivos de jornais, programas de recitais, folders, fotos e cartazes relacionados ao 
compositor. Serão realizadas também entrevistas de caráter semi-estruturado relacionadas à traje-
tória de Gnattali, visando músicos atuantes no campo de produção cultural erudito e no campo de 
produção cultural popular.

Os dados colhidos nessa investigação através dos procedimentos metodológicos mencio-
nados, serão separados em categorias, analisados, interpretados, comparados e entrecruzados, le-
vando-se sempre em consideração similaridades, singularidades e diferenças na abordagem das 
diferentes fontes, assim como será realizada a observação constante das relações entre grafia mu-
sical (partituras), performance e cenário histórico cultural ao qual as obras analisadas e interpre-
tadas são inerentes. Espera-se comprovar a pressuposição de que as obras que integram os Três 
Estudos de Concerto para violão de Radamés Gnattali têm condição de demonstrar as influências 
absorvidas e os diálogos culturais propostos pelo compositor no cenário musical brasileiro, as pos-
sibilidades da técnica e estilo que lhe são peculiares ao compor para o instrumento violão.

NOTAS

1 Acessivel em:<http://www.radamesgnattali.com.br/site/index.aspx?lang=port> acessado em agosto de 2012.
2 A noção de campo de produção cultural, conforme Bourdieu, (2003, p. 133-5), remete a um “campo de forças”, a espaços 

sociais que cultivam práticas específicas, constituídos por princípios de diferenciação interna; implica também na noção de 
habitus, que aponta para o patrimônio cultural específico de um grupo social e que pode ser entendido como predisposição 
para o pensar e para o agir, como elemento determinante do seu “gosto”, capaz de caracterizar um “estilo de vida”. Os ele-
mentos constitutivos do habitus inerente a um campo de produção cultural podem ser percebidos como elementos incorpo-
rados de forma natural e espontânea nas práticas e obras dos agentes sociais a ele relacionados. 
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INTRODUÇÃO

José Guerra Vicente (1906-1976) nasceu em 12 de março em Almofala, Portugal. Aos 
10 anos mudou-se para o Rio de Janeiro e, trinta anos depois, foi naturalizado brasileiro. Estudou 
Violoncelo com Alfredo Gomes e foi aluno de Composição da Escola Nacional de Música, on-
de recebeu orientações de professores como J. Otaviano, Newton Pádua, Paulo Silva e Francisco 
Mignone. Estudou ainda com o compositor e pianista Oscar da Silva, de quem recebeu conselhos 
sobre Estética Musical e Técnica Pianística.

Segundo Guerra Vicente (1997), é possível dividir a produção musical do compositor em 
três fases. A primeira, de 1932 a 1952, é pós-romântica e apresenta qualidades normalmente 
atribuídas aos portugueses, tais como introspecção, melancolia e nostalgia. A fase seguinte, na-
cionalista, teve seu ápice na década de 1960 e foi a mais produtiva. Nesse período, o composi-
tor procurou explorar aspectos musicais que evidenciassem as contribuições dos portugueses na 
música brasileira. O compositor evitou o uso do folclore e procurou utilizar elementos da música 
popular urbana do Rio de Janeiro, cidade em que vivia. Em 1971, iniciou-se a terceira fase, na 
qual o compositor começa a enveredar pelo atonalismo e por uma harmonia mais livre (GUERRA 
VICENTE, 1997). 

Entre 1962 e 1964, Guerra Vicente fez parte do Movimento Musical Renovador, formado 
por nomes como Brenno Blauth, Edino Krieger e José Siqueira. Segundo Higino (2006, p. 15), “o 
período foi um dos mais fecundos da carreira do compositor, resultando em importantes obras na-
cionalistas.” Foi no último destes três anos que Guerra Vicente compôs a obra “Cenas Cariocas, 
2ª Suíte”.

“Cenas Cariocas, 2ª Suíte” foi escrita originalmente para piano solo. A transcrição para cla-
rineta e piano foi realizada pelo próprio compositor, posteriormente, e sua duração aproximada é 
de 12 minutos. Em 1996, essa transcrição foi gravada por José Botelho e Fernanda Canaud em 
CD lançado pela RioArte. 

A obra possui estreita relação com a música popular urbana brasileira e está estruturada 
em três movimentos:, e. Para Trindade (1996, s/n), “é quase música popular, com sabor suburba-
no”. Nesse contexto, conhecer as características da música popular urbana brasileira presentes na 
obra, pode trazer contribuições para sua interpretação. 
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Na realidade, diversos estudos têm sido feitos para identificar características da música po-
pular em obras de compositores eruditos brasileiros. Tais estudos evidenciam a importância do in-
térprete de música erudita ter contato com a música popular, bem como compreender suas prin-
cipais características. 

Um breve levantamento bibliográfico sobre os gêneros de música popular brasileira que ori-
ginaram cada um dos movimentos da obra “Cenas Cariocas, 2ª Suíte” apontou para a influência da 
música popular sobre a música erudita brasileira. Machado (2004), por exemplo, expõe que exis-
tiu a intenção dos compositores eruditos em utilizar valores e características nacionais na compo-
sição de valsas. Kiefer (1977) afirma que são inúmeras as modinhas compostas no século XX por 
autores eruditos. Por sua vez, Lopes (2003) aponta que o choro, desde seus primórdios, serviu co-
mo fonte para a criação musical de diversos compositores eruditos. 

José Guerra Vicente faleceu em 6 de maio de 1976 em Vassouras, Rio de Janeiro. Segundo 
Parrot (2004), o compositor deixou obra extensa e variada, mas ainda pouco conhecida. A autora 
afirma ainda que essa situação está mudando, pois novas edições vêm sendo feitas pela família do 
compositor e obras têm sido gravadas por intérpretes como Peter Dauelsberg e Antonio Menezes. 

Além de atuar como compositor, Guerra Vicente foi professor de Harmonia e Composição 
na Escola Villa-Lobos e violoncelista, destacando-se nesse aspecto seu trabalho na Orquestra 
Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro entre 1939 e 1958. 

OBJETIVO

Esta pesquisa tem como objetivo principal realizar um estudo interpretativo de “Cenas 
Cariocas, 2ª Suíte” de José Guerra Vicente, versão para clarineta e piano, tendo como base conhe-
cimentos da música popular urbana utilizada como fonte pelo compositor. 

São objetivos específicos: mapear brevemente o contexto histórico e social do compositor; 
compreender as principais características da valsa seresteira, da modinha e do choro; identificar as 
características decorrentes da música popular em “Cenas Cariocas, 2ª Suíte”, versão para clarineta 
e piano, de José Guerra Vicente; apresentar em recital e gravar versão para clarineta e piano. 

METODOLOGIA

Inicialmente, serão feitos estudos sobre a biografia do compositor e sobre as característi-
cas estilísticas da valsa, da modinha e do choro. As informações serão buscadas em fontes primá-
rias, como manuscritos de partituras, programas de concertos e gravações, e em fontes secundá-
rias, como partituras editadas, livros, sites, artigos e dissertações. A análise e a interpretação dos 
dados serão qualitativas.

Após o estudo estilístico da valsa seresteira, da modinha e do choro, será feita a análise 
musical das “Cenas Cariocas, 2ª Suíte”, versão para clarineta e piano, procurando identificar as 
características desses gêneros citados. Para esclarecer dúvidas e obter informações específicas não 
encontradas na revisão de literatura, serão entrevistados intérpretes e familiares do compositor.

Durante a realização da pesquisa serão feitos estudos práticos e ensaios das “Cenas 
Cariocas, 2ª Suíte”, versão para clarineta e piano, levando-se em consideração a análise musical 
da obra. Por fim, a obra será apresentada em recital e gravada em áudio. 

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que este trabalho ofereça sugestões interpretativas para a obra “Cenas Cariocas, 
2ª Suíte”, versão para clarineta e piano, de José Guerra Vicente. Para isso, pretende-se responder 
às seguintes questões: Quais as características decorrentes da música popular brasileira em “Cenas 
Cariocas, 2ª Suíte” para clarineta e piano de José Guerra Vicente? Como interpretar a obra consi-
derando essas características? 
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INTRODUCTION 

The Estudo I for solo clarinet represents a virtual compendium of extended techniques for 
the clarinet. It was written in 2003 in an attempt to promote and divulge the extended techniques 
among clarinetists and composers. This writer has been performing the piece since then in reci-
tals, festivals and seminars in Brazil and in the US. The work calls one’s attention in that in con-
tains many of the techniques in one piece, offering the musician the opportunity to listen them 
as well as to motivate the study and performance of the work. However, the performer must be 
willing to alter the habits he uses in performing traditional music. For example, Donald Scarvada 
describes his experience in dealing with these new techniques. He recalls his unique experien-
ce, observing that:

It was in trying to find sounds that were most natural to the clarinet that I discovered what are 
now called multiphonics in April 1962. Gradually I began to realize the exciting potential of 
the simultaneity of sounds that could be produced by the instrument. It was necessary first, 
however, to discard old habits and attitudes about what the clarinet should sound like. It re-
quired an open mind and much hard work and patience to explore and mine these rich, natu-
ral complex sounds and eventually to bring them to the surface (Scavarda, 2001).

OBJECTIVE

To promote and divulge both the extended techniques for the clarinet and the piece Estudo 
I among clarinetists, composers and musicians. Furthermore, it is expected that it may motivate 
artists in a more frequent way with the use of the extended techniques in schools and conservato-
ries, enabling the students to this particular field. 

METHODOLOGy

This article is based on the piece Estudo I and through the appreciation and study of its 
analytical aspects, using the post-tonal theory as a tool to understand and enumerate the nuances 
found in the piece one is expected to grasp the ideas that permeates the work accordingly. Thus, 
methodology becomes assertiveness towards its experiments and quality. 

EXPECTED RESULTS

The understanding of the extended techniques as well as their use among musicians may 
promote the practice and performance in a more fluent way.
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STRUCTURAL OVERVIEw

Estudo I contains a large number of extended techniques in a single work. In addition, 
form and sequential harmonic patterns are intentionally deemphasized to provide an open ground 
for extended techniques. Nonetheless, the piece does contain a musical structure, as outlined in 
Table 1.1.

Table 1.1: Estudo I: structural overview

Intro-
duction 

1st

State-
ment

2nd

State-
ment

3rd

State-
ment

4th Statement
Coda

Extended Techniques

mm.
1-8

mm.
9-18

mm.
19-29

mm.
30-42

Flutter 
Tongue
mm.
42

Multiphonics
mm.

43-49

Circular 
Breathing

and 
Humming

mm.
50-58

Flutter 
Tongue
mm.

59-60

Double 
Staccato 

mm.
62-64

Acutissimo 
Register

mm.
65-69

mm.
70-80

The introduction is announced by a rapid and irregular arpeggio passage, in an ascen-
ding sequence from the lowest note E3 to a very high G#6, underlined by an ff dynamic. This 
arpeggio (E, G, G# and C) is repeated three times until reaching the altissimo register (G#6). 
It is followed by a sequence of descending eighth-notes, using an augmentation procedure that 
gradually slows the tempo, thus changing the character of the passage. When relating this pat-
tern to post-tonal principles, one finds the numeric segment [0148]. Also, a flat-7 partial is ob-
tained when the player reaches high G#6. The actual pitch should be an A6, as the harmonic 
series is [B, B, F#, B, D#, F#, A]. However, due to both its acoustical peculiarities and the uni-
que construction of the instrument, the partial is so flat that an almost-perfect Ab is produced. 
Brymer asserts that “it is perhaps extremely fortunate that this flatness so accurately places the 
note ... because in fact it is the only one obtainable on most clarinets” (Brymer, 1992). Two he-
xachords (0,1,3,5,6,9) and (0,1,3,6,7,9), in measures three and five, respectively, have inter-
val vectors <224322> and <224223>. This is a descending line, progressing from small in-
tervals to wide ones. 

Example 1.1: Estudo I, mm. 1-8.

Major and minor seconds and their inversions, and augmented and diminished fourths and 
fifths are combined randomly. The contour of the melody is sometimes emphatic and other times 
it is delicate. The effect created depends on each individual, according to his or her own tempera-
ment and state of mind. 

A transitional section follows. This section is rather energetic, with a piú mosso marking 
and a ff dynamic. Descending and ascending mixed scales, basically in a whole-tone mode, also 
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help to create an explosive intensity. In measure 38, a meno marking creates contrast. The tenuto 
accents converge to dramatically emphasize the passage as well (Example 1.2).

Example 1.2: Estudo I, mm. 30-42.

The flutter tongue in measure 42 announces a series of extended techniques. The clari-
netist may or may not perform the flutter tongue from the preceding measure, particularly after 
the last note of the triplets. I connect measures 41 to 42 to help build to the peak of this passa-
ge. However, other players may prefer having a slight gap in between in order to better perform 
the flutter tongue. 

I use four sequences of multiphonics, presented as follows: I, II, III, IV, III, I, II, and I (see 
measures 43 to 49). They are first introduced at a slow tempo to emphasize on their timbral effects 
and then are repeated. A fingering chart for them multiphonics is available in the score; however, 
the musician may use a fingering that best fits his or her own acuity and equipment. 

The next passage includes humming, combined with circular breathing, microtones, vi-
brato, and glissando. A flutter tongue then follows, the purpose of which is to create tension; it 
culminates with a trill. Immediately following, there is a rapidly descending and ascending pas-
sage that incorporates double tongued staccato. Large leaps culminate on a high D7. The coda 
begins quietly and gradually evolves to a forte, where a sextuplet of thirty-second-note group is 
attacked. The piece ends with another wide leap, from an accented high C7 to an accented low 
F#3 (Example 1.3).

Example 1.3: Estudo I, mm. 79-80.
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CONCLUSION

New techniques for wind instruments constitute an important part of the musical process. 
As a result, extended techniques have had a sweeping influence, enlarging the process of both un-
derstanding and making music.  

Extended techniques lead the performer to new realizations in music making. These inno-
vative techniques allow for the creation of new timbres and nuances in the music (Brindle, 1987). 
This favors the growth and enrichment of performance and creativeness of interpretation, as well 
as providing the tools to perform works written by new experimentalists. 
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DINâMICA GLOBALIZADA DA INDúSTRIA CULTURAL NA DéCADA DE 90

Uma consequência do processo de globalização na produção musical brasileira ocorreu no 
início de 1990, quando houve um fortalecimento da indústria fonográfica no país, ocasionado pe-
la considerável acréscimo do consumo em novos segmentos do mercado, como o sertanejo, o pa-
gode e o axé. Com novas perspectivas de crescimento, as grandes gravadoras começaram a dire-
cionar sua produção também ao exterior, iniciando um novo momento de conquista do mercado 
estrangeiro, investindo em versões estéticas mais universalizadas da produção de alguns artistas. 
Deste modo, na perspectiva das majors, “falar a língua do mercado globalizado vem se caracteri-
zando em explorar as diferenças locais para que elas não apareçam como sendo muito diferentes 
do todo” (FENERICK, 2008: 133).

Como estratégia para tal inserção, a linguagem da música pop e o tratamento técnico em 
estúdios especializados serviram às grandes gravadoras para conferirem uma roupagem glamou-
rizada em gêneros como sertanejo, axé e pagode, criando um produto caracterizado por padrões 
standardizados que “nem mesmo se identifica com a procedência singela do canto caipira, do frevo 
ou do samba carnavalesco” (TATIT, 2004: 236). Para Luiz Tatit, “essa sonoridade não trazia varia-
ção rítmica, sutilezas harmônicas, achados poéticos, arranjos diferenciados e nem mesmo se iden-
tificava com a procedência singela do canto caipira, do frevo ou do samba carnavalesco. Seu aca-
bamento técnico era realizado em Los Angeles, com o propósito explícito de agradar a um público 
desprevenido que se relacionava com a canção ‘em bloco’” (TATIT, 2004: 236). 

A CONCEPÇÃO ARTíSTICA DE TOM Zé NO DISCO CoM defeIto de fabRICação

De certa maneira, o disco de Tom Zé Com defeito de Fabricação, parece caminhar na con-
tramão dessa tendência homogeneizadora da indústria fonográfica. Através do uso explícito de 
sons ruidosos e estridentes oriundos de ferramentas industriais e de objetos do cotidiano, o com-
positor baiano cria uma sonoridade singular com imperfeições, que nada tem a ver com os padrões 
de beleza da canção de massa.

Na ficha técnica do CD, encontram-se textos repletos de metáforas, que delineiam uma 
concepção artística alegórica. Partindo da ideia de que a maioria da população dos países de ter-
ceiro mundo se transforma em “andróides” que apresentam defeitos como criar, pensar, dançar e 
sonhar, hábitos e práticas supostamente incomuns nas sociedades racionalizadas do mundo de-
senvolvido, Tom Zé concebe um disco centrado nessa temática. Todas as faixas do disco são no-
meadas com a palavra “defeito” (defeito #1 - gene, defeito #2 - curiosidade, etc) e cada uma 
tem uma proposta crítica direcionada aos que seriam os “patrões do primeiro mundo”. Assim, ob-
servamos que a ideia central do disco, ao mesmo tempo em que dialoga criticamente com o feti-
che de perfeição da indústria cultural, constrói uma inter-relação entre a estética da música po-
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pular e a crítica ao contexto socioeconômico mundial, destacando o terceiro mundo como uma 
região, que embora subordinada às nações desenvolvidas, é dotada de culturas supostamente 
mais criativas.

Seguindo a lógica dos textos do encarte, Tom Zé se coloca como um dos “androides do ter-
ceiro mundo” que produziu um disco “com defeito de fabricação”. Contudo, a produção do disco 
envolveu uma ampla equipe de profissionais músicos, artistas, engenheiros de som e diretores de 
arte, além de equipamentos e estruturas de produção de várias regiões do mundo, inclusive de do-
is estúdios muito bem equipados de Nova York. A partir daí, parece existir cera ironia implícita no 
título do disco, pois as músicas passaram sim por um tratamento técnico de um estúdio especial-
izado, que procurou aproximar as estridências e ruídos de padrões técnicos aceitáveis pela indús-
tria cultural. No artigo Canção, estúdio e tensividade de 1990, Tatit afirma que vivemos na fase do 
homem de estúdio, um profissional que através do processo de mixagem, “visa dominar os efeitos 
de tensividade, bem como os de des-tensividade, por intermédio dos recursos ininterruptamente 
aprimorados da eletrônica” (TATIT, 1990: 44).

Deste modo, é possível identificar no disco de Tom Zé uma dialética entre o projeto da 
perfeição da indústria cultural, que se expressa nos resultados dos trabalhos de mixagem com 
processos de equalização, distribuição de timbres no espaço sonoro, reverberação, etc, e uma 
estética da imperfeição presente na incorporação de sons ruidosos e estridentes aos arranjos. 
Em resumo, poder-se-ia dizer que a produção de Tom Zé se insere numa dinâmica globaliza-
da do mercado internacional fonográfico, marcado pela tentativa da indústria cultural de con-
ciliar a apropriação de símbolos culturais locais (que interessam pelo potencial comercial e que 
contribuem para o discurso de uma suposta diversidade cultural) com processos de padroniza-
ção musical (mixagem, masterização), necessários para compatibilizar um produto ao merca-
do de consumo.

Mesmo atuando no mercado fonográfico global, caracterizado pelo monopólio de poucas 
gravadoras e grupos empresariais que cuidam principalmente de seus interesses financeiros, fazen-
do com que a cultura passe a “ser hierarquizada não mais de acordo com suas vendas, mas con-
forme sua capacidade de vender” (NETTO, 2008: 154), Tom Zé se consagra, contraditoriamente, 
através de sua criatividade e singularidade musical que incorpora a imperfeição explicitamente em 
suas canções, renegando os padrões da música de consumo. 

AS FAIXAS-DEFEITO “EMERÊ” E “O OLHO DO LAGO”

“Emerê” foi concebida em parceria com José Miguel Wisnik e, na contracapa do disco, 
Tom Zé deixa claro que se baseou nos “cantos de trabalho de uma escravatura anterior, confor-
me o Brasil bucólico que as esquerdas queriam” (ZÉ, 1998). Observando esta música dentro 
da perspectiva temática do disco, é possível afirmar que ela representa um dos “defeitos” anti-
gos dos “androides” – a herança do período de escravatura que o país teve. Com o som de uma 
ferramenta martelando um pilão do começo ao fim, a música simula um canto de trabalho e ao 
longo de sua execução, o entonar de uma melodia por Tom Zé junto com sons de piano e uma 
rabeca fazem intervenções que dão forma ao arranjo. A música tem a sonoridade de uma can-
ção, mas não tem letra e se distingue das canções de massa padronizadas devido à ausência de 
polarizações clímax/anticlímax, ausência de refrão e também à incorporação sistemática de ru-
ídos ao arranjo.

Em “O Olho do Lago”, Tom Zé se baseou em uma poesia concreta de Cid Campos pa-
ra compor a música. Também nesta música são incorporadas sonoridades imperfeitas, desta 
vez, através do som de uma máquina industrial. De maneira análoga aos concretistas franceses 
Schaeffer e Pierre Henry, Tom Zé utiliza sons de máquina e sons comuns da vida cotidiana de uma 
maneira musical e, assim, traz um procedimento musical do concretismo para a música popular. 
Ele utiliza tais sons como um recurso do arranjo da música, sempre antecedendo o início de uma 
nova seção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando as capas e a sonoridade das músicas de Com defeito de Fabricação, percebe-
se que existe claramente um projeto artístico conceituado por Tom Zé, centrado na figura alegórica 
do defeito. A partir dos textos da ficha técnica, identificamos a natureza polissêmica do defeito que, 
ao mesmo tempo, dialoga criticamente com o fetiche de perfeição da indústria cultural e dirige uma 
crítica ao contexto socioeconômico mundial. Podemos identificar também a figura do defeito ma-
nifestada nas sonoridades “imperfeitas” dos arranjos. Promovendo uma justaposição de elementos 
do folclore brasileiro com elementos do concretismo francês, Tom Zé dá continuidade ao gesto ex-
perimental do tropicalismo e tenciona padrões de beleza da canção de massa.
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AS LEGENDAS 

No livro Santo Sujo: a vida de Jayme Ovalle (2008), as Legendas são mencionadas apenas 
no 3º capítulo, onde o escritor relata que a III. Legenda foi apresenta 1934 pelo pianista Manoel 
Antônio Braune. 

A última referência dessas três obras se encontra no livro Flauta de Papel (1957) on-
de Manuel Bandeira, traça comentários sobre as principais obras do compositor e escritor Ovalle 
(1894-1955). Destaca as obras “Legendas” que para ele seria o “pórtico para uma atividade mu-
sical de maiores ambições”. 

METODOLOGIA

O artigo irá mostrar os resultados parciais de uma análise descritiva da obra I. Legenda 
Op. 191 de Ovalle. Esse resultados são provenientes de uma pesquisa de mestrado intitulada Três 
Legendas de Jayme Ovalle: um estudo analítico-interpretativo. 

Como metodologia analítica utilizou-se os princípios de John White no seu livro 
Comprehensive Musical Analysis (1994). Nesta visão, a Análise Descritiva tem como objetivo co-
letar dados, e para isso, subdivide-se este processo em três fases: micro, média e macroanálise. 
Em cada uma destas fases são listadas separadamente, informações sobre os aspectos rítmico, 
melódico, harmônico como no exemplo abaixo:

Microanálise
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Média-análise

Macroanálise
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MACRO ANÁLISE 

Ritmo

A obra é organizada na Forma Aditiva: A + B + Ponte de Transição + C sendo:
A: formado por cinco períodos onde o último período (a’ • 3) é uma variação do terceiro pe-
ríodo (a3). P.t: período assimétrico de 11 c. (9 + 3c.)
B: formado por três períodos distintos (b • 1 b2 b3) em que b3 tem elementos de a4 

(44-54 c.) 
C: formado por três períodos distintos (c • 1 c2 c3) utilizando-se de acompanhamentos já 
expostos nas secções A e B.

Melodia

Melodia baseada em escalas modais com pelo menos uma escala modal para cada perío-
do de cada uma das três seções da obra.

SEÇÃO A •
a – 1: escala de Si Menor Melódico.
a – 2: escala de Ré# Frígio.
a – 3: escala de Sol# Eólico.
a – 4: escala de Ré# Frígio.
P.t: escala de Ré Mixolídio (55-60 C.). –

SEÇÃO B •
b – 1: escala de Si Frígio.
b – 2: escala de Ré Mixolídio.
b – 3: escala de Dó Menor melódica (101-106 c.); Fá# Mixolídio (107-109 c.); Si Menor 
(110-111c.); Fá# Lócrio (112-117 c.). 

SEÇÃO C •
c – 1: escala de Si menor melódico.
c – 2: escala de Si frígio.
c – 3: Predominância da escala de Si menor.

HARMONIA

A obra é construída sobre uma textura homofônica nos moldes do pensamento de Wallece 
Berry em Structural Functions in Music (1976) e nas definições de Arnold Schoenberg em 
Fundamentos da Composição Musical (1991), onde independentemente do números de vozes 
tem-se sempre uma voz principal, imediatamente acompanhada por acordes e melodias secundá-
rias apresentando função subordinada.

MéDIA ANÁLISE 

Ritmo

O aumento da atividade rítmica é notória quando se compara a evolução dos períodos na 
Seção A. Os períodos a1 a2 a3 são construídos com base em três figuras rítmicas: semínimas, mí-
nimas e colcheias. Já no período a4 surge um tema com predominância das semicolcheias tan-
to para a melodia como para o acompanhamento. No período a`3 surge pela primeira vez gru-
pos de tercinas, mas sempre acompanhadas por grupos de semicolcheias que sessam no final 
da Seção A.
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Melodia

Com relação aos processos geradores2 em específico ao uso de motivos melódicos pode-se 
afirmar que dos 11 períodos que a obra apresenta pelo menos 8 possuem motivos melódicos ge-
rados pela repetição de uma mesma nota duas ou mais vezes em seus primeiros compassos. Dos 
11 períodos 2 apresentam esta mesma características a partir da segunda frase do período e ape-
nas o períodos c1 não apresenta a característica mencionada anteriormente.

Figura 1: J. Ovalle, I. Legenda, c. 1-3: motivo de a1 composto por repetição de notas iguais.

Harmonia

Nos períodos a1, a2, a3 correspondentes a Seção A encontrasse três vezes no fim de cada 
períodos um compasso com acorde suspenso de Ré# menor sus4 gerando tensão na frase. Esta 
dissonância harmônica e o relativo relaxamento anterior pode ser chamado de relação RT.

Figura 2: J. Ovalle, I. Legenda, c. 8-11: conclusão do período a1 com utilização do acorde suspenso de Ré#m 
sus4.

MICROANÁLISE 

Ritmo

Indicação de andamento juntamente com indicação de caráter “Andante” no início da 
obra. Há pouco variação de andamento durante o desenvolvimento da obra destacando-se indica-
ções como: Un poco più mosso e Più mosso.

Métrica quaternária, exceto no compasso 50.
Ritmo harmônico constante quase que em forma coral na maior parte da peça com poucas 

exceções indicadas na macroanálise.
Uso em mais de dez compassos de polirritmias destacando-se o trecho que percorre o com-

passo 55 ao 63. 
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Figura 3: J. Ovalle, I. Legenda, c. 56-57: compassos com presença de polirritmias entre acompanhamentos e 
polirritmias entre melodia e acompanhamento.

Melodia

Ocorrência de três níveis melódicos, linha do baixo, intermedia e linha de soprano, mas 
também com a utilização de somente dois níveis, baixo e soprano. Um trecho a três vozes que se 
pode destacar é período c1 que compreende os compassos 118 a 139.

Figura 4: J. Ovalle, I. Legenda, c. 118-123: trecho a três vozes

Harmonia

Pode-se afirmar que a harmonia nesta obra é um dos importantes elementos de manuten-
ção da unidade estrutural de coesão, pois o compositor sempre realiza uma recapitulação de har-
monias e modificações em campos harmônicos afins com destaque para a homônima menor de Si 
maior. Não o bastante o compositor também consegue se afastar do centro tonal pelo menos em 
duas oportunidades como é ocaso do ponte de transição e do período b3 (101-117 c.).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ovalle, um dos mais importantes compositores da música nacionalista brasileira não pos-
sui ainda nenhum estudo científico de suas obras musicais e este artigo tenta transpassar esta bar-
reira procurando dar os primeiros passos para estudos mais abrangentes do compositor. 

Com uma visão analítica da I. Legenda op. 19, pode-se (re)descobrir a obra em diferentes 
níveis musicais, que sem o auxilio da análise estariam ofuscados ou não contemplados. Além de 
criar uma ferramenta didática para professores e alunos, que se propuserem a interpretar a obra de 
Jayme Ovalle, este tipo de análise pode ser empregada para análise em outros trabalhos musicais, 
corroborando com uma interpretação e ensino instrumental de maior qualidade.
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NOTAS

1 Uma cópia da obra pode ser encontrada em: http://www.4shared.com/zip/M8N76g0u/I_Legenda_op_19_-_J_Ovalle.html? 
2 “Processo Gerador” é aqui utilizado de acordo com a concepção de J. White, segundo o qual este trata da questão: “Como 

um compositor administra a expansão de uma peça musical através do tempo?”. 
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INTRODUÇÃO

Neste artigo, exploraremos o processo da produção do glissando na clarineta.A clarineta 
vem se tornando muito popular entre os compositores contemporâneos por combinar em um único 
instrumento da família das madeiras: muita expressão, agilidade e riqueza timbrística. 

Apesar da predominância do gosto pelas músicas produzidas no período clássico e ro-
mântico, cada vez mais a linguagem e estilo de uma “nova música” escrita após a segunda guer-
ra mundial torna-se mais familiar nas audições. HEATON (2001, p. 164-165) afirma que que 
após a segunda guerra mundial, mais especificamente em meado da década de 50 até o fim da 
década de 70 os compositores pesquisaram novas técnicas (expandidas) dos instrumentos tra-
dicionais a fim buscar uma nova liberdade da linguagem musical. Para tanto eram acompanha-
dos por pequenos grupos de instrumentistas comprometidos com a “nova música”. Essa “nova 
música” só foi possível com aplicação das técnicas expandida. Fazem parte desta expansão téc-
nica: os multifônicos, frulatos, glissando, slaptongue, bend, microtonalismo, notas super aguda, 
key click, entre outros. 

Ao lado da busca por uma técnica que pudesse desenvolver a “nova música”, a influência 
do jazz americano permitiu a utilização de vários efeitos. Um destes efeitos é o glissando (obje-
to de nosso estudo). Um exemplo desta forte influência jazzística é encontrado na introdução do 
“Rhapsody in Blue” de Gershwin (1924) onde um extenso glissando, mistura o jazz com o idio-
ma clássico. Segundo WESTON (2001), o glissando da abertura “Rhapsody in Blue” não estava 
escrito na partitura original de Gershwin e seria uma sucessão de notas diatônicas em uma pas-
sagem rapidíssima. Conforme DOURADO (2008, p. 146) “o glissando é grafado com um traço 
reto sobre as notas a serem ligadas ou com a abreviação [gliss.]”, o que nos leva a acreditar, se-
gundo os originais da abertura, que Gershwin não tinha pretensão de escutar a execução de um 
glissando no inicio desta peça. Contudo, após uma brincadeira do clarinetista Ross Gorman, que 
executou a abertura com um glissando, este efeito foi adotado pelo compositor, tornando-o mui-
to conhecido.

Na música brasileira, Claudio Santoro escreve nos últimos compassos de sua “Fantasia 
Sul América” (1983) para clarineta solo, entre frulatos e exploração de registros graves e agudos, 
um glissando que sai de um Si2 e vai até o Lá5. Recentemente o “Estudo I” de Johnson Machado 
(2003) levanta a discussão sobre a aplicação de várias técnicas estendidas para clarineta em uma 
única obra.
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Figura 1: Extrato da abertura do “Rhapsody in Blue” – parte da clarineta – destaque glissando inicial.

É notável que a execução do glissando não seja muito comum entre os instrumentistas 
“clássicos”. O estudo e apreciação das técnicas expandida são pouco discutidos entre os músi-
cos, embora haja peça que requeira. Não existe uma disciplina especifica que cuide da técnica es-
tendida, porém é estudada de acordo com a necessidade exigida pela partitura e incorporada no 
decorrer dos estudos de obras modernas ou contemporâneas. Esta dificuldade aliada ao número 
crescente de partituras com esta notação levou-nos a procurar através de uma concisa revisão bi-
bliográfica, além de uma extensa discussão sobre o processo de produção do efeito bem como pes-
quisar exercícios que possam ajudar na sua produção.

Ao final deste estudo procuraremos delinear exercícios que possam ajudar na produção do 
glissando além de responder os seguintes questionamentos: Como é produzido o glissando? 
O formato interno da boca influencia na produção deste efeito? Qual é a participação da lín-
gua na produção do glissando? Existe mais de uma forma de produzir o glissando? Qual é a 
participação dos dedos neste efeito e como?

O GLISSANDO

De acordo com MACHADO (2009, p. 26) “o glissando é uma linha melódica em legato as-
cendente ou descendente obtida pelo ‘escorregar’ de uma nota a outra sem articular os intervalos 
entre elas”. GINGRAS (2006, p. 98), completa dizendo que “o glissando envolve um movimento 
dos dedos entre notas diatônicas ao passo que o portato é um tipo de glissando que tem um efei-
to de deslizamento contínuo entre as notas”.

O glissando pode ser produzido basicamente por três formas: Pela digitação, pelo relaxa-
mento ou tensão da mandíbula (glissando diatônico) ou pela combinação das duas técnicas apre-
sentadas anteriormente. 

Glissando produzido pela digitação

O glissando de digitação é o efeito produzido com o auxilio dos dedos que devem escor-
regar sobre os orifícios abrindo ou tampando-os. Desta forma consegue a variação progressiva da 
afinação. Os orifícios devem ser abertos ou fechados pelo clarinetista, mediante a aproximação ou 
retirada progressiva dos dedos. Este movimento deve ser treinados junto com a pequena rotação 
do pulso e a mão.
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Figura 2: Posição da mão ao abrir e fechar o orifício do clarinete.

Observe que na ilustração a seguir, o buraco branco representa o orifício aberto do corpo 
do instrumento. Já a parte negra, é a posição do dedo em relação ao orifício.

FORMA DE ABRIR O ORIFICIO:

ORIFÍCIO

FECHADO

ABERTO

FORMA DE FECHAR O ORIFICIO:

ORIFÍCIO 

ABERTO FECHADO

Figura 3: Abertura gradual do orifício da clarineta 
pelos dedos na produção do glissando.

Figura 4: Fechamento gradual do orifício da clarineta 
pelos dedos na produção do glissando.

Glissando produzido pelo relaxamento ou tensão da mandíbula

Apesar de ser perfeitamente possível a produção do glissando somente com a utilização do 
dedilhado, podemos utilizar a tensão e o relaxamento do maxilar para auxiliar na produção deste 
efeito. Por conseguinte, é de suma importância entender a relação ar e cavidade bucal na produ-
ção sonora no clarinete.

De maneira geral o som da clarineta é produzido pela vibração da palheta golpeada pela 
coluna de ar que passa para o instrumento através da embocadura. Portanto, para uma boa produ-
ção sonora deve-se observar o conjunto: boquilha, palheta, embocadura, bem como o posiciona-
mento da língua dentro da boca. De acordo com PINO (1980, p. 53) “a embocadura não é nada 
mais que uma porta de passagem do ar que sai do pulmão para o instrumento”. Por isso, a forma-
ção de uma boa embocadura é essencial para o instrumentista tocar bem. 

“A embocadura é muito mais um problema mais complexo que a mera combinação de lábios 
e dentes. O tamanho da boca, a cavidade de ressonância presente, o relaxamento ou a ten-
são dos lábios, a posição e função da língua – tudo isto é vital para a produção do som no 
clarinete.” (BRYMER, 1992, p. 122)
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Outro ponto a ser observado é o formato interno da boca que pode alterar a produção so-
nora do clarinete. De acordo com PAY (2003, p. 110-111), “a pressão interna da cavidade bocal 
afeta diretamente o comportamento da palheta e, por conseguinte afeta a emissão do som”. Em 
outras palavras, o fluxo de ar e a embocadura são responsáveis pelo controle da dinâmica e afina-
ção em um instrumento de sopro. 

Se mudarmos a embocadura ou o fluxo de ar enquanto tocamos mudaremos também a afi-
nação e a dinâmica. Conforme WEISBERG (2007), podemos mudar os dois parâmetros (embo-
cadura e fluxo de ar) de quatro maneiras diferentes: 1) muito ar; 2) pouco ar; 3) muita tensão; 4) 
pouca tensão. Se colocarmos muito ar para dentro de um instrumento a afinação tende a subir da 
mesma forma que se colocarmos muita tensão sobre a palheta. Ao contrário, se tivermos uma co-
luna de ar mais fraca com pouca pressão a afinação tenderá a cair da mesma forma que se deixar-
mos a embocadura frouxa ou pouca pressão.

A língua, na maior parte das vezes, é pensada como uma ferramenta que auxilia na realiza-
ção dos diversos tipos de articulação. Porém, ela juntamente com o fluxo de ar, pode produzir vários 
efeitos se simplesmente alterarmos a posição dela no interior da cavidade bucal. Desta forma ao se 
falar de pressão interna da cavidade bocal, a língua, torna-se imprescindível. Geralmente, quanto 
mais alta estiver à língua maior é a pressão do ar que é direcionada para a boquilha. Ao contrário, 
quanto mais baixa estiver à língua menor é a pressão do ar que é direcionada para o clarinete. A 
língua alta ou baixa altera a abertura da garganta, influenciando também na emissão do som.

Para GINGRAS (2006, p. 98), a habilidade de ajustar a afinação com a garganta e a lín-
gua é de suma importância. Para tanto, existem exercícios que ajudam nesta tarefa. Uma forma de 
melhorar a flexibilidade da garganta seria praticando os harmônicos parciais da clarineta. 

“Toque a nota sol e, sem mudar a digitação, sopre uma rajada de ar para produzir a nota ré 
4 seguido pelo si bemol agudíssimo. Pense em fechar gradualmente a garganta e mover a 
mandíbula levemente para frente, como fosse pronunciar as silabas: “a”, “e” e “i”. GINGRAS 
(2006, p. 98)

Pensar na pronuncia das letras “a, e, i” torna-se importante para a produção dos harmôni-
cos, pois ao pronunciá-las a língua se move alterando o formato interno da cavidade bocal e, por 
conseguinte a velocidade do ar que passará pela boquilha. A letra “a” a posição da língua produz 
uma passagem mais livre do ar, ao passo que a letra “i” produzirá uma passagem mais rápida do 
ar visto que a língua levanta em direção ao palato mole. 

O exercício descrito está exemplificado abaixo.

Figura 5: Produção dos harmônicos da clarineta.

Portanto, conhecer as notas fundamentais e os seus harmônicos torna-se fundamental pa-
ra produzir o glissando. Outro fator que deve ser levado em consideração é que com o relaxamen-
to da mandíbula atrelado a posição da língua dentro da cavidade bocal pode alterar até uma terça 
menor, para baixo ou para cima, dependendo da região tocada.

A fim de trabalhar este controle GINGRAS (2006) sugere que se faça o seguinte 
exercício:

Com o dedilhado da nota Ré5 relaxe a mandíbula até chegar ao som aproximado da no-
ta do sustenido 5 como fosse um “bend”, voltando em seguida para a nota original (Ré 5). Em se-
guida e de maneira ininterrupta relaxa-se novamente a mandíbula até a produzir a nota Dó 5 vol-
tando a nota original (Ré 5) em seguida. Este processo será repetido de meio em meio semitom de 
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forma aumentar o intervalo até chegar a nota Sib4. Para produzir este efeito deve-se manter a gar-
ganta aberta e pensar nas sílabas “i” – “a” – “i”. Note que toda esta série deve ser feito na mesma 
posição da nota inicial (Dó 5).

Figura 6: Demonstração do exercício para o controle da mandíbula.

Outro exercício que pode ser realizado com bastante eficácia é parecido com o anterior, po-
rém, não se volta a nota original. Tomando como base a nota Ré 5 se abrirá a mandíbula até soar 
a nota Dó sustenido 5. Em seguida, deve-se realizar a digitação da nota Dó sustenido 5 no clari-
nete e este assumirá uma nova nota base para uma nova abertura da mandíbula. Todo este pro-
cesso deve ser repetido até a nota Dó 4 sem interrupções no som. Notemos que para afinar o Dó 
sustenido 5 feito com o dedilhado com o Dó sustenido 5 que veio do Ré 5 deve-se fechar um pou-
co a boca. Este exercício é para que o instrumentista mantenha a referência entre as notas. Este 
exercício pode ser treinado em sentido ascendente, observando sempre a mudança de dedilhado 
e a afinação da nota.

Figura 7: demonstração da produção da escala diatônica com os “bend”. As marcações dos (*) significa que a 
posição do dedilhado da nota mudou. 

O glissando com mudança de registro

Um dos trechos mais complexos do repertório brasileiro para clarineta solo encontra-se nos 
compassos finais da Fantasia “Sul América” de Claudio Santoro. Tal complexidade é atribuído ao 
glissando que sai do registro “chalumeau” da clarineta (nota Si 2) e passa pelos registro médio, 
agudo e termina no registro agudíssimo (Lá 5).

Figura 8: Extrato dos compassos finais da Fantasia “Sul América” de Claudio Santoro

Esta mudança súbita de registro pode provocar uma série de guinchos além do risco de fa-
lhar a última nota, ou a quebra do glissando.
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Geralmente, o efeito é realizado por notas cromáticas ascendente do Sol2 até o Ré4. A par-
tir desta nota o glissando é produzido com a composição das duas técnicas já expostas: dedilha-
do e tensão- relaxamento da mandíbula. Todavia, o dedilhado começa a ser um problema quan-
do chegamos à nota Dó5, pois, as posições são formadas por forquilhas o que dificulta a produção 
contínua do glissando.

A solução seria produzir os harmônicos agudos a partir do dedilhado dos registros mais gra-
ves. Assim sendo, devemos procurar algumas posições nos registros mais graves que produza os 
harmônicos desejados. A combinação do dedilhado em conjunto com a pressão e relaxamento da 
mandíbula, produzirá um glissando contínuo e sem quebras no registro agudo e superagudo. 

Figura 9: Posições do dedilhado para a realização do glissando no registro superagudo existente no final da fan-
tasia “Sul América” de Claudio Santoro.

CONCLUSÃO

A intensificação da aplicação do glissando por parte dos compositores contemporâneos e 
a falta de uma disciplina especifica que cuide da técnica estendida que é estudada de acordo com 
a necessidade exigida pela partitura, leva-nos a vislumbrar este efeito com uma barreira intranspo-
nível. Tal barreira é desfeita através de exercícios que trabalham a produção dos harmônicos e em 
conjunto com o dedilhado podem ajudar na realização deste efeito.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta alguns dos resultados parciais encontrados durante a elaboração 
do produto final de mestrado realizado pelo primeiro autor desta pesquisa, cujo tema está rela-
cionado com a construção da performance musical. Esta investigação foi realizada no período en-
tre os anos de 2010 e 2012, vinculado ao curso do Programa de Pós-Graduação em Música, da 
Universidade Federal de Goiás.

Como objetivo, procurou-se elucidar algumas possibilidades, assim como discutir e con-
ceituar questões associadas às dificuldades motoras, comumente encontradas por estudantes de 
música e profissionais. O principal fator que gerou a motivação para essa pesquisa é a hipótese 
de que diferentes autores poderiam sugerir metodologias díspares para a resolução de dificulda-
des motoras.

Quanto às etapas metodológicas empregadas na execução dessa pesquisa, primeiramente, 
houve o levantamento dos materiais bibliográficos sobre o assunto. Após isso, deu-se início à re-
visão de literatura, discussão de dados entre os autores e, seleção dos materiais que seriam perti-
nentes ao desenvolvimento da pesquisa.

Durante a revisão de literatura realizada os referenciais teóricos foram organizados em obras 
escritas e dedicadas a violonistas, entre eles Fernández (2001), Iznaola (2000), Provost (1992) e 
Ryan (1991). Os autores não violonistas selecionados foram: Gordon (2006); Jorgensen (2004); 
Kaplan (1987); Gieseking e Leimer (1949). Entre esses autores, Gordon (2006) e Jorgensen 
(2004) são os únicos que não direcionaram suas obras especificamente a nenhum instrumento, re-
alizando recomendações para a construção da performance a músicos de uma forma geral. 

RESOLUÇÃO DAS DIFICULDADES MOTORAS

As dificuldades motoras são encontradas no decorrer de alguma obra, no momento em que 
a passagem possui um nível de complexidade mecânica que vai além das habilidades momentâne-
as do intérprete. Para Fernández (2001), “mecanismo é o conjunto de habilidades e reflexos adqui-
ridos que tornam a execução do violão possível”1 (p. 7). O mesmo autor ainda aponta que:

De acordo com a habilidade do instrumentista, uma passagem em particular pode ser difícil 
ou fácil; é bastante comum que uma passagem que nós agora consideramos “fácil”, possa ter 
sido em algum momento, por exemplo, na iniciação de nossos estudos, não apenas “difícil”, 
mas também dispendioso em tempo e esforço2 (FERNÁNDEZ, 2001, p. 36). 
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Face a essas dificuldades, o instrumentista projeta metas para conquistar um objetivo pa-
ra realizar uma melhor execução. Para Iznaola (2000), uma boa prática ocorre quando, através do 
foco e continuidade, atingimos os objetivos que nos fornecem qualidade e facilidade na execução. 
Ainda sobre a qualidade dos estudos, segue a citação do pianista Kaplan (1987):

Entendemos por melhor maneira aquela que permite atingir um determinado fim ou objeti-
vo – neste caso a coordenação dos movimentos – no menor tempo e com menor gasto de 
energia possíveis. Resumindo, conseguir o máximo de rendimento com o mínimo de esforço 
(KAPLAN, 1987, p. 18).

Segundo Iznaola (2000), é necessário que o estudante passe por três etapas essenciais pa-
ra a resolução de um problema: identificação, entendimento e assimilação. Para esse autor, a assi-
milação de determinada passagem musical, considerada difícil, pode ser bem sucedida após uma 
identificação correta do exato problema. Assim como Iznaola, Provost (1992) enfatiza que o violo-
nista deve analisar o problema. Iznaola (2000) afirma que monitorar estes três estágios (identifi-
cação, entendimento e assimilação) auxilia um bom planejamento de estudos e, consequentemen-
te, reflete um ganho de tempo na prática individual. 

Esses estágios apontados por Iznaola (2000) são bem utilizados através do estudo cons-
ciente, enquanto que, realizar meramente repetições sem focar na resolução dos problemas po-
de apenas fortalecer mecanicamente os erros de execução. Para Provost (1992), os problemas de 
mecânica podem ser de coordenação motora, quando não há perfeito controle do movimento, ou 
de reflexo, quando os movimentos dos dedos não correspondem à velocidade pretendida em de-
terminada passagem.

Ainda sobre as repetições, Gordon (2006) sugere que os estudos de passagens que repre-
sentam desafios mecânicos para o instrumentista podem ser feitos com variação de velocidades, 
padrões e repetições não contínuas. Assim, o instrumentista pode variar o andamento, elevando-o 
para a superação das dificuldades ou fazendo o processo inverso no reaparecimento das mesmas, 
bem como alterar extensões de um trecho.

Ryan (1991) sugere que o estudante, ao se deparar com um trecho problemático, deve vi-
sualizá-lo mentalmente. Assim, sem as preocupações que ocorrem, frequentemente, ao executar o 
instrumento, o estudante tem mais liberdade para identificar e solucionar o problema que está im-
pedindo-o de executar determinada passagem conforme o seu desejo. O mesmo autor ainda suge-
re que, para elevar a velocidade em uma escala, o instrumentista pode treinar visualizando o rit-
mo mentalmente, elevando o andamento até transcender a velocidade metronômica previamente 
alcançada.

Sobre erros durante a execução, Gieseking e Leimer (1949) sugerem que o estudante evi-
te-os ao estudar. Iniciando os estudos de uma passagem musical nova muito lentamente, dando 
especial atenção ao ritmo, contando em voz alta para gerar mais precisão. O esclarecimento des-
ses autores para a importância do estudo rítmico dá-se pelo fato de que “[...] erros enraizados, 
especialmente rítmicos, são quase incorrigíveis” (GIESEKING; LEIMER, 1949, p. 37. Elevar o 
andamento de acordo com a superação das dificuldades técnicas pode fazer com que haja mais fa-
miliaridade do instrumentista com determinada passagem e, consequentemente, uma melhor flui-
dez da mecânica quando atingir o andamento original.

Nielsen (apud Jorgensen, 2004), na sua publicação de 1999 “Regulation of learning stra-
tegies during practice”, expõe a formulação de exercícios que tem por objetivo solucionar uma difi-
culdade encontrada em uma obra. Consideramos esse processo como uma transferência de apren-
dizagem que ocorre, normalmente, pelo fato do instrumentista desenvolver uma habilidade ao 
atingir níveis satisfatórios, permitindo-o executar uma determinada obra ou exercício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre os autores aqui apresentados, percebe-se que é unanime os apontamentos para a re-
alização de tarefas que possibilitam a manutenção da concentração no decorrer dos estudos. Como 
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exemplo, a superação das dificuldades mecânicas por meio da visualização mental, sem o instru-
mento, como sugere Ryan (1991), permite o instrumentista focar, apenas, nos problemas de exe-
cução do trecho determinado.

As sugestões e metodologias de estudos reportadas neste artigo forneceram subsídios, as-
sim como influenciaram, positivamente, a realização das seções de prática durante a pesquisa de 
mestrado realizada pelo primeiro autor deste trabalho. Entre as estratégias raramente utilizadas em 
seus estudos, anteriores à presente pesquisa, estão: leitura com acompanhamento do metrônomo; 
resolução de uma passagem defeituosa com reflexão mental; consciência dos três estágios citados 
por Iznaola (2000), identificação, entendimento, assimilação do problema. Por fim, considera-se 
que os objetivos foram atingidos no decorrer dessa pesquisa, assim como se confirmou a hipótese 
mencionada na introdução desse artigo. 

NOTAS

1 Tradução dos autores: Mechanism is the set of acquired reflexes and skills that make playing the guitar possible.
2 Tradução dos autores: According to the player’s ability a particular passage may be difficult or easy; it is quite common for 

a passage that we now consider “easy” once to have been, for example at the outset of our studies, not only “difficult” but 
also costly in time and effort.
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INTRODUÇÃO

A prática de transcrições musicais para outros meios de expressão, remonta aos primór-
dios da música instrumental. Toda vez que novos instrumentos eram inventados e desenvolvidos, 
os compositores naturalmente se utilizavam de seus novos timbres e extensões, readaptando suas 
próprias obras e as de outros compositores. 

Embora muitas transcrições sejam orquestrações de algo já composto, transcrever uma 
obra musical não é sinônimo de orquestrar. 

Observa-se no entanto, que transcrição é também tratada por alguns teóricos como sinôni-
mo de arranjo musical. Em geral o uso destes termos nem sempre é consistente, existindo pouca 
diferenciação em muitos dicionários e livros teóricos. 

A arte da transcrição pode ser definida como uma adaptação de uma composição para um 
meio diferente no qual ele foi originalmente escrito, mas de tal maneira que a essência da música 
permaneça inalterada. (BARBOSA-LIMA, 1976). Isto é, o transcritor remete-se constantemente ao 
original, sem perder de vista o novo meio para o qual ele traduz a obra em questão. 

O Dicionário Grove de Música define transcrição como um termo que, entre outras desig-
nações, pode significar uma mudança de meio, com isso assumindo o mesmo que arranjo, quer di-
zer uma mudança de instrumentos ou de vozes. (SADIE: 1994, p. 957).

O Dicionário Oxford de Música define arranjo como: 

[...] adaptação de uma peça para um meio musical diferente daquele para que tinha sido ori-
ginalmente composto. [...] Por vezes usa-se o termo ‘arranjo’ para um tratamento livre de ma-
terial e o termo ‘transcrição’ para um tratamento mais fiel. (KENNEDY, 1994 p. 41).

E na mesma edição define transcrição como “arranjo de música composta para ser inter-
pretada por um instrumento diferente do originalmente concebido, ou do mesmo instrumento, mas 
num estilo mais elaborado”. (KENNEDY: 1994, p. 739).

Howard Jones (1935, p. 305) define arranjo como a execução das notas em outro meio 
e a transcrição como recriação ou nova realização tendo em vista um conteúdo imaginativo e 
criativo.

Segundo Bota (2008, p. 1), transcrição em música seria um processo de recriação, no qual 
o transcritor “se baseia em uma obra pré-existente [...] deixando suas próprias marcas estilísticas 
no material transcrito. [...] Os arranjos, por outro lado, são constituídos de forma mais livre, não 
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sendo necessária, portanto, a manutenção da estrutura da música.” Ou seja, a transcrição guarda 
um compromisso maior de fidelidade com o original. 

Obviamente existem pontos de vistas diferentes sobre a fidelidade ao transcrever. Como 
afirma o mesmo Bota,), em situações hipotéticas opostas, o transcritor pode procurar modos de 
fazer a transcrição soar da maneira mais próxima do original ou tratar o material musical de for-
ma a se acreditar que esta foi concebida para aquele instrumento, ou ainda como solução, a con-
junção das duas práticas.

Profissionais consagrados atuantes, que praticam com certa freqüência a transcrição, não 
fazem distinção consistente entre arranjo e transcrição. 

O violonista argentino Eduardo Isaac1 afirma que “é necessário um trabalho muito sério no 
arranjo de uma obra e que deve-se focar a atenção no estilo da música.” Nota-se que aqui o com-
positor emprega a palavra arranjo por transcrição indistintamente. E continua dizendo que é sem-
pre melhor executar o repertório original para o instrumento; mas não desconsidera a transcrição 
desde “que quem transcreva conheça profundamente a linguagem e o idiomático do instrumento 
de forma a causar uma espécie de simbiose e não um virtuosismo puro e simples pelo fato do ins-
trumentista ter uma habilidade técnica para isso.”

Já o violonista brasileiro Paulo Porto Alegre2 não acredita que se possa fazer uma boa 
transcrição sem fazer algum arranjo: “[...] acho que transcrição é uma outra visão que se tem da 
música; sempre fui, como violonista, adepto de transcrições.” 

Quando lhe foi perguntado se uma transcrição tem sempre a possibilidade de um arran-
jo, respondeu que “quando se tem uma coisa pontualmente impossível de ser executada no ins-
trumento esta deve ser adaptada para que se tenha um efeito semelhante. Então deve existir lógi-
ca e criatividade do transcritor para não fazer a coisa igual, é preciso criar uma situação diferente 
que proporcione aquele efeito.”

Giacomo Bartoloni3, consagrado violonista, relata “que sempre se pode fazer as duas. Há 
momentos que é necessário utilizar-se da linguagem idiomática e então entraria o arranjo, em ou-
tros, fazer uma simples transcrição no sentido de não alterar o original.”4 

Sobre o questionamento de que possa vir a existir transcrição sem arranjo, o compositor 
Achille Picchi5 posiciona-se da seguinte maneira:

Eu não sei dizer se isso é possível, só sei dizer que o repertório musical de um grande instru-
mentista pode envolver o arranjo. Se o instrumentista é também compositor ele terá, em ge-
ral, maior impulso de retrabalhar o texto musical; senão certamente este impulso será menor 
e às vezes até desnecessário. 

O compositor Picchi concorda com Porto Alegre em relação ao fato de que em muitos mo-
mentos será necessário mudar acordes de posição, colocar notas para soar melhor em outras regi-
ões do instrumento, mudar de situação no braço do instrumento para que o resultado musical seja 
semelhante. Tudo isso envolve a transcrição, mas não necessariamente seria arranjo, porém adap-
tações para que a transcrição tenha eficiência.

 Do ponto de vista da transcrição orquestral reduzida para o piano, Picchi declara ser uma 
“transposição de idéias, ou no máximo uma transposição de todas as notas. Apesar de eficiente 
(quando exequível), não tem a idéia sonora, a continuidade do ponto de vista musical ou a coerên-
cia como teria uma transcrição ou um arranjo.”

Fausto Borém, ao falar de transcrição, situa sua importância e funções nos diversos perí-
odos históricos e relata que este tema ainda não foi devidamente abordado na literatura musical 
brasileira. Afirma ainda que este estudo é importante para as áreas de performance, composição, 
musicologia e educação musical. (BOREM, 1998).  

O presente trabalho realiza uma transcrição para violão do Menuet I da Suíte Antique op. 
11(1894) de Alberto Nepomuceno (1864-1920) para piano, revelando alguns dos procedimen-
tos de tratamento do material que permitam aproximar-se do compromisso de fidelidade com a 
obra original.
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SUíTE ANTIQUE OP. 11 MInuet I: PROCEDIMENTOS PARA UMA TRANSCRIÇÃO6

Escolha da nova tonalidade7

Com o recurso da scordatura8 da 6ª corda, o violão obtém uma tessitura maior que permi-
te o idiomatismo nas tonalidades de Re maior e Re menor. Assim para esta transcrição foi escolhi-
da a tonalidade de Re maior. 

Adaptação Idiomática

Adição de vozes

A adição de sons demonstradas na Figura 1, reforça a serie harmônica do acorde de Re 
Maior, além de um aumento na intensidade do acorde: 

Figura 1: Adição de sons, (c.2-3, 17). Minuet I, Suite Antique op. 11, (violão e piano).

Transgradação pontual

Deformação ocasional de motivo ou célula em que a nota original é substituída por uma no-
ta próxima pertencente à harmonia e no âmbito do instrumento de destino. Neste caso, a nota fa 
do original (um semitom acima da anterior da voz intermediária), no violão foi transcrita para uma 
quinta abaixo (c.7), como demonstrado na Figura 2:
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Figura 2: Transgradação pontual, (c.7). Minuet I, Suite Antique op. 11(violão e piano).

Oitavação não fragmentada

O exemplo ilustra a oitavação no 2º e 3º tempos (c.29) na cadencia final da frase conse-
quente, demonstrados na Figura 3:

Figura 3: Oitavação não fragmentada (c. 29). Minuet I, Suite Antique op. 11.

Estes procedimentos empregados se repetem em outros trechos da peça. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma transcrição ou um arranjo é um processo criativo que reflete como o autor ouve e 
interpreta a música de origem. O fato de um intérprete não ser um compositor pode levá-lo 
a praticamente não querer alterar a obra original. Já o intérprete compositor provavelmente 
quase sempre faria isso. Este trabalho pode ser considerado uma transcrição do Minuet I para 
piano de Nepomuceno, levando-se em consideração a devida fidelidade como critério básico 
estabelecido neste trabalho.

NOTAS

1 Entrevista com o violonista Eduardo Isaac. Santa Catarina/Universidade Católica de Santa Catarina. 02/2012.
2 Entrevista com o violonista e compositor Paulo Porto Alegre. São Paulo/Escola Municipal de Música, dia 29/02/2012.
3 Entrevista com o violonista Giacomo Bartoloni. São Paulo/Instituto de Artes/Unesp, dia 22/03/2012.
4 Bartoloni exemplica uma das obras que transcreveu do compositor Edmundo Villani-Cortes (1921): “existia uma passagem 
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que se utilizava de oitavas cromáticas, coisa comum na técnica instrumental pianistica e até de media dificuldade; porem 
impossível na técnica instrumental violonística. Desta forma, ao transcrever me utilizei de um arpejo muito rápido de 12 a 
16 notas, usando as 6 cordas do violão, dando com isso a mesma sensação. Submeti ao compositor, o qual achou satisfa-
tória a minha solução.” Em entrevista a autora deste trabalho.

5 Entrevista com o compositor Achille Picchi. São Paulo, 3/03/2012.
6 Para esta transcrição utilizou-se a terminologia empregada por Pedro Rodrigues em sua tese de doutorado, RODRIGUES 

(2011, p 52-83)
7 A tonalidade da peça para piano é Sol M e virá apresentada abaixo da transcrição para violão feita pelos autores deste 

trabalho.
8 Mudança da afinação de uma ou mais cordas (BORGES; WOLFF, 1998 p. 1-2)
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INTRODUÇÃO

O problema que permeia grande parte das questões apresentadas neste artigo é a técnica 
de melodia resultante1 (ou ilusão de escala). Este consiste em trechos musicais que criam percep-
ções ilusórias, existindo portanto diferença entre a escrita e o som. Apesar de ser um procedimento 
utilizado e explorado ao longo da história da música, existem poucos artigos ou livros que explorem 
de maneira aprofundada a teoria e prática relativas à geração de melodias e ritmos resultantes.

 Um bom exemplo de melodia resultante existente no repertório de concerto é o último mo-
vimento da sexta sinfonia de Tchaikovsky (Vide Figura 1), onde os primeiros e segundos violinos to-
cam melodias distintas, que devido ao cruzamento das vozes e contorno melódico, geram melodias 
que não estão escritas. Cria-se uma tendência, neste caso, de ouvirmos as notas musicais por ca-
madas, geralmente agrupando em sequências melódicas por regiões mais graves e mais agudas. 

Figura 1: Exemplo de “melodia resultante” (ilusão de escala) – último movimento da Sinfonia n°. 6 de 
Tchaikovsky.

John A. Sloboda, psicólogo com relativa formação musical, escreveu em 1983 o livro “A 
mente musical – a psicologia cognitiva da música”, no qual dedicou um capítulo sobre audição mu-
sical. Neste capítulo, Sloboda aborda os mecanismos de agrupamentos na audição musical, base-
ando-se na teoria da Gestalt2, e em experimentos feitos pela psicóloga Diana Deutsch em 1975, 
nos quais a psicóloga cria sequências sonoras simples a duas vozes, com efeito ilusório ou ambí-
guo. Os experimentos de Deutsch são, em grande parte, melodias curtas e simples, com registro 
próximo, mesmo timbre e com diversos cruzamentos entre as vozes. A psicóloga Diana Deutsch 
criou o termo “ilusão de escala” para descrever os resultados de sua pesquisa.

Publicado na revista Music Analysis em 1987, o artigo Inaudible Structures, Audible 
Music: Ligeti’s Problem, and His Solution, de Jonathan W. Bernard, desenvolve a hipótese de 
haver grande discrepância entre o que está escrito na partitura e o que ouvimos em obras como 
Atmosphères e Lontano do compositor Gyorgy Ligeti. Neste artigo, Bernard transcreve um comen-
tário do próprio compositor sobre esta questão, no qual se percebe que Ligeti escreve sua música 
com consciência dos possíveis resultados sonoros: 
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“Tecnicamente falando, eu tenho sempre gerado textura musical através de escrita tradicio-
nal nas partes. Tanto Atmosphères quanto Lontano possuem uma estrutura canônica densa. 
Mas você não ouve realmente a polifonia, o cânon. Você ouve um tipo de textura impenetrá-
vel, as vezes como uma teia de aranha extremamente densa... A estrutura polifônica não apa-
rece, você não ouvirá isto, pois permanecerá oculto em um microscópio, um mundo debaixo 
d’água, para nós inaudíveis”. (Bernard, 1987, p. 209).

Neste mesmo trabalho, Bernard descreve a influência que Ligeti tem de outros sentidos, 
além da audição, na sua música. A visão e o tato têm grande importância para o compositor ge-
rar texturas e formas. Quando Ligeti comenta sobre sua obra, utiliza termos como “textura rugosa”, 
“forma cristalina”, ao invés de utilizar terminologia da música. O autor deste artigo desenvolve a 
hipótese de que as músicas Atmosphères e Lontano de Ligeti funcionam como um processo gra-
dual, em que as mudanças, tanto harmônicas quanto texturais, ocorrem aos poucos, com as vo-
zes se transformando aos poucos. 

Jorge Falcón, pesquisador e produtor musical, escreveu uma dissertação sobre processos 
cognitivos ligados à percepção musical. Neste trabalho, realizou extensa revisão bibliográfica, des-
crevendo os principais autores, suas pesquisas e resultados. Conclui que outras áreas de conheci-
mento ajudaram a estabelecer determinados conceitos:

“...A música compartilha de maneira sistêmica processos estruturais com outras atividades 
mentais. Isto permite que o estudo da música não seja o estudo de um objeto isolado e afas-
tado de outras atividades humanas... (Falcón, 2011, p. 62).

METODOLOGIA

A abordagem metodológica não foi baseada exclusivamente em determinado tipo de pes-
quisa (pesquisa experimental, bibliográfica, fenomenológica, etc...), sendo uma abordagem mista. 
Realizou-se uma revisão bibliográfica, análise de partituras, e uma aplicação prática (composição 
de um exercício), dialogando com os intérpretes, através de procedimentos práticos (ensaios e gra-
vações) e possíveis interpretações da partitura. 

RESULTADOS

Este exercício possui dois compassos, tem como objetivo utilizar de maneira consciente a 
técnica de melodia resultante na voz aguda. Escrita para três partes (vozes), foi executada por dois 
grupos instrumentais distintos, com o objetivo de avaliar a importância e influência da instrumen-
tação e escoha dos timbres nesta técnica de composição. A primeira gravação foi realizada por um 
trio de violões, buscando uma sonoridade homogênea, posteriormente foi executada por um con-
junto de instrumentos de famílias distintas (flauta, trompete e violino).

No exemplo abaixo, podemos observar a melodia resultante da interação entre as três par-
tes. Os números abaixo das notas musicais indicam a resultância melódica e participação de ca-
da voz (parte) na melodia resultante, neste caso, somente a voz (parte) aguda. A primeira voz é 
representada pelo número 1, e assim sucessivamente. Neste exemplo, transcrevemos a melodia 
resultante, com uma análise numérica representando o movimento e contorno melódico. A Figura 
3 ilustra o que realmente está escrito, mas como resultado sonoro, podemos escrever todas as três 
vozes de maneira diferente. 

Figura 2: Melodia resultante.
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O contorno melódico e a interação das partes individuais possibilita a percepção de uma 
melodia não escrita quando executada por um grupo instrumental homogêneo (trio de violões). 
Porém, quando executada por um grupo heterogêneo (flauta, trompete e violino), percebemos as 
vozes individualmente, apesar dos cruzamentos entre estas. A Figura abaixo ilustra as três partes, 
com textura polifônica. 

Figura 3: Experimento composicional.

Os ensaios e gravações deste pequeno trecho auxiliaram nos resultados parciais desta pes-
quisa, demonstrando a necessidade do diálogo entre compositor e intérpretes, na busca de indica-
ções na partitura que auxiliem na geração de melodias resultantes. A importância da escolha da 
instrumentação e como estes timbres interagem na fusão entre as partes resultaram de experiên-
cias práticas baseadas em fundamentos teóricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta experiência prática, observamos que os cruzamentos entre as vozes, realiza-
dos de maneira sistemática, são fundamentais para a obtenção de melodias resultantes, porém, o 
timbre atua como fator determinante no resultado final, na percepção do contorno melódico. 

A interação com os intérpretes foi fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios, 
o diálogo e exemplificações dos procedimentos ajudaram nas gravações. A numeração das vozes 
possibilitou um desempenho consciente, possibilitando ao intérprete enfatizar determinadas no-
tas, ajudando na percepção de melodias resultantes. Este exercício demonstrou que o diálogo en-
tre compositor e intérprete potencializou os resultados finais. 

NOTAS

1 Melodia resultante – De acordo com Sloboda (1995, p. 199-228), melodia resultante é referente ao efeito que resulta de 
melodias que, devido a suas características morfológicas, e o tipo de interação que tem com as outras melodias, gera linhas 
melódicas que não estavam escritas, obscurecendo a audição das melodias realmente escritas. 

2 A teoria da Gestalt explica como agrupamos e percebemos objetos visuais, e em seu livro, Sloboda recorre frequentemente 
a analogias entre som e imagem.
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EXPLORAÇÕES TIMBRÍSTICAS NO VIBRAFONE:                      
VISÕES SOB UM PRISMA MULTIFACETADO

Leonardo Labrada (UNESP)
leo.percussao@gmail.com

Carlos Stasi (UNESP)
recostasi@yahoo.com

Palavras-chave: exploração timbrística no vibrafone; técnica estendida; relação compositor-performer.

INTRODUÇÃO

Neste texto será exposta a pesquisa, ainda em andamento, que busca estudar as possibi-
lidades e explorações timbrísticas no vibrafone. 

Até o século XIX, a prática composicional enfatizava o trabalho no campo timbrístico co-
mo possibilidades de combinação e justaposição de um conjunto fixo e finito de sons de cada ins-
trumento musical. Segundo Barros, 

O compositor estudava as combinações dos instrumentos que possuíam altura definida e 
assim desenvolvia sua própria linguagem e identidade. A combinação dos timbres dos ins-
trumentos se tornou o centro dos estudos e experimentos dos compositores do século XIX. 
(BARROS, 2006)

A partir do século XX, houve um novo interesse em trabalhar esse campo, trazendo outras 
maneiras de lidar com timbre, somadas à prática da orquestração. O timbre passou a ser compre-
endido como possibilidade composicional independente, ao passo que a percussão passou a ser 
muito mais valorizada, o que levou a grandes conquistas técnicas, tecnológicas e musicais. Foi 
descoberto nesse naipe o potencial que veio atender a uma demanda composicional: novos tim-
bres. As possibilidades eram enormes, incluindo tambores, teclados, pedaços de materiais diver-
sos, objetos do cotidiano. Conforme disse Varèse,

(...) é preciso enriquecer nosso alfabeto musical. (...) Sempre senti nas minhas próprias 
obras a necessidade de novos meios de expressão. Recuso me submeter aos sons já ouvi-
dos. (VARÈSE, 2003) 

A exploração timbrística no vibrafone, comumente denominada técnica estendida (ainda 
que esta seja apenas uma das possibilidades), se deu de forma bastante intensa a partir da década 
de 80 do século XX, frequentemente calcada na relação compositor/intérprete. A presente pesqui-
sa buscará traçar categorias de exploração timbrística que abarquem de maneira ampla as explo-
rações encontradas no repertório. Será pesquisado repertório solo e de música de câmara do vibra-
fone desde a década de 1960. Conjuntamente, será feito um trabalho com compositores, no qual 
serão encomendas peças especialmente para o projeto, estimulando novas explorações no vibrafo-
ne e testando algumas das categorias delineadas. 

JUSTIFICATIVA

No momento em que os outros instrumentos da orquestra foram mais questionados e assis-
tiram ao surgimento de novas técnicas (segunda metade do século XX), a percussão se consolida-
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va como solista autônoma e algumas técnicas básicas do instrumento eram ainda incipientes. Por 
ter uma história tão recente, pouco foi publicado e estudado sobre essa família de instrumentos. 
Durante a pesquisa inicial de bibliografia, não foi encontrada abundante quantidade de material 
que discutisse o tema, de forma que este trabalho busca contribuir com uma lacuna acadêmica. 

As formas de exploração de percussão não foram categorizadas nem estudadas buscando 
um enfoque amplo, de forma que essa pesquisa se justifica também pela busca de um caminho novo 
para encarar este assunto. O fato da utilização da percussão ter sido intensificada no século XX impli-
ca também na falta de conhecimento dos compositores sobre essa família de instrumentos. Diferente 
de um violino, o qual grande parte de sua gama de timbres é minimamente familiar aos composito-
res, a percussão é comumente desconhecida até mesmo por seus instrumentistas. As categorias de 
exploração timbrística são uma tentativa de ajudar e incentivar os compositores a escreverem para 
vibrafone sob esse viés, buscando ampliar e difundir as utilizações possíveis do instrumento.

OBJETIVO GERAL

Traçar categorias de exploração timbrística que abarquem de maneira ampla as explora-
ções encontradas no repertório de vibrafone solo e de música de câmara da década de 60 até a 
atualidade.

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

Elencar categorias de exploração timbrística, exemplificando-as com trechos de obras do re-
pertório para cada categoria, discutindo suas principais características e especificidades técnicas; 

Interpretar duas ou três obras referenciais dessa linha em um concerto envolvendo solo e 
música de câmara; 

Testar as categorias de exploração pedindo novos solos de vibrafone na linha da pesquisa, 
buscando utilizar os conhecimentos adquiridos na pesquisa para compreender, orientar os compo-
sitores e otimizar a exequibilidade das peças encomendadas.

METODOLOGIA

O passo inicial será o embasamento teórico para a pesquisa, no qual será estudado material 
bibliográfico de técnicas estendidas na percussão (e outros instrumentos). Considera-se fundamen-
tal a contemplação de textos de compositores que buscaram novos timbres e a expansão da utiliza-
ção dos instrumentos, dentre eles Gerard Grisey, Tristan Murail, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino, 
Helmut Lachenman, Alvin Lucier e Luciano Berio. Já foram compilados os artigos brasileiros que 
abordam o tema, tendo como base os anais de congressos e as revistas especializadas em músi-
ca (Música Hodie, Opus e Per musi, por exemplo), cujos resultados já se mostram em ONOFRE 
(2010), PONTES (2010) e TOFFOLO (2010). Também foram pesquisadas as revistas especializa-
das internacionais, como a Percussive Notes, nos dando os artigos de SMITH (2009 e 2010). 

A etapa seguinte consistirá na busca de repertório que utilize o vibrafone de maneira não 
usual. Para isso serão consultados acervos diversos, de sites a bibliotecas de partitura (como a 
Midiateca John Edward Boudler, na Unesp). Com isso, pretende-se ter amostragem suficiente pa-
ra a etapa de delineamento de categorias. 

Com base na pesquisa descrita no item anterior, pretende-se agrupar as técnicas encontra-
das em seções comuns. Para tanto, serão criadas categorias amplas que abarquem os tipos de ex-
ploração timbrística possíveis. Para criar as categorias será considerado o modelo de vida do som, 
o envelope ASDR (ataque, sustentação, decaimento e repouso). Cada técnica afeta predominante-
mente alguma fase do espectro sonoro, o que funciona como um bom critério para agrupamento 
das mesmas. No momento, já foram delimitadas algumas categorias iniciais (com previsão de in-
clusão de diversas outras no decorrer da pesquisa):
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Modos de acionamento – diferentes baquetas, locais de toque e ações sobre o 1. 
instrumento; 
Interferências morfológicas - preparação do instrumento com objetos;2. 
Explorações organológicas - explorar características típicas do instrumento;3. 
Fisicalidade - que não será foco da pesquisa, apenas mencionada;4. 
Interações eletrônicas - também será apenas mencionada brevemente, na categoria 5. 
‘outros tipos de exploração possíveis’.

Por fim, pretende-se estimular composições para vibrafone com exploração timbrística. 
Para tal, alguns compositores serão convidados a assistir a uma palestra falando sobre o instru-
mento e exemplificando as categorias já delineadas. Com isso em mente, irão compor peças, que 
poderão servir para exemplificar as categorias ou para questioná-las (eliminar ou criar). Será esco-
lhida uma delas para ser tocada no dia do recital de defesa da dissertação.

RESULTADOS ESPERADOS

O que se espera desse trabalho é que as categorias encontradas sejam claras o suficiente 
para ajudar e estimular os compositores a escrever mais para vibrafone com exploração timbrísti-
ca. O foco da pesquisa é a música solo, mas os compositores participantes poderão utilizar o co-
nhecimento adquirido em outras obras futuras. 

Espera-se também estimular a atitude curiosa e questionadora dos compositores perante 
o objeto musical físico. Pode acontecer de os compositores terem idéias musicais que coloquem o 
intérprete em situação inusitada. Esta riquíssima interação será valoriza.

Uma relação dialética se estabelece entre compositor e intérprete, pois, ao mesmo tem-
po em que o compositor re-estabelece e transgride as barreiras da prática instrumental com suas 
composições - o que faz com que a técnica instrumental se expanda - o intérprete funciona como 
um guia, indicando onde o seu próprio corpo físico e o do instrumento não respondem mais, ou até 
mesmo traduzindo tecnicamente uma idéia abstrata do compositor. Ora o compositor acrescenta 
com o seu olhar de “estrangeiro”, ora o intérprete consegue viabilizar algo que o compositor ima-
gina e não sabe como por em prática.
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MARLOS NOBRE E ASCENSO FERREIRA

Compositor de representatividade no cenário brasileiro, Marlos Nobre é parte integrante 
da denominada segunda geração pós-nacionalista que, nas palavras de Mariz (2000, p. 145), 
é caracterizada pela superação do antagonismo entre os grupos nacionalista e de vanguarda. 

Segundo Neves (2007, p. 110), a influência de Mário de Andrade sobre o seu pensamen-
to é clara e confessa, mas não ultrapassa o desejo de fazer obra que fale diretamente ao povo, pela 
utilização de elementos do vocabulário musical popular, sobretudo estruturas rítmicas. 

A obra em análise faz parte do ciclo Três Canções, com texto de Ascenso Ferreira, pernambu-
cano como Marlos Nobre. Veremos a exploração da musicalidade intrínseca da linguagem verbal e su-
as propriedades sonoras e rítmicas, visando a um efeito conativo-afetivo em relação à obra musical.

Melopoética

Oliveira (2010, p. 1) elucida que orientações recentes da Literatura Comparada têm 
conferido um impulso notável às aproximações entre a Literatura e as outras artes. A análise 
comparatística, entre os diferentes sistemas semióticos, apropria-se de suas diversas estraté-
gias, visa uma iluminação recíproca dos objetos relacionados. O estudo dessas relações pas-
sa a constituir uma disciplina que Steven Paul Scher, denomina melopoética. A melopoética 
é, portanto, um ramo dos estudos comparados que, numa abordagem intersemiótica, investi-
ga as possíveis interações entre a literatura e a música, as chamadas homologias. Fala da in-
fluência da música sobre a literatura, discute-se o efeito encantatório e a atração exercida por cer-
tas palavras, cuja função no texto é, não raro, puramente musical. Menciona os valores plásticos e 
musicais dos fonemas, creditando a efeitos melódicos a peculiar sensação de surpresa criada pe-
la boa rima. A análise da presente pesquisa versa de promover uma reflexão sobre a palavra 
cantada, investigando as criações, nas quais texto e música coexistem.

“Maracatu” de Marlos Nobre

Esta é uma peça de caráter rítmico em compasso binário simples, explorando toda a 
extensão do piano, mas, de uma maneira especial, a região grave do instrumento. A estrutu-
ra formal do Maracatu é: A-B-C- A-B-C e uma coda. É interessante perceber a intenção do 
compositor em aproximar o ritmo, os registros e os intervalos melódicos de sua peça com 
aqueles dos instrumentos mais característicos do maracatu folclórico: o ganzá ou mineiro e 
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o tarol ou caixa. Entretanto, a obra apresenta características dos dois estilos de maracatus. 
Ritmicamente, enquanto o piano toca uma sequencia de semicolcheias com acentuações que 
remetem ao maracatu rural, a voz desenha a sonoridade do maracatu de baque virado.

Para ilustrar o desenho do piano, percebem-se as semelhanças entre este e a instru-
mentação do maracatu rural no exemplo abaixo:

Exemplo 1: Maracatu, Op. 9 - Parte do Piano - Compassos 1 e 2.

Exemplo 2: Grade de percussão do ritmo base do Maracatu Rural.12

O poema é escrito seguindo uma métrica ternária formada por pés anfíbracos3 ‘U / U’ 
(fraco-Forte-fraco). 

Exemplo 3: Escansão métrica da canção Maracatu, Op. 9 - primeira estrofe.
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A métrica foi perfeitamente encaixada por Marlos Nobre no compasso binário da mú-
sica, com uma estrutura rítmica que faz alusão às batidas de surdo e caixa do maracatu de 
baque virado, conforme podemos observar nos exemplos 4 e 5 a seguir: 

Exemplo 4: Grade de percussão do ritmo base do maracatu de baque solto.

Exemplo 5: “Maracatu”, Op. 9. Compassos 5 e 6.

O conhecimento da origem da estrutura rítmica empregada da música e como ela se re-
laciona com a métrica do poema pode se configurar como uma ferramenta importante à constru-
ção da performance. No exemplo 5 acima, percebemos que, embora na canção Maracatu a sílaba 
‘-bum-’ de “zabumbas” pertença ao tempo fraco do binário, na célula rítmica do maracatu de ba-
que solto ela se encontra no terceiro tempo, acento secundário do compasso quaternário. O conhe-
cimento desse aspecto pode enriquecer a interpretação do cantor, que poderá optar por acentuar 
essa sílaba sem prejuízo à sonoridade da música.

Além do aspecto rítmico, a sonoridade das palavras também possui um caráter muito par-
ticular. Na primeira estrofe, o modo de articulação4 das sílabas longas coincide com uma conso-
ante plosiva5 (‘b’, ‘t’ ou ‘g’). As vogais que seguem essas consoantes, em sua maioria, são na-
sais, o que confere uma sonoridade mais característica ainda, próxima do som da percussão. 
Essas consoantes plosivas também se mostram como uma possibilidade para demarcar o rit-
mo quaternário do Maracatu, conforme mencionado anteriormente.

Exemplo 6: Poesia da canção Maracatu, Op. 9 - primeira estrofe: 
aliterações com consoantes plosivas.

As segundas articulações de cada verso na música são exploradas através de acentos 
na linha vocal. Marlos Nobre explora a sonoridade do poema, destacando uma dinâmica forte 
e células rítmicas e intervalos que lembram os instrumentos os quais a letra se refere.

Quando se refere às cantigas de banzo6, utiliza-se de retardo ao deslocar ritmicamen-
te a palavra e acentuá-la, o que se relaciona diretamente com o estado de apatia a que se 
refere. 
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Exemplo 7: Maracatu, Op. 9. Compassos 9 - 11.

Na segunda estrofe, o padrão métrico e rítmico se mantém com poucas variações. 
Ascenso Ferreira explora aí as virtualidades fônicas da terminação ‘-entes’, que aparece no fi-
nal de cada verso, em conjunto com o uso da aliteração ‘s’ presente internamente na estro-
fe. Stein e Spillman (1996, p. 36) definem aliteração como um recurso poético que explo-
ra o desenho das consoantes, formando rimas internas. Seu efeito é de gerar ligações entre 
as palavras através da reiteração do som. No poema, essa sonoridade se mostra reinciden-
te através da consoante ‘s’, imprimindo-lhe o mesmo efeito hipnótico que o som do ganzá no 
maracatu.

Exemplo 8: Poesia da canção Maracatu, Op. 9 - aliterações.

CONCLUSÃO

A partir dessa análise podemos verificar a musicalidade inerente ao poema, e como o com-
positor pode compreendê-la e criar o seu discurso musical. Portanto, defendemos que, ao intérpre-
te, a percepção da musicalidade implícita nos versos pela métrica, ritmo, colorido da rima e dos 
fonemas, e como eles se comunicam com a voz e o discurso musical, possibilita a este novas ferra-
mentas para a sua interpretação assim como uma compreensão mais aprofundada da obra.

NOTAS

1 Esse exemplo foi baseado nas estruturas do livro de Guerra Peixe “Maracatus do Recife”.
2 Partitura extraída do Livro Maracatus do Recife
3 Pé poético composto de uma sílaba longa entre duas breves.
4 O modo de articulação se refere a como a língua, os lábios e outros órgãos estão envolvidos durante a pronúncia de 

algum som.
5 É uma consoante na qual, durante sua pronúncia o ar expirado é bloqueado por uma oclusão do trato vocal, que interrom-

pe momentaneamente a sua corrente, e que acaba “explodindo” quando aberto.
6 O Banzo era um fenômeno que acometia muitos dos escravos africanos. Embora o Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa, de 1875, de Joaquim de Macedo Soares, tenha a seguinte definição: “banzar: estar pensativo sobre qual-
quer caso; triste sem saber de quê; sofrer do spleen dos ingleses; tristeza e apatia simultânea; sofrer de nostalgia, co-
mo os negros da Costa quando vinham para cá, e ainda depois de cá estarem”, sabe-se que essa tristeza os levava a 
cometer muitos suicídios.
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Há, em todas as nações, duas coisas que se deve respeitar, a religião e o governo; na França 
acrescenta-se uma terceira, a música do país. (D’ALEMBERT, 1821. 515)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) teve profundo impacto no desenvolvimento da opé-
ra comique française devido em grande parte a seu Le Devin du Village, onde, através do uso ino-
vador de recitativos franceses italianizados e aplicação do conceito de unidade de melodia por ele 
estabelecido, foi possível trazer nova vivacidade ao ambiente de exaustão da ópera francesa de 
meados do século XVIII.

O século XVIII testemunhou um período de intensas transformações sociais, políticas e ar-
tísticas. Iniciou-se em plena Idade Moderna, com a culminação da figura do déspota esclareci-
do centralizando o poder nos estados-nação. Antes que o século se encerrasse os acontecimentos 
se precipitariam: eclodiu a Revolução Francesa, nobres cabeças foram devidamente separadas de 
seus corpos, e iniciou-se oficialmente em 1789 a Idade Contemporânea, período histórico em que 
estamos inseridos (ARRUDA, 1983. 157).

Houve um grande intercâmbio entre culturas das nações européias e de além-Europa nes-
se frenesi revolucionário. Diferenças culturais foram colocadas frente a frente com a mesma velo-
cidade em que as idéias corriam o mundo. Distintos cenários socioculturais foram confrontados. 
Enquanto na Inglaterra a Revolução Industrial já se iniciava, a França era ainda um estado absolu-
tista. A Itália, assim como a Alemanha, era uma colcha de retalhos com diversos reinos, repúbli-
cas, ducados, estados papais. No leste europeu a Rússia encontrava-se ainda no sistema feudal. 
Esses diversos modi vivendi e operandi tomavam contato entre si através do comércio e do inter-
câmbio artístico. Estilos e técnicas de composição começavam a permear-se mutuamente e a cria-
ção de uma linguagem cosmopolita e internacional já poderia ser vislumbrada. A música, que cem 
anos antes aspirara elevar o espírito e glorificar a Deus, buscaria no século XVIII afetar a mente e 
comandar as paixões.

Na França, desde o século anterior, a música tornara-se um assunto de interesse público e 
tema excelente para acalorados debates em reuniões sociais – quase sem risco de vida. Muito des-
ses debates camuflavam no campo estético também questões políticas. Outro aspecto a ser consi-
derado é o entrelaçamento conceitual entre música e drama no período. A grande maioria dos au-
tores de então, quando trata de música, refere-se à música dramática, aquela associada ao teatro. 
E, no século XVIII, o teatro seria um tema de importância constante para os filósofos, assim como 
para Rousseau. Para Salinas (FORTES, 1997. 9): “o teatro é o ‘paradigma essencial’ que organiza 
o ‘sistema’ rousseauniano em sua totalidade.”

A comparação entre música francesa e italiana foi um dos temas mais freqüentes nesse ce-
nário – quase sempre entendida como ópera francesa versus ópera italiana. Na França, Opéra co-
mique é como se chamava o gênero nacional de ópera leve desse período – em oposição à tragédie 
lyrique, que poderia ser entendida como o equivalente francês de opera seria italiana. Apresentada 
nas feiras de Paris como um entretenimento popular, a opéra comique teria surgido por volta de 



Comunicações Orais 95

1710. Além de apresentar diálogo falado, este gênero se baseava em vaudevilles. Com o estarda-
lhaço da Querela dos Bufões, as apresentações da Serva Padrona de Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736), e principalmente com as paródias de Le Devin du Village, houve um processo de 
assimilação das árias em estilo italiano (ariette) compostas agora em um estilo ítalo-francês, lado 
a lado com os vaudevilles (GROUT, 1973. 471).

A ópera da França no século XVII havia sido basicamente uma realização da mente criati-
va de Jean-Baptiste Lully (1632-1687). Ninguém como ele esteve em melhor posição para condu-
zir os conflituosos sentimentos do público francês em relação à música italiana (PALISCA, 1991. 
222). Assim como a ópera, Lully também nascera em Florença. Adolescente ainda, em 1646 mu-
dou-se para Paris, cidade onde posteriormente se naturalizaria francês. Foi bailarino, violinista, 
cantor, e criou inúmeras obras para palco. Adaptou-se com facilidade ao gosto local e conquis-
tou a confiança e especial amizade de Luís XIV (1638-1715). Seguiu os cânones estéticos de seu 
tempo e suas óperas – de fato tragédias líricas – são baseadas em temas mitológicos. Suas obras 
permaneceram historicamente importantes, com diversos revivals até mesmo durante os séculos 
XIX e XX.

Na criação musical, Lully não apenas conseguiu absorver os gêneros e estilos italiano e 
francês preexistentes, como também estabeleceu uma nova tradição operística cuja influência se-
ria absoluta em seu tempo. Graças à criação dessa maneira “francesa” de se escrever ópera, foi 
possível conceber um repertório a altura de rivalizar com a produção italiana. Essa construção de 
um estilo nacional francês passou obrigatoriamente pela transformação da língua francesa em um 
meio não apenas viável, mas essencial para a ópera. Como resposta a esse desafio, Lully criou o 
recitativo francês, uma de suas maiores contribuições ao gênero e que perduraria até Jean-Philippe 
Rameau (1683-1764) e seus contemporâneos.

Inserida nesse pano de fundo da ópera francesa, Le Devin du Village, com suas caracterís-
ticas naïves e escrita por um amador, anteciparia certo hibridismo entre modelos italianos e fran-
ceses de escrita musical e dramática. Nos diversos números dessa ópera, alternam-se procedi-
mentos de ambos os estilos, resultando em uma criação original sem precedentes. Concomitante 
a essa dificuldade na identificação estilística, o que implicaria em soluções de execução, acrescen-
ta-se que sua edição, impressa originalmente em 1753, compartilha do laconismo das partituras 
publicadas nessa época. Por ser uma prática comum do período, essa concisão de escrita deixa 
muita informação em aberto, sendo um estímulo ao exercício de pesquisa e criatividade aos intér-
pretes de nossa era.
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CLAUDIO SANTORO E A FANTASIA SUL AMéRICA

Claudio Franco de Sá Santoro nasceu em Manaus, Amazonas, em 1919. Segundo Mendes, 
“Claudio Santoro é certamente o compositor brasileiro cuja obra, composta no decorrer de cinco 
décadas, está mais visivelmente caracterizada pelas ostensivas e variadas mudanças de orientação 
estilística” (MENDES, 2009, p. 1). O próprio compositor definia sua produção em quatro períodos: 
dodecafonismo (1939-1946), fase de transição (1946-1948), nacionalismo (1949-1960), e por 
fim, retorno ao serialismo dodecafônico e escrita eletroacústica (1960 em diante).

A partir de uma revisão realizada por Vasco Mariz (1994) em seu livro “Claudio Santoro”, 
que começou ser organizada pelo próprio compositor em 1988, onde constam mais de quinhen-
tas obras, no qual a música de câmara para trompete de Santoro consiste em apenas três obras, 
Trio para trompete, clarineta e violoncelo (1946), Sonata para trompete e piano (1946) e a 
obra objeto desse trabalho: Fantasia Sul América para trompete em Dó solo e uma versão pa-
ra trompete e orquestra, ambas de 1983. Todas essas obras se encontram editadas pela Edition 
Savart.

A Fantasia Sul América para trompete em Dó solo foi escrita na sua fase de maturidade co-
mo compositor, quando trabalhava e residia em Brasília. Essa obra está inserida num contexto am-
plo de peças com o mesmo nome para todos os instrumentos de orquestra, com versões solo e uma 
outra idêntica com acompanhamento orquestral. Segundo Fraga, “o conjunto de obras foi uma en-
comenda feita a Santoro pela Sul América companhia de seguros e patrono de artes, para a versão 
do concurso “Sul América - Jovens Concertistas Brasileiros” realizado em 1983” (FRAGA, 2007, 
p: 03). Sendo que, o prêmio designado ao vencedor, foi uma participação como solista acompa-
nhado por orquestra, para o qual Santoro escreveu uma versão com acompanhamento diferente da 
versão solo apenas na coda final.

Esse trabalho tem o objetivo de identificar o “staccato triplo”, um aspecto técnico utilizado 
pelo compositor nessa obra e sugerir exercícios a partir da metodologia Arban, preparando e auxi-
liando o performer na interpretação dessa Fantasia. O procedimento metodológico utilizado para o 
desenvolvimento dessa pesquisa se deu através de uma reflexão sobre a bibliografia em torno des-
se tema pesquisado, entre artigos, dissertações, teses, livros e os métodos técnicos da literatura do 
trompete, e principalmente o método Arban, sob seus aspectos específicos e fragmentados a par-
tir do domínio da execução do trompete.
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aRban – MéTODO DE CONSERVATóRIO COMPLETO PARA TROMPETE

Joseph Jean Baptist Laurent Arban (1825-1899), músico francês de uma virtuosidade e 
musicalidade notável, com princípios instrutivos sólidos, que teve como resultado seu “método para 
trompete”, no qual está aliado a prática e pedagogia do instrumento. Seus princípios pedagógicos são 
atuais e podem ser facilmente adaptáveis, tanto que são usados por todos os instrumentos de metal.

Da literatura de preparação técnica para trompete disponível, o método de conservató-
rio completo Jean Baptiste Arban é o livro de exercícios mais conhecido, acessível e utilizado en-
tre trompetistas profissionais e amadores, o que justifica a escolha do mesmo. Dentre tudo que 
foi abordado pelo referido autor em seu livro técnico, iremos utilizar e discutir a técnica do stac-
cato triplo, apresentando explicações teóricas e exemplos de exercícios práticos, ou seja, aspec-
tos técnico-interpretativos.

IDENTIFICAÇÃO DO staCCato TRIPLO NA OBRA, PROPOSIÇÃO, DISCUSSÃO E 
APLICABILIDADE DOS EXERCíCIOS

staccato Triplo

“Articular é conectar e/ou pronunciar um ou vários sons consecutivos ou não, através do si-
lêncio ou do próprio som. Isto acontece na música e também quando falamos” (SIMÕES, 2001, 
p. 34). Referindo se à articulação tripla, Arban, “diz que nenhuma passagem será muito difícil, e 
a sonoridade no trompete será tão fácil como na flauta. Para conseguir isso, a pronúncia deve es-
tar limpa e clara” (ARBAN, 1982: p. 153). 

A articulação staccato é a separação de duas ou mais notas através de um perceptível si-
lêncio. A língua é responsável para finalizar as notas, dando assim, forma e tamanho a elas, poden-
do ser curta, longa e as suas variações. Lembramos que também é de função da língua a pronúncia 
de determinadas letras ou sílabas. “O staccato exige da língua rotina extenuante de movimentos e 
deve ser praticado diariamente para desenvolver a resistência muscular, no staccato triplo usam-
se, duas articulações da língua T – T, e uma da garganta K”, (BAPTISTA, 2010, p. 31). 

A pronúncia sugerida pelo autor em seus exercícios, “Tu-Tu-Ku”, está diretamente ligado a 
pronúncia do idioma francês. Frank G. Campos escreve em seu livro Trumpet Technique que es-
sas sílabas, “tu-ku como sugerido por Arban, coloca o “K” longe demais na volta para a garganta. 
(Deve notar-se, contudo, que a pronúncia francesa de tu-ku coloca a língua mais para frente na bo-
ca do que a pronúncia americana)”, (CAMPOS 2005, p. 93). No entanto, desconsideramos essa 
indicação e utilizaremos sílabas de acordo com a fonética do idioma português, que mais se ade-
qua com o estilo musical da obra ou as intenções do compositor, sendo a articulação “suave, bran-
da, agressiva ou enérgica”.

É possível combinar a sequência de T e K, contanto que se mantenha a métrica ternária 
conforme a Figura 1. 

Figura 1: Sugestões de staccato triplo.
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Seguem trechos da obra em que se faz necessária a utilização do staccato triplo:
No primeiro trecho (Figura 2), Santoro apresenta elementos métricos ternários em interva-

los de terça menor, quarta aumentada e sexta maior, seguidos por quarta diminuta e justa, na tes-
situra médio-aguda do trompete. Assinalamos nos trechos abaixo extraídos da obra, as letras res-
ponsáveis pela articulação tripla, apesar de existirem diferentes pronuncias, vamos conservar a 
indicação de Arban.

Figura 2: Fantasia Sul América comp. 03, 04 e 05.

Nestes trechos (Figura 2, 3 e 4), o grande desafio, além da uniformidade da articulação tri-
pla é a disposição dos intervalos de forma ascendente e descendente. Enfatizamos que o staccato 
triplo é a principal característica dessa obra, e apresentamos aqui apenas algumas partes escritas 
por Santoro em sua produção, na qual ele não sugeriu nenhum sinal de articulação, deixando isso 
a cargo do intérprete na escolha do que ele julgar adequado para a referida técnica. 

Figura 3: Fantasia Sul América comp. 14, 15 e 16.

Figura 4: Fantasia Sul América comp. 22, 23 e 24.

A sugestão de prática do staccato triplo retirado do método Arban (Figura 5) está escri-
to com relações intervalares entre segundas e quartas, e uma linha melódica e rítmica que reme-
te aos trechos da Fantasia acima (Figuras 2, 3 e 4). Esse exercício pode ser praticado também nas 
tonalidades de Sol, La bemol, La, e Si bemol, todas maiores.

Figura 5: Exercício de staccato triplo (Arban, pág. 188, ex. nº 135).

Segue outro exercício do método para a prática do staccato triplo, com intervalos de terças 
a oitavas, podendo também ser praticado em outras tonalidades:
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Figura 6: Exercício de staccato triplo (Arban, pág. 162, ex. no 31).

No trecho seguinte da Fantasia (Figura 7), o compositor apresenta uma frase com caracte-
rísticas rítmicas e melódicas que induz o intérprete tocar com mais energia, corroborado pela dinâ-
mica em fortíssimo. Assim, propomos articulações triplas iniciadas com “DH”, para obtermos uma 
execução com energia sem agressividade.

 De acordo com a célula rítmica do trecho (Figura 7) a ser tocado, sugerimos exercícios da 
(Figura 1) acima, em que possamos inverter e também substituir as letras e/ou sílabas a serem pro-
nunciadas, articuladas, que melhor se adequem com a referida parte.

Figura 7: Fantasia Sul América comp. 50, 51 e 52.
 
Nos próximos trechos retirados da Fantasia, observamos que o compositor desenvolveu as 

frases com o mesmo padrão rítmico das passagens anteriores. Porém, agora em uma estrutura de 
escala cromática ascendente, onde cada nota de altura diferente receberá uma articulação da lín-
gua, podendo ser uma letra ou sílaba, ficando a critério do intérprete a definição do que é mais 
adequado para se chegar a um resultado final desejado, porém sugerimos que essa passagem se-
ja articulada de forma enérgica e firme.

Figura 8: Fantasia Sul América comp. 48 e 49.

Figura 9: Fantasia Sul América comp. 57.

Os seguintes exercícios abaixo de escala cromática (Figura 10), estruturados na célula rít-
mica de quiálteras de três notas em uma métrica de colcheia, como uma proposta da prática do 
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triplo. De acordo com os trechos da obra relacionados acima, pela maneira que eles se encontram 
dispostos ritmicamente propícios para prática do staccato triplo. 

Figura 10: Exercícios de escala cromática, sugestão como prática do triplo, (Arban, pág. 77, ex. no 04).

Propomos nesses exercícios do método acima que sejam praticados sem a ligadura e com 
a utilização do golpe de língua triplo, utilizando as pronuncias já mencionadas nesse trabalho, Dha 
Dha Gha e/ou T T K, e que também podem ser aplicadas em escalas cromáticas iniciadas com ou-
tras notas.

“Para alcançar um movimento uniformemente perfeito da língua de interromper e liberar 
pratica-se lentamente, de modo que a língua funcione como uma válvula, permitindo que a mes-
ma quantidade de ar escape para cada umas das sílabas”, (ARBAN, 1982, p. 153). De acordo 
com Arban, sugerimos também que se pratique lento o triplo, para termos real consciência de que 
estamos assimilando tal técnica que é para obtenção de velocidade em seu desempenho, e assim 
o físico e psicológico sempre vão estar conjugados nesse processo.

“Recomenda, então, praticar o triplo golpe de língua com muita anunciação das sílabas, 
que irão causar a separação necessária entre as notas. Quando praticar velocidade, não separar de-
masiadamente as articulações, gerando um fluxo constante de ar”, (BELTRAMI, 2008, p. 67). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a abordagem realizada por Arban em seu livro técnico para trompete, a 
respeito do staccato triplo, prepara o intérprete apresentando uma série de exercícios dessa téc-
nica e também explicações teóricas a respeito, fomentando a performance acerca da referida arti-
culação do golpe de língua triplo, escrito pelo compositor na Fantasia Sul América para Trompete 
em Dó Solo. 

Consideramos também que independente da letra, sílaba ou palavra que o intérprete irá 
empregar em um trecho e/ou passagem do referido staccato, o resultado final será influenciado pe-
lo estilo, gênero e período musical da obra a ser interpretada. Ressaltamos que a referida técnica 
tem que estar em função da música, da interpretação e não o contrário, e que independentemente 
da sugestão dos exercícios do método como referencial prático, prezamos sempre pelo bom senso 
na utilização dessa ou daquela pronuncia para as notas separadas, sempre refletindo todo o pro-
cesso da produção do triplo. 
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INTRODUÇÃO

Neste artigo é apresentada uma abordagem sobre materiais teórico-musicais presentes no 
Choro que são utilizados como questões técnico-pianísticas no Estudo n.3 (Chorinho) para piano 
de Vieira Brandão. Faz parte das reflexões sobre a prática da música brasileira para piano discuti-
das em dissertação de Mestrado (RODRIGURS, 2012). 

Esta pesquisa tratou de identificar elementos teórico-musicais do Estudo n.3 de Brandão 
que se relacionam com o Choro, fornecendo ao pianista subsídios estéticos para a construção de 
uma interpretação, e ao mesmo tempo permitindo que cada intérprete encontre as suas próprias 
soluções técnico-instrumentais (MARUN, 2010). Como ponto de partida para a construção de 
uma interpretação foi utilizada uma análise prévia. Objetivou-se também estimular o interesse pe-
lo aprimoramento técnico através do repertório de compositores brasileiros e incentivar a utilização 
da análise musical como ferramenta da prática interpretativa.

José Vieira Brandão (1911-2002) foi um exímio pianista que trabalhou também como 
compositor, regente e educador musical ao lado de Villa-Lobos estreando muitas de suas obras. As 
composições de Brandão para piano foram feitas em meio a uma intensa atividade como pianista 
em turnês no Brasil e exterior. (SANTOS, 2003; NEVES, 2001; MARIZ, 1970).

O Chorinho é o terceiro Estudo para piano escrito por Brandão, é uma peça pouco conhe-
cida, que se encontra manuscrita e que não há registro de gravação da mesma. Os estudos não fo-
ram elaborados como um conjunto, e as suas datas de composição ainda são controversas, visto 
que não conferem com a ordem estabelecida por Brandão como Estudo n.1 (a Arthur Rubinstein), 
1951; Estudo n.2 (à Ernesto Nazareth), 1965; Estudo n.3 (Chorinho),1955; e a Tocata - Estudo 
n.4 (1959). O Estudo n.3 é o único que não traz uma dedicatória no seu título, mas faz referência 
a um estilo musical brasileiro: o Choro. 

METODOLOGIA

A pesquisa sobre o Estudo n.3 deu-se em duas partes desenvolvidas simultaneamente: A 
análise prévia dos elementos musicais e a fim de discutir sua relação com o Choro; e a realização 
instrumental da peça, a fim de experimentar ao piano pontos ressaltados pela análise. Como o foco 
do trabalho está em aspectos composicionais que remetem a questões técnico-pianísticas, os ele-
mentos musicais do choro, presentes neste Estudo, foram observados mediante este critério.

Para analisar elementos presentes no Estudo n.3, foram utilizados como referência os tex-
tos de Almeida (1999) e a Tese de Livre Docência (1949) de Brandão intitulada O Nacionalismo 
na Música Brasileira para Piano. No primeiro, o autor discorre sobre as características do choro 
e sua relação com a corrente nacionalista da música brasileira, num período em que a música de 
Vieira Brandão estava sendo escrita. No segundo, o compositor ratifica a preferência pelo naciona-
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lismo quando dedica um capítulo para a música de Francisco Mignone, Lorenzo Fernandez, Villa-
Lobos e Camargo Guarnieri.

O estabelecimento de parâmetros para a construção de uma interpretação da peça foi base-
ado no pensamento de Póvoas (1999) que explica que, para que a escolha da técnica instrumental 
a ser empregada na realização das obras seja apropriada, uma reflexão analítica se mostra essen-
cial para a decodificação do texto musical e a partir dela determinar os movimentos pianísticos. 

RESULTADOS/DISCUSSÃO

Uma das características da corrente nacionalista, na qual música de Brandão, e mais espe-
cificamente o Estudo n.3 se insere, é a utilização de materiais folclóricos, populares e de tradição 
europeia concomitantemente (ALMEIDA, 1999). A referência a um gênero musical popular, assim 
como sua maneira de escrever, mostra que Brandão também transitava neste campo. É caracterís-
tico do próprio gênero choro, desde sua origem e ainda hoje, o trânsito dos músicos em experiên-
cias musicais diversas a fim de construir suas obras. (DVD BRASILEIRINHO, 2005).

Rosen (2000) explica que os Estudos, a partir do Romantismo, são peças construídas so-
bre algum interesse técnico-instrumental. Assim, os “assuntos” musicais escolhidos por Vieira 
Brandão vêm da sua experiência musical tanto na música erudita quanto no choro e são combina-
dos a fim de construir um estudo capaz de fazer com que o intérprete desenvolva sua técnica pia-
nística transitando em um ambiente nacionalista. 

Almeida (1999) estabelece os elementos musicais utilizados no choro em quatro catego-
rias: Melodia, Baixos, Ritmo e Harmonia. Estas categorias, suas características e elementos intrín-
secos, foram exploradas por Brandão no Estudo n.3 e estão distribuídos nas seções rápidas e len-
tas. Dentre os elementos melódicos utilizados destacam-se bordaduras, cromatismos, apogiaturas, 
frases longas e a valorização melódica dos contratempos. 

A rica condução das linhas de baixo é uma das características mais significativas do choro. 
Estas linhas são tradicionalmente executadas pelo violão de sete cordas e por esta razão, podem 
ser realizadas no piano até o registro médio-agudo, tais como no Estudo n.3. O ritmo do choro é 
elaborado especialmente com a síncopa, muito característica da música brasileira que surgiu co-
mo variedade rítmica da subdivisão de dois grupos de quatro semicolcheias nos compassos biná-
rios simples. Outra variedade rítmica trabalhada são as quiálteras. A harmonia do choro caracteri-
za-se pela simplicidade oriunda do choro tradicional que herdou a progressão harmônica simples 
das danças de salão europeias. A grande contribuição do choro foi o encadeamento destes mes-
mos acordes simples, porém invertidos. 

Neste contexto, dentro do gênero Estudo, no Estudo n.3, o piano é tratado como um ins-
trumento capaz de realizar a redução de um grupo chorão, trabalhando com as melodias da flau-
ta, as harmonias e baixos do violão e a rítmica do cavaquinho (Almeida, 1999). O choro se adap-
ta à intenção de Brandão de escrever uma música de realização técnica bastante elaborada dentro 
de uma estética da cultura brasileira. 

Cabe observar que cada um dos elementos do choro trabalhados por Brandão traz um as-
pecto técnico-pianístico relevante, o que mais uma vez denota seu amplo conhecimento do reper-
tório erudito tradicional, mesmo assim transitando confortavelmente pela música popular e atri-
buindo às suas composições uma grande riqueza de detalhes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção do Estudo n.3 baseia-se principalmente em materiais pianísticos à maneira 
do choro. Conclui-se que a análise prévia dos elementos constituintes de um repertório, especial-
mente aqueles pouco tocados, promove o entendimento dos materiais teórico-musicais, seu apren-
dizado técnico e a concepção estética, relacionados em função do resultado sonoro. A identificação 
dos elementos pianísticos predominantes nos estudos colabora para compreensão da linguagem 
musical de Vieira Brandão.
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Constatou-se também que o Estudo n.3 contém um profícuo material técnico-musical, es-
sencial para o desenvolvimento e aperfeiçoamento pianístico, e traduzidos pelo compositor para 
uma ‘linguagem pessoal’ dentro da estética nacionalista. Muitos dos aspectos neles contidos são 
encontrados no repertório tradicional, o que nos mostra ser possível o aprimoramento da técnica 
pianística através da prática desta e de outras peças de compositores brasileiros.
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Esta comunicação investiga relações entre música e poesia que se verificam em composi-
ções vocais, examinando a peça Kreuze do Pierrot Lunaire de Schoenberg. 

Acredita-se aqui que um procedimento fecundo para a análise de tais relações possa ser o 
exame comparado de como a peça musical e o poema que lhe serve de base fazem uso da recor-
rência. A reiteração de elementos faz parte tanto da linguagem poética como da musical e é consi-
derada como ponto de contato entre as duas artes pelos poetas e estudiosos de literatura quando 
eles se referem à musicalidade da poesia. Assim, diz Manuel Bandeira (1983, pg. 51) que “à mú-
sica e não à imitação de qualquer modelo literário se deve atribuir a repetição de um ou dois ver-
sos, às vezes de uma estrofe inteira, em muitos poemas” seus. T.S. Eliot (1986, pg. 38) afirma que 
“o uso de temas recorrentes é tão natural para a poesia como para a música”. 

Eliot declara ainda que “as propriedades da música que mais interessam ao poeta são o 
sentido de ritmo e o sentido de estrutura” chegando a propor que “seria possível para um poeta tra-
balhar de maneira próxima a analogias musicais” (ELIOT, 1986. p. 38). Vale notar que Eliot inclui 
na estrutura musical de um poema também a questão semântica, já que, segundo Pedro Marques 
(2008. p. 61), ele “chama de musical também a lógica que organiza o sentido do poema”. 

Se Eliot pensava a questão da musicalidade da poesia também como uma questão de es-
trutura, por outro lado Schoenberg recorreu a textos literários para auxiliar a estruturar suas com-
posições quando ele abdicou do arcabouço representado pela tonalidade e seus encadeamentos 
harmônicos. Assim, Schoenberg declarou que devido à ausência do elemento construtivo represen-
tado pela organização tonal, (no período de sua produção que é designado como atonalismo livre) 
ele “se sentia impelido a compor músicas a partir de textos, pois o texto é muito apropriado para 
definir a articulação de uma peça musical [...], sendo um recurso de orientação para o ouvinte e 
de articulação para o compositor” (SCHOENBERG, 1976. p. 276). 

Para se discutir as questões levantadas acima é interessante examinar a peça Kreuze 
(“Cruzes”) do Pierrot Lunaire de Schoenberg, já que tal poema, assim como os outros musicados 
em tal obra, apresenta recorrências de vários versos. O poema de Albert Giraud traduzido para o 
alemão por Hartleben é constituído de 3 estrofes de 4, 4 e 5 versos respectivamente, sendo que 
os versos 7 e 8 são iguais aos versos 1 e 2, e o verso final (13) é igual aos versos 1 e 7. Segundo 
Hermann Danuser 

os versos 1 e 2 marcam um começo (da primeira estrofe), os versos 7 e 8 (idênticos aos ver-
sos 1 e 2) marcam uma terminação parcial (da segunda estrofe) e o verso 13 (idêntico aos 
versos 1 e 7) constitui uma conclusão (da terceira estrofe e do poema inteiro). Essa estrutu-
ra representa um desafio para a criação da configuração artística, pois ela está em contradi-
ção com a diferenciação funcional entre começo, meio e fim, [...] [já que] começo, termina-
ção parcial e conclusão são idênticos. (DANUSER, 2004. p. 183)

Danuser então questiona: “Schoenberg imita e reforça na música as recorrências poéticas? 
Caso isso não ocorra, há outras recorrências que desempenhem um papel configurador da forma?” 
(DANUSER, 2004. p. 183). 
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Ao se comparar os três momentos em que o verso inicial do poema aparece no melodra-
ma de Schoenberg é possível observar que nenhum desses três pontos da peça é igual ao outro. 
Entretanto, as relações formais e motívicas entre tais pontos são evidentes, ao mesmo tempo em 
que as modificações verificadas contribuem para que as passagens mencionadas realizem a função 
proposta por Danuser de terminação parcial e conclusão. É possível estabelecer uma analogia entre 
a importância do verso inicial (“Santas cruzes são os versos”) para o poema, repetido três vezes, e 
o papel desempenhado pelo trecho correspondente da música, onde são apresentados os motivos 
que Phylis Bryn-Julson e Paul Mathews demonstram ser os principais (confrontar BRYN-JULSON; 
MATHEWS, 2009. ps. 168-174). E tais motivos, constituídos respectivamente pelos dois primei-
ros acordes do piano, pelas quatro primeiras notas da voz e pelas quatro notas seguintes da voz, 
são referidos de maneira mais clara por ocasião dos retornos do verso inicial. No primeiro desses 
retornos há ao mesmo tempo um sentido de intensificação expressiva, já que a voz utiliza notas 
prolongadas em sua região mais aguda e o piano apresenta acordes densos em rápida sucessão. 

No último retorno do verso inicial a linha vocal é claramente derivada do início da peça, de 
maneira que as quatro primeiras notas do verso final são praticamente uma transposição quinta 
acima da passagem correspondente no primeiro verso desse melodrama. O retorno ao motivo ini-
cial do piano é adiado por alguns compassos, para que os dois primeiros acordes da peça, com al-
gumas notas adicionais, sejam reapresentados como os acordes finais desse movimento. 

Por outro lado, se Schoenberg considerava o texto como um recurso para auxiliar a estrutu-
rar suas composições, ele associava aos elementos formais e às imagens do texto aspectos de sua 
escrita musical como a instrumentação e a harmonia. Assim, a já comentada volta dos versos ini-
ciais como versos 7 e 8 corresponde ao retorno a uma escrita pianística formada por acordes toca-
dos em bloco, verticalmente. Schoenberg divide a sua composição em duas grandes seções, sendo 
que a segunda seção corresponde à terceira estrofe do poema e tal articulação formal é caracteri-
zada em primeiro lugar pela instrumentação: na seção inicial a recitante é acompanhada apenas 
pelo piano e na seção final por cinco instrumentos (piano, flauta, clarinete, violino e violoncelo), 
demonstrando que no caso dessa peça é pertinente a observação de Danuser: “um acompanha-
mento sistematicamente diferenciado é parte de um pensamento formal que marca tanto cada me-
lodrama individualmente como também o ciclo Pierrot Lunaire como um todo” (DANUSER, 2004. 
p. 182). E, se segundo Dunsby a passagem do texto na qual se inicia a terceira estrofe “A cabeça 
morta, endurecidos os cachos [dos cabelos]” é musicada de maneira a realizar “uma representa-
ção imóvel da morte” (DUNSBY, 1992. p. 58), tal passagem da música apresenta também um no-
tável contraste de dinâmica e harmonia em relação ao trecho precedente (além do já comentado 
contraste de instrumentação). Assim, no final da segunda estrofe o piano realizava em ff uma har-
monia vertiginosa onde a cada semicolcheia havia um novo acorde e no início da terceira estrofe 
os outros instrumentos entram em pp e em uma harmonia estática, de maneira que um mi bemol 
grave se estabelece durante mais de três compassos no violoncelo, em boa parte dos quais os ou-
tros instrumentos ficam igualmente paralisados, cada um deles utilizando uma ou duas notas ape-
nas. Tal recolhimento da dinâmica e da harmonia também é estratégico, permitindo que a música 
posteriormente realize um novo crescendo que conduz ao final da peça.

Assim se conclui que o exame comparado entre as recorrências que se verificam em uma 
peça musical e no poema que lhe serve de base é um ponto de partida válido para a análise da 
obra Kreuze de Schoenberg. A partir da reflexão realizada no início desta comunicação, acredita-
se que tal procedimento possa ser pertinente à análise de outras obras vocais. 
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Apêndice: Na próxima página poema Kreuze (Cruzes) musicado por Schoenberg no Pierrot Lunaire 
na versão alemã de Otto Erich Hartleben (que é por sua vez uma tradução de um poema de Albert 
Giraud) e em tradução para o português realizada pelo autor do artigo acima. 

14. Die Kreuze 

Heilge Kreuze sind die Verse,
Dran die Dichter stumm verbluten,
Blindgeschlagen von der Geier
Flatterndem Gespensterschwarme.

In den leibern schwelgten Schwerter,
Prunkend in des Blutes Scharlach! 
Heilge Kreuze sind die Verse,
Dran die Dichter stumm verbluten.

Tot das Haupt, erstarrt die Locken – 
Fern verweht der Lärm des Pöbels.
Langsam sinkt die Sonne nieder,
Eine rote Königskrone. 
Heilge Kreuze sind die Verse!

As Cruzes

Santas cruzes são os versos,
Onde os poetas sangram mudos,
Cegados pelo esvoaçante bando
Dos fantasmas dos abutres.

Espadas se regalam nos corpos,
Resplandecendo no escarlate do sangue.
Santas cruzes são os versos,
Onde os poetas sangram mudos.

A cabeça morta, os cachos endurecidos – 
O vento leva para longe o barulho da plebe.
O Sol cai lentamente,
Uma coroa real vermelha. 
Santas cruzes são os versos!
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Percepções nas Práxis em Música, Educação e Saúde

MUSICOTERAPIA NO CUIDADO DE PACIENTES SUBMETIDOS 
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INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares constituem uma das principais causas de morte em vários 
países do mundo, levando a óbito mais de 1,5 milhão de pessoas todos os anos e sendo res-
ponsáveis por 46% das mortes nas mulheres e 38% das mortes nos homens (DEPPE JUNIOR, 
2008). No entanto, em sua maioria, é possível evitá-las através de medidas simples, como a 
prática de atividades físicas, uma nutrição saudável, o controle de peso e o não consumo de ta-
baco (DEPPE JUNIOR, 2008). A pesquisa e o desenvolvimento de tecnologia médica inovado-
ra, em especial certos dispositivos médicos como métodos diagnósticos não-invasivos e meta-
nálises, podem trazer importantes contribuições para o diagnóstico mais rápido e exato dessa 
classe de patologias.

Nesse sentido, a Musicoterapia poderia ser, numa perspectiva humanista, um agente multi-
disciplinar na tentativa de reduzir o estresse no pós-cirúrgico dos pacientes submetidos ao implante 
de válvula cardíaca metálica, tendo em vista que essa válvula emite constantemente um ruído, que 
aumentando a tensão o ruído também aumenta em altura e batidas por segundo (acompanhando 
o ritmo cardíaco). A tecer suas considerações sobre a Musicoterapia aplicada à Medicina, Bruscia 
(2000) apud Zanini (2009) considera que: 

a música e a relação cliente terapeuta são necessárias e utilizadas igualmente para abordar 
ncessidades biomédicas e/ou psicossociais significativas do cliente para superar ou lidar com 
seus problemas de saúde, por meio de técnicas ou métodos musicoterapeuticos.

O foco deste trabalho é verificar se a musicoterapia pode assistir aos pacientes que tenham 
sido submetidos à cirurgia de troca valvar, na tentativa de reduzir o estresse provocado pelo ruído, 
e se a musicoterapia pode auxiliar na melhoria da qualidade de vida.

Percebe-se que na população de pessoas que são submetidas ao procedimento cirúrgico, o 
ruído produzido pela válvula metálica atua como agente estressor. Além disso, observa-se que no 
pós-cirurgico apenas os aspectos biológicos e clínicos são enfatizados em detrimento das relações 
que os pacientes estabelecem com o ruído produzido pela válvula metálica. Assim sendo, nota-se 
que o pós-operatório é entendido mais como médico-clínico (especialidade) do que como terapêu-
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tico (processo holístico), consequentemente ignorando um aspecto importante do processo de re-
cuperação e adaptação dos pacientes. 

Nesse sentido, urge investigar o modo como o ruído metálico interfere no estágio do pós-
operatório, e usar a Musicoterapia como proposta de intervenção não medicamentos, realizandoi-
da por meio do trabalho específico com os sons que povoam a vida dos pacientes. Ainda que estes 
sons possam não ser necessariamente musicais – podem ser ruídos, como no caso destes pacien-
tes pós-cirurgicos –, podemos dizer que, ao utilizar a Musicoterapia como parte do processo de re-
cuperação terapêutica, este projeto traria contribuições não só à melhoria da qualidade de vida de 
uma população de pacientes, mas ainda poderia servir de referência para estudos interdisciplina-
res que se ocupem das relações entre música (ou o universo sonoro de modo mais amplo) e saú-
de (entendida de modo holístico).

OBJETIVOS

Objetivo geral

•	 Investigar	como	a	musicoterapia	pode	assistir	aos	pacientes	que	tenham	sido	subme-
tidos à cirurgia de troca valvar na redução de estresse provocado pelo ruído da mesma.

Objetivos Específicos

•	 Desenvolver	estudos	sobre	troca	valvar	cardíaca;
•	 Avaliar	o	nível	de	estresse	através	da	escala	de	ISSL	–	Inventário	de	Sintomas	de	Stress	

para Adultos de Lipp; (LIPP, 2000);
•	 Verificar	como	as	técnicas	musicoterapêuticas	podem	auxiliar	aos	pacientes	no	pós-ci-

rúrgicos de troca valvar;
•	 Gerar	bibliografia	nas	áreas	de	musicoterapia	e	afins.

METODOLOGIA

A pesquisa será quali-quantitativa: ao mesmo tempo em que discutiremos o sentido daqui-
lo que for expresso pelos sujeitos da pesquisa, buscaremos relacionar os aspectos subjetivos a es-
calas que permitam avaliar numericamente o nível de estresse (NEVES,1996). Para tanto, as ativi-
dades musicoterapêuticas, fundamentadas nas experiências musicais de improvisação, re-criação, 
composição audição musical, conforme Bruscia (2000), nos permitirão não só coletar dados nu-
méricos para a aplicação de escalas, mas também servirão como fonte de dados qualitativos (re-
latos dos pacientes, expressões espontâneas etc.). 

A metodologia seguirá as seguintes fases:

3.1. Coleta de dados bibliográficos: levantamento bibliográfico sobre o tema em questão, 
com consulta a livros, artigos, vídeos, monografias, anais e periódicos nas seguintes áreas do co-
nhecimento: Musicoterapia e Ciências Médicas (Cardiologia especificamente). 

3.2. Seleção dos sujeitos participantes da pesquisa: Os sujeitos serão selecionados a par-
tir dos seguintes critérios de inclusão: ter idade superior a 18 anos, ter sido submetidos ao implan-
te de válvula metálica no máximo três meses antes do período do atendimento musicoterapêutico, 
não participar de outro processo terapêutico e que aceite participar da pesquisa através do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo que estará em anexo). 

3.3. Aferimento do nível de ruído produzido pela válvula metálica: aferimento dos níveis do 
ruído da válvula mecânica metálica dos pacientes através do decibelímetro.

3.4. Aplicação de questionários e atendimento musicoterapêutico: Serão realizadas entre 
8 e 10 sessões (não incluindo o momento inicial de apresentação e a aplicação dos questionários), 
que serão gravadas com o objetivo de fornecer material de apoio para análises posteriores. Nestas 
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sessões serão utilizadas as técnicas de improvisação, re-criação, composição e audição musical em 
atividades que amenizem o estresse causado pelo ruído da válvula. 

Os atendimentos se darão após a cirurgia, até 3 meses depois da mesma, sendo os aten-
dimentos semanais individuais com duração de 20 minutos, podendo se estender por mais 10 mi-
nutos. O atendimento poderá ser domiciliar ou no laboratório de musicoterapia da UFG, de acordo 
com a necessidade e disponibilidade dos sujeitos e do pesquisador. 

Quanto aos questionários, utilizaremos: a) o ISSL (LIPP, 2000), a ser aplicado por um psi-
cólogo no primeiro e no último atendimento, e que permite mensurar questões psicológicas e físi-
cas do estresse; b) o questionário de Impressão Subjetiva do Sujeito (ALCÂNTARA-SILVA, 2005), 
voltado para verificar a percepção do sujeito da pesquisa sobre o resultado da musicoterapia após 
o processo musicoterapêutico; c) a ficha musicoterapêutica, contendo dados pessoais, dados da 
doença e dados sobre a vida sonora e musical dos pacientes. 

Cruzamento dos dados: cruzamento e análise dos dados obtidos nas etapas 3.1, 3.3 e 3.4 
e preparação do texto da dissertação.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se chegar a resultados positivos no sentido de que a musicoterapia reduza o estres-
se provocado pelo ruido da válvula mecânica metálica, bem como promover mais conhecimento no 
que diz respeito às aplicabilidades da Musicoterapia no tratamento de doenças cardiovasculares.
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INTRODUÇÃO 

A banda como prática instrumental tem se configurado como um espaço onde diferentes 
manifestações sociais acontecem. Segundo Costa (1998), Nascimento, (2004) e Pereira (1999), 
as bandas de música são um dos conjuntos instrumentais de maior penetração nas comunidades 
brasileiras, relacionando-se com as manifestações sociais de natureza diversa como: desfiles cí-
vico-militares, procissões, novenas, festas e nos demais eventos culturais. Seus aprendizados vão 
além de tocar um instrumento.

Além disso, constituem um espaço importante de ensino e aprendizagem musical envol-
vendo muitas perspectivas de ensino: ensino de instrumento individual ou coletivo, aulas de te-
oria musical, marcialidade e disciplina. Assim, é inquestionável o papel educativo desses grupos 
(CISLAGHI, 2009). 

Nessa perspectiva, Almeida (2002) destaca a importância das bandas na aprendiza-
gem. Segundo a autora, a banda pode ser considerada uma instituição no qual o aprendizado 
ultrapassa o tocar um instrumento musical e aprender a ler partituras. Pode-se considerar que 
uma banda é uma “escola de vida”, possibilitando aos seus integrantes desenvolver inúmeras 
habilidades.

A banda é um dos lugares onde a aprendizagem musical acontece de maneira coletiva. De 
maneira geral, a banda está presente nas escolas de ensino regular na forma de ensino coletivo 
que, segundo Barbosa (1997, p. 41):

[...] gera certo entusiasmo no aluno por fazê-lo sentir-se parte de um grupo, facilita o apren-
dizado dos alunos menos talentosos, causa uma competição saudável entre os alunos em 
busca de sua posição musical no grupo, desenvolve as habilidades de se tocar em conjun-
to desde o início do aprendizado, e proporciona um contato exemplar com as diferentes tex-
turas e formas musicais. 

Além de incentivar o desenvolvimento cultural, esses grupos proporcionam, segundo mui-
tos regentes e a própria sociedade, um ambiente propício ao desenvolvimento social, pois para ha-
ver uma banda, primeiramente tem que haver coletividade – e onde há a coletividade, regras (im-
plícitas ou explícitas) são estabelecidas. De acordo com Campos (2008, p. 105),

É importante considerar não apenas os aspectos ligados à prática musical, mas aos conheci-
mentos resultantes das relações de socialização, inclusive aqueles produzidos na escola – lu-
gar onde as relações sociais e as práticas musicais se configuram de forma particular.
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Em algumas cidades, as bandas se tornam não o único, mas um importante meio de con-
tato da população com a música instrumental, transformando-se em uma autêntica escola de for-
mação nos âmbitos educacionais e profissionais. 

Segundo Pereira (1999, p. 68-69), a banda de música em alguns lugares no Brasil ain-
da continua sendo o único local onde a convivência sociocultural e o aprendizado musical aconte-
ce efetivamente de forma gratuita:

No Brasil, elas se tornaram, em muitos locais, o único espaço da cidade em que o ensino 
musical e instrumental é desenvolvido, a única possibilidade de acesso e conhecimento para 
a maioria da população à música instrumental; somando-se a isso, as apresentações e per-
formances ao vivo. 

Na cidade de Aparecida de Goiânia, com mais de quinhentos mil habitantes, há uma par-
ticipação considerável das bandas escolares nos eventos, tanto da escola, quanto da cidade. De 
festivais de bandas a desfiles cívico-militares, é notória a atuação dessas bandas. Diante dessa 
realidade, surgem algumas implicações que se configuram em questões para esta pesquisa: Que 
contribuições essas bandas estão prestando a essa cidade e aos seus integrantes? Como se dá a 
aprendizagem musical nessas corporações? Que importância tem essas bandas para os indivídu-
os que dela participam? 

Apesar de Aparecida de Goiânia possuir duas escolas públicas de música que, de alguma 
forma, oportunizam o aprendizado musical a determinado grupo da população, é perceptível a con-
tribuição que as bandas de músicas escolares – 17 bandas em exercício, atualmente – tem pro-
porcionado aos seus integrantes. Além do aspecto social, observa-se que essas corporações pos-
sibilitam o acesso ao instrumento musical, e consequentemente, práticas necessárias para que a 
aprendizagem aconteça de forma satisfatória.

O fator de inclusão social é de suma importância se for considerada a falta de oportunidade 
que determinados alunos, especialmente de escolas públicas, possuem fora do ambiente es-
colar. Em sua maioria, os alunos vêm de famílias que não têm condições de comprar instru-
mentos ou de investir financeiramente em aulas de música (CAMPOS, 2008, p. 107). 

OBJETIVO GERAL

Averiguar de que forma as bandas de músicas em Aparecida de Goiânia contribuem para 
os processos de desenvolvimento social, educacional e musical dos alunos que dela participam. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Verificar como se dá a aprendizagem musical em duas bandas escolares de Aparecida de 
Goiânia;

Descrever e analisar a atuação das bandas, a partir dos ensaios e apresentações 
públicas; 

Analisar os fatores que contribuem para a formação musical e social de seus integrantes, 
bem como para a integração desses grupos na escola e na comunidade. 

METODOLOGIA

Para esta pesquisa, serão selecionadas duas bandas: Banda Marcial Centro Marista Divino 
Pai Eterno (CEMADIPE) e Banda Marcial Escola Centro de Valorização da Mulher e do Adolescente 
(ECOVAN). Enquanto a primeira pertence a uma entidade social que oferece oficinas (banda, co-
ral, reforço escolar, teatro, dança, e outros) gratuitas para a comunidade em geral, a segunda per-
tence a uma escola católica conveniada com a Secretaria Estadual da Educação, que seleciona pa-
ra fazer parte da banda somente alunos matriculados na escola. 
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A pesquisa será de natureza qualitativa e quantitativa. Visando obter resultados significati-
vos para a análise dessa pesquisa, o trabalho será realizado a partir de revisão de literatura, obser-
vação direta das aulas teóricas, dos ensaios e das apresentações das bandas selecionadas. Serão 
aplicados questionários para os alunos participantes dessas bandas e coletados depoimentos – es-
critos e/ou verbais – de alguns profissionais da escola que, de alguma forma acompanham o tra-
balho da banda, e de maestros dessas bandas.

RESULTADOS ESPERADOS

Pretende-se, com este trabalho, mostrar possíveis caminhos que venham contribuir para 
que a música, veiculada pelas bandas, possa também constituir-se em um instrumento de forma-
ção do indivíduo. Vale atentar, portanto, não apenas para os aspectos musicais, mas também para 
uma dimensão social e educacional. Espera-se, dessa forma, que esta pesquisa venha trazer con-
tribuições relevantes para a compreensão do trabalho desenvolvido com as bandas escolares, fo-
mentando discussões no que se refere ao ensino de música e aspectos relacionados às corporações 
musicais como agentes de transformação social.
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INTRODUÇÃO 

A música, um dos seguimentos das artes, pode fazer parte da formação integral do ser à 
medida que vivenciada nas práticas escolares, vindo a beneficiar os estudantes.

Para Joly (2003) é importante que a educação musical seja incentivada e desenvolvida 
desde os primeiros níveis elementares da escolarização das crianças, podendo sua inclusão contri-
buir no currículo escolar para a formação geral do cidadão. Essa formação geral é reforçada quando 
BRITO reporta-se aos ensinamentos de Koellreuter: “[ele] acredita que o aspecto mais importante 
a ser desenvolvido pela música é o raciocínio globalizante e integrador, consequente ao despertar 
da consciência de interdependência de sentimento e racionalidade” (2001, p. 42).

A Lei 11.769/2008, que torna o ensino da música obrigatório nas escolas regulares, está 
sendo viabilizada com o trabalho do educador musical, com a utilização de uma matriz curricular 
sugerida pelo órgão Ciranda da Arte.1

Tendo em vista essa realidade, indaga-se: Como deve ser a prática de música em sala de 
aula? Na intenção de responder a esta indagação, propõe-se esta pesquisa para atender a objeti-
vos gerais e específicos, como os descritos a seguir.

O objetivo geral é investigar a prática docente de música numa escola pública regular de 
Goiânia a partir das propostas dos métodos ativos de educação musical adaptados ̀ a realidade em 
que estão, inseridos através da aprendizagem. Os objetivos específicos visam:

promover o exercício critico das metodologias de ensino de música de autores da área;1. 
verificar as convergências e discrepâncias entre os métodos de ensino de música;2. 
propor alternativas pedagógicas que viabilizem o ideal de estender o ensino de músi-3. 
ca a todas as crianças em idade escolar (FIGUEIREDO, 1992), atendendo os precei-
tos da Lei;
gerar literatura de referencia na área de educação musical (FIGUEIREDO, 1989). 4. 

METODOLOGIA

A pesquisa seguirá a proposta da Pesquisa-ação, de Medeiros (2006); em quatro fases 
(planejamento, atuação, observação e reflexão), a realizar-se da seguinte forma:

1. leitura da bibliografia temática;
2. seleção dos participantes da pesquisa-ação: alunos de 1 turma do 1º ano do ensino 

fundamental de uma escola regular estadual de Goiânia, onde seja oferecida a disciplina música, 
segundo indica a lei 11.769/2008. Serão coletadas as assinaturas do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido;
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3. planejamento das atividades a serem realizadas, tais como: 
3.1. Escolhe-se um tema para trabalhar, como o pulso e intensidade. A aula (1) poderá ini-

ciar-se com uma acolhida aos alunos. Utilizar uma música que trabalhe movimento e socialização: 
- “Boa Tarde”-, de Chan (2006). Após, uma brincadeira com os alunos, pedindo que coloquem a 
mão no coração e ouçam as batidas. Depois, imitá-las com sons falados; e na atividade seguinte, 
pede-se para executarem o pulso com batidas de mãos. Com a utilização do cd do livro 1, Batuque 
batuta, faixa 2, da editora Saraiva, acompanhar o pulso da música e depois executar falando o 
próprio nome no tempo forte, ou na silaba forte. Assim, ele obterá coordenação motora, discipli-
na; trabalhará a percepção auditiva, a voz, a socialização, a atenção e alegria de realizar as ativi-
dades. Após, introduzir uma música relaxante instrumental, que pode ser de qualquer origem, con-
tanto que seja relaxante. Finalizar a aula com um tchau aos alunos, através da música Vambora, 
tá na hora, do Palavra Cantada, cd- Um Minutinho, faixa 9. Aula 2- Movimento Corporal, Pulso, 
Intensidade- Iniciar a aula com a mesma música da introdução, para que comecem a internaliza-
la, passando a um movimento corporal de movimentação e gesto de Dalcroze. O aluno vai ser ins-
tigado a perceber seu corpo, na busca do eixo central, no meio da cabeça. Depois, fazer com que 
perceba suas articulações perguntando: quantas mãos você tem? Depois das respostas, o professor 
ensina um movimento com as mãos; e assim com outras partes do corpo, segue-se com um tipo de 
respiração que movimentará de forma diferente o corpo. Após, uma brincadeira da aranha. Fazer 
com que salabanque o corpo inteiro. Segue-se com a repetição do trabalho com pulso apenas, co-
locando o cd e as crianças dizendo o nome, usando a pulsação forte. Trabalhar também a diferença 
entre o som forte e fraco, com esses nomes que elas estão falando. Parte-se então para um relaxa-
mento com música escolhido pelo professor e então, pode-se introduzir uma vez ou outra uma mú-
sica erudita, para que o aluno conheça algo novo; e encerra-se a atividade proposta com o tchau 
do palavra cantada. Aula 3- Movimento corporal, Intensidade, Notas musicais e Altura- Começar 
a aula com a mesma “música de boa tarde”. Fazer o movimento corporal com base em Dalcroze, 
pois por repetição as crianças conseguem fixar melhor o conteúdo ensinado. Com uma brincadeira 
do “Vivo e morto”, utilizar instrumentos como o tambor(grave) e o guizo(agudo). Trabalhar a ques-
tão da percepção desse parâmetro sonoro com as crianças. Fazer a mesma brincadeira utilizando 
também o teclado. Assim já estamos trabalhando a altura também através do lúdico.

4. Atuação na sala de aula e observação: prevê-se um período de (06) seis meses com 
atividades de cunho lúdico que englobem os parâmetros do som, o cotidiano, os vários estilos de 
música, os aspectos cognitivos (LEÃO, 2009), a interdisciplinaridade e as vivencias de corpo/movi-
mento. Para tal, serão realizadas atividades em aulas semanais, sendo uma em cada semana com 
conteúdos sendo abordados de forma lúdica. As aulas serão registradas com o auxilio de uma câ-
mera de vídeo para o desenvolvimento das fases posteriores de pesquisa. Além do registro em ví-
deo, serão elaboradas fichas para cada aluno que constara o desenvolvimento dos alunos.

5. Proposta de análise com o cruzamento dos dados, e da analise de cada sessão 
aplicada.

6. Preparação do texto final da dissertação. 

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que com o trabalho de inserção da música na escola regular o aluno tenha a 
oportunidade de vivenciar a música, de obter novos conhecimentos, de aprender a cantar, a se mo-
vimentar, a melhorar a socialização em grupo, a ativar sua capacidade de memorização, de cogni-
ção, de interdisciplinaridade com as outras áreas do saber. A criança após experienciar a música 
de forma lúdica terá um maior conhecimento do mundo da música; poderá ou não seguir por este 
caminho, mas terá capacidade de sensibilidade maior, terá conhecimento de amplitude de mun-
do, de percepção auditiva e visual. Ao aluno se oportunizara uma parcela que contribua para sua 
formação integral.
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NOTA

1 Ciranda da Arte – Centro de Estudo e Pesquisa da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, situado `a Rua 227-A, Setor 
Leste Universitário, e-mail: cirandadaarte@hotmail.com. Tem como missão “Ensinar exige o reconhecimento e a assunção 
da identidade cultural (Paulo Freire)”. Oferece cursos de formação continuada e promove Ações Culturais e Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

A deficiência, segundo Souza e Boemer (2003, p. 212) é vista como desumanizadora, re-
tirando da pessoa a igualdade com as outras, não sendo vista como uma possibilidade existencial, 
passível de sentimentos de prazer e satisfação.

Barreiras internas e/ou externas levantam-se diante de todos os seres humanos que apre-
sentam alguma anormalidade física, psicológica, social, mental, comportamental e outras, natas 
ou adquiridas. Em muitos casos, a sociedade responde com a exclusão de tais pessoas, uma vez 
que arrogou para si a prerrogativa de estabelecer castas ou elites. 

A Síndrome de Down não é um problema único, contudo apresenta dificuldades caracte-
rísticas. Ajudar a criança com Síndrome de Down a conquistar o seu espaço na sociedade vai esti-
mulá-la, de alguma forma, por estar sendo útil, desenvolvendo ainda a tolerância, a coexistência, 
a defesa e o reconhecimento das suas limitações e potencialidades. Esse desenvolvimento, embo-
ra gradativo, é positivo. Para auxiliar nesse desenvolvimento é preciso, além do uso de estímulos¹ 
adequados e interessantes, não se esquecer de que dentro dessa criança existe um potencial afe-
tivo que também precisa ser respeitado. 

Sabe-se que toda criança com Síndrome de Down constitui-se em um ser individual e cres-
cerá mantendo seus hábitos característicos, suas preferências e suas rejeições. Contudo, a dife-
rença para um desenvolvimento adequado é determinada pelo tempo (SMITH e WILSON, 1976). 
Quando trabalhados, os estímulos vão atingir as funções cerebrais, compensando certas deficiên-
cias e ativando o aprendizado que se fez defasado. Essas funções cerebrais trabalham harmonio-
samente para atingir um nível de aptidão adequado para compreender e executar as informações 
necessárias (LEFÈVRE, 1988).

O cerceamento social às C.S.D., que por vezes acontece, gera frustrações, decepções, limi-
tações que as tornam encaramujadas e a falta do conhecimento acaba por deixá-las aprisionadas 
no silêncio do seu mundo restrito, sem saberem que há saídas para tão grande empecilho para que 
possam se desenvolver e serem pessoas felizes, desfrutando das mesmas benesses de qualquer ser 
humano. A habilidade adquirida na escuta e no fazer musical pode ampliar a capacidade cognitiva 
do educando, alimentar mudanças no seu potencial perceptivo, além do que o exercício da música 
e do canto em conjunto possibilita acessar aquela parte do cérebro que funciona criativa e intuiti-
vamente, favorecendo novas formas de sentir, pensar, de se expressar (SEKEFF, 2007).

A Musicoterapia pode contribuir para o desenvolvimento da criança com Síndrome de 
Down, em função de sua capacidade em envolver o ser humano. Sendo este afetado e mobilizado 
pela música, abre-se uma multiplicidade de aplicações clínicas. 
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Segundo Bruscia (2000):

a música mobiliza os sentidos. Embora pensemos a música como uma forma de arte tipica-
mente ‘auditiva’, ela também produz estímulos motores, táteis e visuais, e nos proporciona 
oportunidades de responder através destes canais sensoriais. Portanto, como um ‘estímulo`a 
música pode ser captada multissensorialmente (input) e, como ‘resposta’, a música pode pro-
porcionar canais multissensoriais de saída (output) (p. 109).

O ato de cantar permite uma maior expressão corporal por meio do som a fim de que o 
ser humano se faça ouvido. Zanini (2002a, p. 6) define coro terapêutico como sendo “um novo 
programa que se propõe, baseado num conceito novo de coro. Dá ao coro – atividade que com o 
passar dos séculos tem tido funções diferenciadas – uma função terapêutica, com objetivos tera-
pêuticos”. Através do canto ou da manipulação de instrumento, a energia interna é liberada para 
o mundo exterior dando forma, através do corpo soante à vocalização do não dizível (BRUSCIA, 
2000).

OBJETIVO GERAL

Pesquisar como o coro terapêutico pode contribuir para o desenvolvimento global da crian-
ça com síndrome de Down, a fim de integrá-la no mundo que a cerca, considerando uma perspec-
tiva fenomenológica existencial.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo em andamento, com caráter qua-
litativo, que aborda os benefícios que a utilização do Coro Terapêutico pode trazer a crianças com 
Síndrome de Down (C.S.D.), visando o seu desenvolvimento, a fim de integrá-la no mundo que a 
cerca, motivando a sua interação com o grupo e este com o terapeuta, considerando uma pers-
pectiva fenomenológica existencial. A identificação das dificuldades enfrentadas pelas C.S.D. aju-
dará o profissional musicoterapeuta a direcionar habilidades capazes de proporcionar desenvolvi-
mento à sua clientela.

Inicialmente, está sendo realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros e tra-
balhos de conclusão de curso, online ou impressos, com a finalidade de servir como base teórica 
para a pesquisa de campo. Com um olhar fenomenológico existencial, esta pesquisa buscará com-
preender a singularidade de cada indivíduo e como ele vivencia suas relações com as pessoas e 
conflitos que o cercam, sabendo que é preciso caminhar junto com o outro para mostrar-lhe os fe-
nômenos relacionados aos seres humanos, pois não é possível compreender o mundo sem com-
preender a existência humana (MERLEAU-PONTY, 1999, apud LIMA, 2008).

A coleta de dados da pesquisa será realizada através do acompanhamento da pesquisadora 
na Associação Down de Goiás (ASDOWN). Na ocasião dessas visitas, a musicoterapeuta atenderá 
um grupo de 15 a 20 crianças e adolescentes, com faixa etária entre oito a doze anos. Os atendi-
mentos serão gravados e/ou filmados por um graduando em Musicoterapia e serão realizados uma 
vez por semana, durante quatro meses, com duração de 50 minutos cada encontro, na própria 
ASDOWN. Poderão também ser utilizados instrumentos musicais da instituição. 

Quanto aos aspectos éticos, o projeto final desse estudo será encaminhado para análise e 
parecer ético do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, sendo iniciada a 
pesquisa somente após aprovação do referido projeto, de acordo com a Resolução CNS 196/96.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o presente projeto possibilite compreender como a Musicoterapia, por meio 
do Coro Terapêutico, pode contribuir no desenvolvimento global da criança com Síndrome de 
Down, bem como em sua qualidade de vida, tendo como base a fundamentação fenomenológica.
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Segundo o dicionário Michaelis, estímulo significa:
1. Aquilo que estimula.
2. Qualquer coisa que torna mais ativa a mente, ou incita à atividade ou a um aumento 

de atividade.
3. Incitação à atividade mental ou física. (Disponível no site: http://michaelis.uol.com.br/

moderno/portugues/index.php?linguaportuguesportugues& palavra=est%EDmulo, pesquisado em 
03/06/2012).
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ENSINO DE VIOLÃO EM ESCOLAS PARQUE DE BRASÍLIA:      
UM ESTUDO DE CASO

Veronica Gurgel (SEE-DF)
vgbveronica@gmail.com

Palavras-chave: Ensino de instrumentos em escolas regulares; Ensino de violão em grupo; Escola parque.

INTRODUÇÃO

As Escolas Parque são instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito 
Federal que atendem em regime de intercomplementaridade as Escolas Tributárias1 que oferecem o 
Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais (Escolas Classe2 e, ou Centros de Ensino Fundamental3) 
das Asas Sul e Norte do Plano Piloto4, com aulas de Artes (visuais, teatro e música) e Educação 
Física. Em Brasília, existem cinco Escolas Parque que ficam localizadas em quadras do Plano 
Piloto, área central da cidade. De acordo com Pereira (2011), a proposta de ensino da Escola 
Parque foi concebida por Anísio Teixeira com forte influência do pragmatismo e das ideias educa-
cionais de John Dewey e William Killpatrick.

Nas Escolas Parque, as aulas de violão recebem o nome de Oficina de Violão que, para 
Lemos (1998), caracteriza-se “por práticas musicais nas quais o fazer musical concentra-se em 
atividades de execução vocal ou instrumental” (p. 22). Nestas oficinas, o ensino de violão é reali-
zado em turmas que podem chegar a vinte alunos em sala de aula.

Nas oficinas de violão das Escolas Parque, o professor precisa desenvolver aulas dentro do 
contexto complexo que envolve a matrícula de alunos a qualquer tempo na escola e nas aulas de 
violão; turmas heterogêneas em níveis de aprendizado com alunos com desenvolvimentos técnicos 
diversos na mesma turma; alunos que tem violão e treinam em casa; alunos que só tem acesso ao 
instrumento na escola; alunos que aprendem música em escolas especializadas ou informalmente 
com pessoas da família, colegas, internet; inclusão de alunos com necessidades educacionais es-
peciais; número de instrumentos insuficiente para todos os alunos em sala de aula; a diversidade 
de gosto musical dos alunos e a motivação deles para aprender.

O interesse pelo tema surgiu como professora de música e de violão de Escola Parque e nas 
inquietações e desafios que essa experiência docente me provocou sobre o que e como ensinar vio-
lão nesse contexto particular e complexo. Assim como eu, outros colegas passam pela mesma ex-
periência, considerando ainda que professores sem formação específica podem também dar aulas 
de instrumento. O que me levou a questionar: Como os professores do instrumento violão desen-
volvem suas aulas? O que selecionam como conteúdos? Como desenvolvem seus modos de ensi-
nar? O que consideram relevante na aula de violão no contexto da Escola Parque?

OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo busca compreender como ocorrem as aulas de violão, descreven-
do os modos de ensinar violão que os professores desenvolvem para atuar nessas escolas. Como 
objetivos específicos, descrever os procedimentos seguidos pelos professores de violão para reali-
zar suas aulas; identificar metodologias usadas nas aulas; conhecer os conteúdos e repertórios se-
lecionados por esses professores.
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METODOLOGIA

Esta pesquisa orienta-se pela abordagem qualitativa caracterizada pela subjetividade e o 
caráter interpretativo da pesquisa. A investigação qualitativa ocorre em ambientes naturais sem 
que o pesquisador interfira ou manipule para obter os dados, que são obtidos através da interação 
do pesquisador com o objeto de estudo em um determinado contexto. O pesquisador descreve o 
que vê com uma visão holística, levando em consideração o contexto, a situação, dando uma ex-
plicação detalhada acerca do caso.

O método de pesquisa é o estudo de caso, que de acordo com Yin (2001), “é uma investi-
gação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, da vida real”. 
O caso escolhido foi o ensino de violão dentro do contexto da Escola Parque de Brasília. 

Neste estudo, as técnicas de coleta de dados usadas para alcançar os objetivos propostos 
serão: observação, entrevista semiestruturada e análise documental. A observação tem a função 
de adquirir dados significativos para a pesquisa com uma subjetividade reduzida. A observação se-
rá sistemática, pois, de acordo com Gil (2011), essa se fundamenta na descrição mais precisa dos 
fatos através de um plano de observação previamente elaborado.

Na entrevista semiestruturada, o entrevistador/pesquisador faz uma série de perguntas ela-
boradas previamente, apresenta caráter mais flexível ao roteiro, podendo-se mudar a ordem das 
perguntas e acrescentar outras de acordo com a necessidade. Esta técnica de coleta de dados se 
justifica por ser eficiente em revelar crenças, expectativas, intenções, concepções das pessoas. 
Para Montandon (2008), “a entrevista é uma ferramenta eficaz no levantamento de dados para a 
produção de novos conhecimentos a partir do universo pessoal de cada um” (p. 341). 

Segundo Gil (2011), os dados sobre as pessoas podem também ser obtidos de maneira 
indireta, através de documentos. No caso desta pesquisa, serão considerados analisados os do-
cumentos oficiais que orientam as escolas do Distrito Federal, projetos políticos pedagógicos das 
Escolas Parque e os planejamentos dos professores de violão.

RESULTADOS ESPERADOS

As Escolas Parque são importantes dentro da cena do ensino de música em Brasília por 
propiciar acesso ao conhecimento musical e desenvolver habilidades musicais de alunos da rede 
pública de ensino com salas ambiente e instrumentos musicais disponíveis. 

A primeira Escola Parque foi inaugurada no início de Brasília, em 1960, outras duas em 
1977, outra escola em 1980 e a última em 1992. O ensino de música nessas escolas ocorre 
desde a inauguração de cada uma delas. Entretanto, há apenas três estudos que tratam do tema 
(LEMOS, 1998; COSTA, 1996; GONÇALVES, 1994). Não foram encontrados trabalhos que tratem 
do ensino de violão, embora esse ensino aconteça pelo menos desde o final dos anos 70, quando 
fui aluna de violão de uma Escola Parque. 

Nas Escolas Parque, foram encontrados dois professores atuando em Oficinas de Violão 
que lecionam em Escolas Parques diferentes. Um dos professores atua para alunos de 5º ano do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais e o outro para alunos do Ensino Fundamental Anos Finais Os 
dois professores são sujeitos em potencial para este estudo.

Com este estudo sobre o ensino de violão nas Escolas Parque, espera-se conhecer as práti-
cas de ensino de violão em escolas regulares; desvelando os conteúdos, repertórios, metodologias 
e modos de ensinar desenvolvidos pelos professores. Pretende-se também contribuir para as refle-
xões e discussões sobre o ensino de violão em escolas públicas de educação básica, e dar visibili-
dade aos trabalhos desenvolvidos pelos professores de violão no contexto dessas escolas.

NOTAS

1 As Escolas Tributárias são escolas vinculadas às Escolas Parque que podem ser Escolas Classe ou Centros de Ensino Fundamental. 
No plano original, no Plano Piloto, o atendimento era somente para os alunos do antigo primário de seis anos. Hoje, há o aten-
dimento do Ensino Fundamental Anos Iniciais e em algumas Escolas Parque, do Ensino Fundamental Anos Finais.
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2 No projeto inicial de Anísio Teixeira, as Escolas Classe eram destinadas ao que ele chamava de educação intelectual e aten-
diam de aluno de 7 a 12 anos. Atualmente, atendem alunos de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 
Embora algumas Escolas Classe atendam também algumas turmas da Educação Infantil, as Escolas Parque somente aten-
dem a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. 

3 Os Centros de Ensino Fundamental atendem alunos de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental Anos Finais.
4 As Asas Sul e Norte do Plano Piloto são áreas residenciais, com quadras comerciais, Escolas Classe e Jardins de Infância. 

Entre as quadras (que são chamadas entrequadras) são localizadas algumas escolas, entre elas Escolas Parque, igrejas, de-
legacias, espaços culturais. 
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ENSINO SUPERIOR DE MÚSICA À DISTÂNCIA:                                
O PROFESSOR DE TECLADO DA UAB/UNB

Hermes Siqueira Bandeira Costa (UnB)
hermes.siqueira@gmail.com

Palavras-chave: Educação musical a distância; Atuação docente; Tecnologias digitais.

INTRODUÇÃO

A interação entre professor e estudante não está mais restrita a um espaço físico-temporal 
determinado, pois é “impossível pensar que todas as atividades educativas previstas ocorram ex-
clusivamente no espaço da escola, na sala de aula, diante de um professor” (KENSKI, 2005, p. 
2). Nesse contexto, encontra-se a Educação a Distância (EaD), a qual transcende as limitações fí-
sicas, temporais. 

A EaD pode ser caracterizada como uma separação física entre professores e alunos, du-
rante parte ou em todo o processo planejado de ensino e aprendizagem, mediada e dependen-
te de algum tipo de tecnologia digital para que a educação ocorra (MOORE; KEARSLEY, 2007). 
Docentes e estudantes podem organizar suas atividades de acordo com suas possibilidades. A 
abordagem dos conteúdos não está restrita a um determinado período de tempo, pois o processo 
pedagógico pode acontecer a qualquer instante (BORNE, 2011).

Logo, o modo de ensinar e aprender na EaD divergirá consubstancialmente da educação 
presencial (KEARSLEY, 1997), assim como o conhecimento e reflexão docente sobre a utilização 
das tecnologias digitais, de modo que estas sejam utilizadas efetivamente como meio para am-
pliar o ensino.

Nesse sentido, além dos conhecimentos inerentes à formação e atuação docente do educa-
dor musical, percebe-se a necessidade de se conhecer as especificidades em como ensinar o ins-
trumento de Teclado a distância, bem como conhecer e explorar as ferramentas tecnológicas, de 
forma a aplicá-los devidamente na prática pedagógica musical.

OBJETIVOS

Como uma das disciplinas práticas ofertas pelo curso de Licenciatura em Música a distân-
cia da UnB, o Teclado é ofertado ao longo de 7 (sete) semestres, e tem como objetivo o desenvol-
vimento de habilidades funcionais, por meio de interpretação, de estudos de repertórios diversifi-
cados, criação, improvisação.

No ensino de Teclado a distância foram observados desafios inerentes ao ensino desse 
instrumento: a atuação do educador musical no ensino do instrumento; a estruturação dos con-
teúdos dessas disciplinas, a fim de atender as especificidades do ensino a distância; assim co-
mo a utilização das tecnologias digitais de modo a ampliar o ensino do instrumento. Para Ramos 
e Medeiros (2009), é imprescindível a compreensão docente sobre a utilização dessas ferramen-
tas tecnológicas na construção de materiais para a EaD, a fim de que esses recursos possam 
ser devidamente explorados. Diante da breve explanação, emerge a questão: como o professor 
de música atua em um contexto de ensino de Teclado, que constantemente sofre modificações 
tecnológicas?
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Logo, esta pesquisa, em andamento, objetiva delinear a atuação dos professores que escre-
vem as disciplinas de Teclado para o curso de licenciatura em Música a distância da UnB. Inserido 
na perspectiva de atuação, que envolve questões didáticas e pedagógicas inerentes ao ensino de 
Teclado a distância, espera-se, também, compreender como esses professores utilizam as tecnolo-
gias digitais em sua prática pedagógica, de modo que essas ferramentas tecnológicas consigam al-
cançar os objetivos esperados para um efetivo ensino de Teclado a distância.

Belloni (2010, p. 258) relata que “quase não há formações prévias para esses corpos do-
centes, que aprendem a fazer EaD fazendo – isto é, trabalhando em equipe com outros profissio-
nais. Segundo a autora, o trabalho docente na EaD é complexo, e os poucos estudos referentes a 
essa temática relevam graus elevados de exigências e complexidades, bem maiores nas equipes 
docentes da EaD do que no trabalho individual do ensino presencial. 

A atuação docente a distância divergirá da atuação presencial devido, também, à influên-
cia da utilização dos recursos tecnológicos digitais empregados na EaD, colocando o docente em 
reflexões, questionamentos sobre sua prática nesse contexto de educação. Esses questionamentos 
ocorrem devido às peculiaridades intrínsecas a essa modalidade de educação bem como a vivên-
cia e experiência nesse contexto, pois o docente depara-se com situações não vivenciadas como 
aluno, uma vez que a maioria formou-se no ensino presencial, e “confronta-se com tempos e espa-
ços organizados de uma forma diferente; estabelece um contato com os alunos sem contar com os 
olhares e gestos e, em várias situações, sem ter uma reação imediata sobre o que foi apresentado 
e proposto”, sendo que esses elementos implicam em novos conjuntos de saberes didático-peda-
gógicos, que “ colocam em xeque encaminhamentos dados para situações presenciais” (SOUZA, 
SARTORI, ROESLER., 2008, p. 329).

METODOLOGIA

Esta pesquisa é uma investigação de natureza qualitativa, pois os dados emergem para 
se conhecer e compreender uma situação específica, através de experiências íntimas, em um de-
terminado momento e lugar (STAKE, 2011, pp. 101-102). Nesse sentido, onde a pesquisa qua-
litativa surge como forma de busca, compreensão e interpretação dos dados, este projeto preten-
de compreender a atuação dos professores de Teclado no contexto de ensino e aprendizagem a 
distância.

Para acesso e interpretação desses dados, as informações a serem obtidas acerca das prá-
ticas docentes no ensino online surgirão com os relatos pessoais, através de suas perspectivas e 
experiências. Portanto, estão sendo entrevistados os 5 (cinco) professores que escreveram a dis-
ciplina de Teclado para o curso de Música a distância da UnB. A seleção desses professores justi-
fica-se pelo fato de que esses docentes foram os responsáveis por todo o planejamento das disci-
plinas de Teclado em cada semestre, desde a seleção dos conteúdos até a condução e formas de 
avaliação das atividades realizadas.

A entrevista, de acordo com Gil (1999, p. 113), é um dos instrumentos de coleta de da-
dos mais empregado nas ciências sociais, a qual pode ser definida como uma técnica onde ocorre 
um “diálogo assimétrico” entre partes, em que o pesquisador, a fim de obter informações que in-
teressam à pesquisa, formula perguntas ao investigado, o qual se apresenta como referência pa-
ra os dados a serem obtidos.

PARA DADOS PRELIMINARES

Realizou-se uma entrevista piloto com um professor do curso de Música a distância, com 
questões expositivas. As questões iniciais direcionavam-se para formação e atuação profissional, 
tanto no presencial quanto no ensino a distância. As demais questões buscavam compreender co-
mo a disciplina de instrumento foi estruturada: quais os recursos didáticos e pedagógicos desen-
volvidos, bem como os recursos tecnológicos empregados.
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Segundo relatos do entrevistado, é necessária, ao professor do ensino a distância, as com-
petências didáticas e pedagógicas do presencial. Além das habilidades requeridas da área de for-
mação e atuação, o docente relatou a importância em se conhecer as tecnologias digitais, como 
áudio e vídeo, para que essas ferramentas tecnológicas sejam utilizadas plenamente, a fim de am-
pliar os conteúdos trabalhados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos dados obtidos até o presente momento, são necessários os conhecimentos pe-
dagógicos da área de formação para se atuar no ensino de instrumento a distância, assim como 
conhecimentos didáticos, de forma a contemplar as especificidades da EaD, além do conhecimen-
to ou capacitação para o uso das tecnologias digitais, a fim de se conhecer e explorar devidamen-
te os recursos tecnológicos a serem aplicados na EaD. 

Intenta-se que esta pesquisa contribua para a reflexão dos docentes de Música sobre seu 
papel na EaD, assim como incitar a reflexão sobre as possibilidades e desafios da aplicação dessas 
tecnologias na atuação pedagógica a distância, de modo que estas tecnologias sejam utilizadas de 
forma a ampliar o ensino. Espera-se que esta seja referência para ampliação do ensino e de pes-
quisas sobre o ensino de instrumentos musicais a distância, em que instituições de ensino superior 
e profissionais da área deem credibilidade ao ensino de Música mediada pela Internet.
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INTRODUÇÃO

A Musicoterapia é uma prática terapêutica na qual se utiliza a música e/ou seus elementos 
(melodia, harmonia, ritmo, timbre, entre outros) de forma científica, com objetivo de prevenir e/ou 
restaurar a saúde física e/ou emocional do cliente (POCH, 1999; BRUSCIA, 2000). 

Assim como a Musicoterapia, o Psicodrama também é uma prática terapêutica, este cons-
titui-se por um processo de ação e interação tendo como principal núcleo a dramatização (ROJAS-
BERMÚDEZ, 1977). Seus objetivos são voltados principalmente para ajudar o cliente a: vivenciar 
situações cotidianas de forma mais viva possível, expressar pensamentos não ditos e aplicar sua 
própria criatividade aos desafios de sua vida (BLATNER e BLATNER, 1996).

A Musicoterapia e o Psicodrama possuem características específicas que permitem dis-
tingui-las com clareza, mas é possível encontrar vários aspectos interdisciplinares entre ambas as 
práticas, porém são poucos os estudos com esta perspectiva (MORENO, 2004). Propõe-se então 
a presente pesquisa com objetivo de investigar se a teoria psicodramática pode ampliar a compre-
ensão da expressão do cliente por meio da composição musical no processo musicoterapêutico no 
que se refere às etapas de leitura e análise.

Para compreendermos melhor faz-se necessário abordar a experiência de Composição 
Musical e as etapas de Leitura e Análise Musicoterapêutica.

São quatro as experiências musicais em Musicoterapia prospostas por Bruscia (2000), são 
elas: improvisação, recriação, composição e experiências receptivas. Neste estudo destaca-se a ex-
periência de Composição Musical, descrita por Bruscia (2000, p. 127) como aquela na qual o mu-
sicoterapeuta “ajuda o cliente a escrever canções, letras ou peça instrumentais, ou criar qualquer 
tipo de produto como vídeos com música ou fitas de áudio”; onde entre seus objetivos estão pro-
mover a exploração de temas terapêuticos através das letras das canções, desenvolver habilidade 
de auto-expressão, de planejamento e organização. 

É necessário que a cada intervenção musicoterapêutica se faça a leitura e análise da mes-
ma. Segundo Silva-Júnior e Craveiro de Sá (2007) a leitura e análise musicoterapêutica são fases 
da sessão que ocorrem de forma seqüencial, sendo a primeira uma etapa na qual são ditos, escri-
tos, explicados e compartilhados os acontecimentos de uma sessão e a segunda, aquela em que 
os eventos desta são analisados. 

Na prática da psicoterapia, seja ela ligada ou não a Musicoterapia (Musicoterapia, 
BRUSCIA, 2000) é necessário que o profissional tenha domínio das técnicas utilizadas sabendo 
quais aspectos podem ser evidenciados com a utilização da mesma e que benefício esta pode tra-
zer ao seu cliente. Visto que, quanto mais aspectos puderem ser observados pelo profissional maior 
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será o benefício para o cliente, essa pesquisa poderá ampliar a compreensão do musicoterapeuta 
sobre a Leitura e Análise dos aspectos expressos através da Composição Musical promovendo uma 
melhor compreensão do processo musicoterapêutico. 

OBJETIVOS

Objetivo geral

Investigar se a teoria psicodramática pode ampliar a compreensão da expressão do clien-
te por meio da composição musical no processo musicoterapêutico no que se refere às etapas de 
leitura e análise.

Objetivos específicos:

Investigar se a teoria psicodramática pode integrar a leitura e análise musicoterapêutica no 
que se refere à Composição Musical;

Identificar os papéis sociais observáveis através da leitura a analise dos conteúdos expres-
sos através da experiência de composição musical;

Conhecer as relações existentes entre a teoria do psicodrama e a prática musicoterapêuti-
ca por meio da leitura e análise clínica de ambos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de orientação metodológica qualitativa. Segundo Minayo (2001) 
este é um tipo de pesquisa que

responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 
de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de signifi-
cados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à ope-
racionalização de variáveis. (p. 22)

Serão incluídos na pesquisa sujeitos que manifestem o desejo de participar da pesquisa, 
expresso através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com ida-
de entre 18 e 50 anos; sem alterações cognitivas ou de linguagem e que apresentem um grau de 
compreensão suficiente para entender os objetivos da pesquisa. 

A coleta de dados será iniciada após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFG. Estima-se a duração de 6 meses incluindo recrutamento e seleção dos sujeitos 
e desenvolvimento do processo musicoterapêutico. 

A coleta de dados ocorrerá no Laboratório de Musicoterapia da Escola de Música e Artes 
Cênicas (EMAC) da UFG. Este local possui as condições necessárias (instrumentos musicais, apa-
relho de som, colchonetes, entre outros) para o desenvolvimento da pesquisa bem como para aten-
der quaisquer problemas eventuais resultantes da mesma. 

A coleta de dados ocorrerá a partir das seguintes ações:
Encaminhamento dos indivíduos: Serão recrutados no máximo de 5 sujeitos, estes que se-

rão encaminhados a pesquisa pela Sociedade Goiana de Psicodrama (SOGEP), visto ser este um 
estudo tem abordagem qualitativa, tal quantidade não interfere nos resultados. 

Entrevista Inicial: É o momento no qual a musicoterapeuta e pesquisadora responsável fa-
rá os esclarecimentos necessários sobre Musicoterapia e implicações de sua participação na pes-
quisa. Em seguida, será entregue o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), lido e as-
sinado. Após esse momento será realizado a Entrevista Musicoterapêutica a ser gravada em áudio 
e/ou vídeo. A partir da assinatura do TCLE todas as informações dadas pelo sujeito passarão a ser 
consideradas como dados de pesquisa. 
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Processo Musicoterapêutico: O processo musicoterapêutico será realizado por um núme-
ro mínimo de dez intervenções e máximo de doze, este que dependerá da necessidade de cada su-
jeito. As sessões terão duração de aproximadamente 45 minutos e ocorrerão uma vez por semana, 
sendo realizadas individualmente com cada sujeito.

Nas intervenções serão utilizados métodos e técnicas específicas da Musicoterapia. Poderão 
ser utilizadas qualquer uma das experiências propostas por Bruscia (2000), são elas: experiências 
receptivas, de re-criação, improvisação e composição, cada uma com suas respectivas variações, 
porém o foco de nossa análise será a Experiência de Composição Musical, onde deverá haver pelo 
menos uma em cada processo musicoterapêutico. 

Após a realização das intervenções será feita a análise dos dados coletados em consonân-
cia com o referencial teórico da musicoterapia e do psicodrama. Para a análise dos dados será uti-
lizado o método da análise de conteúdo. 

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que ao final da pesquisa possamos contribuir no sentido de ampliar a compre-
ensão da expressão do cliente por meio da composição musical no processo musicoterapêutico no 
que se refere às etapas de leitura e análise. 

Os resultados serão divulgados sejam eles favoráveis ou não, cuidando sempre para a pre-
servação da identidade dos sujeitos de forma a não causar constrangimentos. O estudo será apre-
sentado em forma de dissertação, requisito parcial para aprovação no Mestrado em Música da 
EMAC/UFG e também em forma de artigos e apresentações em eventos científicos.
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O PROBLEMA

A avaliação do aprendizado no instrumento musical através de uma apresentação pública 
é uma tarefa complexa e desafiadora pela sua natureza. O estudante é avaliado pelo seu desempe-
nho em uma performance (SLOBODA, 2008). 

O distanciamento entre as áreas de Educação Musical e Performance começa na definição 
da habilitação, e o problema começa quando músicos atuam como professores, e consequente-
mente como avaliadores, sem as ferramentas pedagógicas para esse trabalho, mas ao mesmo tem-
po, apegados à tradição e subsidiados pela experiência obtêm êxito em suas avaliações.

Segundo Marques,

A avaliação das práticas interpretativas nas escolas de música é um tema que carece de 
maior atenção. Porquanto não pareça constituir-se ainda como um problema maior da área 
de educação musical, tal aspecto – que inequivocamente diz respeito à educação musical – 
não figura como procedimento teoricamente embasado e filosoficamente consciente por parte 
dos professores de instrumento e de práticas interpretativas. (MARQUES, 2011: p. 1)

Marques afirma que o professor de instrumento não possui embasamento teórico e “filosofi-
camente consciente” para avaliar. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, nos Critérios de 
Avaliação em Música, um dos aspectos que o avaliador deve verificar no estudante é “Utiliza[ção 
de] conhecimentos básicos da linguagem musical, comunicando-se e expressando-se musicalmen-
te”. (BRASIL, 1998: p. 87)

Com este critério pretende-se avaliar se o aluno utiliza conhecimentos básicos da lingua-
gem musical e grafia musical, como meios de expressão de ideias e sentimentos e se ma-
nifesta cooperação, interagindo grupalmente em processos de criação e interpretação musi-
cais. (op. Cit.)

A EMAC/UFG realiza um exame semestral com essas características. É exigido dos alu-
nos que se apresentem publicamente na presença de banca examinadora composta de três 
professores.

O formato dessa avaliação tem o intuito de aproximar o aluno da situação profissional. Os 
critérios que fundamentam esse processo de avaliação frequentemente são baseados nas opiniões 
pessoais dos avaliadores. Porém, existem critérios definidos que derivam do processo de formação 
utilizados pelos professores das disciplinas de instrumento da referida unidade. O presente artigo 
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busca investigar a relação de professores e estudantes com a avaliação do aprendizado em seus 
instrumentos mediante recital público. 

A PERFORMANCE INSTRUMENTAL NA FORMAÇÃO DO MúSICO

O intérprete deve possuir fluência na leitura do código musical, elevada capacidade de 
análise, substancial conhecimento de forma, domínio de harmonia e contraponto, bem como es-
tar familiarizado com aspectos históricos, estilísticos e com detalhes da vida e obra do composi-
tor executado. Para além do conhecimento específico de cada um dos tópicos elencados é fun-
damental que o músico seja capaz de utilizá-los de maneira transversal. Ele deve ser capaz de 
tecer relações entre os saberes específicos, encontrar interfaces de maneira a enriquecer sua ca-
pacidade expressiva e ampliar sua criatividade, um conjunto de ferramentas indispensáveis ao fa-
zer musical. 

Contudo, o domínio exclusivo delas não é suficiente para que o processo de formação do 
músico se complete. Para tal, é necessário que o aluno experimente a situação real do fazer artís-
tico, confrontando-se com os estados emocionais e eventuais situações que prejudiquem seu de-
sempenho. É por intermédio do confronto com a situação real que a formação do músico intérpre-
te se completa. 

O músico intérprete torna-se artista, capaz de articular conhecimentos teóricos de diver-
sas ordens e colocá-los à sua disposição como subsídios para uma reflexão profunda a respeito 
da obra e uma performance criativa. Para isso, o ensino superior de música deve, por conseguin-
te, superar o treinamento técnico do instrumentista, mas sem desprezá-lo. Nesse sentido, Coelho 
afirma que:

Escola, universidade, faculdade e formação superior, entretanto, são realidades mais amplas, 
cujo sentido se realiza e se afirma no livre cultivo do pensamento, da investigação, do ensi-
no e da aprendizagem, na inserção rigorosa e crítica de jovens e adultos no universo das le-
tras, das artes, da filosofia, das ciências e da tecnologia, na formação de estudantes e pro-
fessores como seres capazes de pensar e recriar as ideias e a prática em todas as áreas e 
dimensões e de contribuir para a humanização dos homens e mulheres de todas culturas, 
bem como de formar investigadores responsáveis pelo presente e o futuro da humanidade. 
(COELHO, 1996)

O conhecimento técnico deve ser tanto mais profundo quanto mais amplo deve ser o estí-
mulo ao fazer artístico. É imprescindível que o ensino universitário estimule práticas de aprendiza-
do dessa natureza. No ambiente da academia e das ciências que professores e estudantes se con-
frontam com um processo de avaliação único na academia.

A ÁREA DE SOPROS E PERCUSSÃO DA ESCOLA DE MúSICA E ARTES CÊNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

A área de Sopros e Percussão da EMAC/UFG oferta os seguintes instrumentos: Clarineta, 
Saxofone, Flauta doce, Flauta transversal, Trombone, Trompete, Bateria e Percussão. 

50% dos professores têm, entre cinco e dez anos de experiência com avaliação de reci-
tais, com experiências internacionais e carreiras musicais sólidas. A experiência profissional se re-
flete na confiança do recital como ferramenta para avaliação do aprendizado do estudante duran-
te um semestre. Em uma escala de 1 – confiança mínima até 5 – confiança máxima, observamos 
que os avaliados se situam na faixa de confiança da ferramenta de avaliação. Nenhum dos pesqui-
sados demonstrou confiança mínima. 

Os critérios que fundamentam o processo de avaliação mediante recital público são fre-
quentemente criticados por basearem-se apenas nas opiniões pessoais dos avaliadores. Os profes-
sores afirmam que na maioria das vezes estabelecem critérios de avaliação (Figura 1). Por outro 
lado, 100% dos estudantes desconhecem os critérios pelos quais são avaliados, uma falha de co-
municação que nos surpreende devido à relação aluno-professor: um para um. 
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Figura 1: Estabelecimento de critérios.

Porém, na mesma instituição, o Programa de Pós-Graduação da EMAC estabelece parâ-
metros definidos para avaliação dos recitais no processo seletivo para ingresso. Podemos atribuir a 
elaboração de critérios de avaliação à proximidade dos professores da Pós-Graduação, com reuni-
ões frequentes e uma preocupação com a uniformidade dos processos de seleção. A área de per-
formance na Graduação não apresenta um parâmetro conjunto, mas definidos por áreas que não 
dialogam entre si.

Mais uma vez o candidato não tem acesso aos critérios estabelecidos para a avaliação de 
sua performance (Figura 2). O desconhecimento explícito por parte de estudante não afeta a cre-
dibilidade do processo. 25% dos estudantes afirmam conhecer os critérios em julgamento no re-
cital, logo, 75% demonstra total desconhecimento sobre sua avaliação. Mesmo assim, o mesmo 
percentual se mantém quando os estudantes são questionados sobre a adoção de outro método de 
avaliação para o progresso em seu instrumento (Figura 3). 75% dos estudantes não deseja mu-
dança no sistema. Observamos que existe uma relação de confiança entre as duas partes envolvi-
das no processo de avaliação, pois ao mesmo tempo em que desconhecem os critérios, não dese-
jam alterações no processo. 

Figura 2: Acesso aos critérios de avaliação.
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Figura 3: Opção por outro método.

O professor tem autonomia para definir o repertório a ser apresentado. Não existem norma-
tivas da unidade sobre a duração, gêneros das obras ou nível de dificuldade. Todos os professores 
afirmam que decidem as obras em acordo com os alunos (Figura 4). Segundo os estudantes, em 
25% dos casos o professor escolhe o repertório. Em 25%, a decisão é conjunta, restando 12% dos 
entrevistados que escolhem o programa a ser apresentado.

Figura 4: A escolha do repertório.

Até esse ponto os estudantes confiam em seus professores, e não desejam a mudança na 
metodologia de avaliação, mas estão divididos quanto à eficácia do recital como medida de apren-
dizado (Figura 5). Observando o gráfico, 25% acredita que o recital representa um pouco do pro-
gresso no instrumento, assim como os que se sentem totalmente seguros quanto ao recital como 
avaliação. Porém, 50% dos entrevistados estão confortáveis com o “quase sempre” como reflexo 
do aprendizado no semestre. 
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Figura 5: Credibilidade na avaliação do progresso na aprendizagem.

Pelo foco na formação técnica e musical nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em ins-
trumento, o recital responde por importante componente da nota final do estudante. Segundo os 
professores, um mínimo 25%, e um máximo de 75% da nota final é atribuída pela banca exami-
nadora avaliando-se unicamente a referida apresentação (Figura 6).

Figura 6: Peso na nota final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do observado, o recital como avaliação é um método aprovado por professores e es-
tudantes. Os dados apontam para uma confiança mútua e refletem, segundo os discentes, seu pro-
gresso no instrumento. Apesar de não haver diálogo entre as partes, os envolvidos se sentem con-
fortáveis com o processo. 
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INTRODUÇÃO

Logo após minha formatura em violão erudito no Centro de Educação Profissional (CEP) – 
Escola de Música de Brasília em 2007; comecei a dar aulas particulares de violão, tornando-me 
professor por opção. A formação que tive como instrumentista advindo de uma escola especializa-
da de música influiu na minha forma de ensinar, pois trazia alguns modelos do que seria uma aula 
de violão. Sendo assim, reproduzia aos estudantes a maneira como havia sido ensinado. 

Com o passar do tempo, o número de estudantes aumentou e adicionalmente surgiram dois 
interesses por parte deles: (1) tocar em grupo; e (2) aprender o repertório de música popular (MP). 
Com isso, me deparei com uma realidade da qual não tinha muita vivência, i.e, ensinar MP e en-
sinar violão em grupo. Apoiando-me nas reflexões teóricas e práticas oriundas das disciplinas pe-
dagógicas e musicais do curso de Educação Artística – Habilitação em Música da Universidade de 
Brasília, além do contato com textos sobre o ensino de violão em grupo e ensino de MP, comecei a 
perceber, estudar e compreender que existem – além do formato individual de aula – diversas formas 
e possibilidades de ensinar o violão utilizando outro formato e um repertório que não o erudito.

Dessa forma, tendo em vista que o professor deve levar em conta os interesses e os an-
seios dos alunos (CRUVINEL, 2005; TOURINHO, 2002), fui levado a experimentar e formatar au-
las de violão em grupo, ensinando o repertório da MP. Todavia, a maneira como estava lecionando, 
ainda se baseava no modelo tradicional – mesmo trabalhando com um gênero popular – pois va-
lorizava muito os aspectos técnicos que ressaltavam em demasia a leitura de notação na partitura, 
deixando de contemplar as práticas aurais, que é caracterizada, principalmente, pelo “tirar de ou-
vido” (GREEN, 2002, FEICHAS, 2006).

Nesse sentido, trabalhar com a MP ensinando tradicionalmente não seria algo muito re-
comendado, pois “pode levar a pensar que é possível tratar as músicas populares como conteú-
dos a serem incorporados [...] mas ensinados segundo métodos alheios a seus contextos originais” 
(SANDRONI, 2000, p. 20). Mércia Pinto (2008) declara que usar a MP na sala de aula não é 
só fazer ou interpretar arranjos de músicas famosas ou “eruditizar” o repertório popular, não bas-
ta que se tenha vontade e iniciativa para trabalhar com esse tipo de repertório, pois ele exige for-
mação para tal.

Para Green (2006), o entendimento do processo de como a MP é transmitida permanece 
ainda fora dos currículos escolares, o que pode colaborar para o não desenvolvimento de novas es-
tratégias de ensino pelos professores. Segundo a autora, esse ponto é crucial, pois se não souber-
mos a natureza dessa transmissão e se formos incapazes de incorporá-la, estaremos lidando com 
um simulacro ou o que ela chama de “fantasma da música popular”, ou seja, fazendo da transmis-
são da MP algo não autêntico (GREEN, 2008, 2006). 
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A introdução da MP nas instituições formais tem gerado questionamentos sobre sua meto-
dologia. De acordo com Couto (2008), “a educação musical deparou-se com um problema meto-
dológico, fazendo-se necessárias amplas revisões na forma de se ensinar tal música” (p. 26). Pois, 
sabe-se que quando os professores começam a ensinar MP, mas advêm de contextos do universo 
clássico, o trabalho com a MP pode se tornar um problema (DUNBAR-HALL – WEMYSS, 2000; 
SMALL, 2003 apud COUTO, 2008, p. 27). 

Meus alunos queriam tocar Choro, o que talvez possa ser explicado pelo próprio contexto. 
Esse gênero está presente em Brasília desde a criação da cidade em 1960, quando muitos funcio-
nários públicos vieram para a nova capital em busca de emprego e, “onde tem funcionário públi-
co, tem historicamente reunião de chorões” (DINIZ, 2008, p. 66).

Para mim, ensinar Choro e em grupo foi um desafio, pois lecionar esse gênero sem ter sido 
enculturado, isto é, sem ter emergido nessa cultura (MANS, 2009, p. 97), pode ter comprometido 
o desenvolvimento das aulas, já que as habilidades e elementos pertencentes ao Choro, como im-
provisação, condução dos baixos, espontaneidade e o “tirar de ouvido” não eram aspectos enfati-
zados na minha forma de ensinar. Green (2002, p. 184) demonstra que isso acontece justamente 
porque os professores de música advindos do meio formal não vivenciaram as práticas informais 
de aprendizagem da música, sobretudo os procedimentos aurais de aprendizagem. 

Então, comecei a pensar como professores que vivenciaram o Choro em sua formação en-
sinam violão e até que ponto a vivência no contexto do Choro influencia a forma de ensiná-lo. 
Assim, cheguei à Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello (E.B.C.R.R). Esta escola foi funda-
da em 1998 e se localiza no Eixo Monumental de Brasília, um dos cartões postais da cidade. Ela 
é bastante representativa e peculiar, i.e, o ensino é voltado especificamente para o Choro. Os alu-
nos têm aulas de instrumento em grupo, teoria e ensaios coletivos. Além disso, os estudantes par-
ticipam das rodas de Choro que acontecem todo último sábado de cada mês.

OBJETIVOS

Esta pesquisa em andamento tem por objetivo geral compreender como é o ensino de vio-
lão na E.B.C.R.R e específicos, compreender o que consideram importante para ensinar o Choro; 
como eles conduzem as aulas; que materiais didáticos utilizam e por quê.

METODOLOGIA

Os sujeitos escolhidos para o presente trabalho são dois professores de violão. Ambos nas-
ceram em famílias de chorões e possuem ampla vivência nesse gênero musical, sendo reconheci-
dos no cenário nacional por suas excelentes performances musicais. Para levantamento de dados e 
condução da pesquisa, o estudo de caso foi selecionado como o “delineamento de pesquisa” mais 
adequado (GIL, 2009; YIN, 2010).

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que ao final da pesquisa, o ensino de violão nessa escola – que foi criada em fun-
ção do Choro –, seja desvelado por meio desses professores.
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INTRODUÇÃO

Como músico da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 
sempre me vi investigando sobre a relação entre as bandas militares e a sociedade, o receptor. O 
pensamento artístico contemporâneo e a subjetividade, também são focos de investigação. Desses 
entendimentos e apreciações surgem diversas possibilidades de leitura e algumas incoerências, re-
lacionadas às propostas sobre a função social dessas instituições e a criação artística. 

É preciso salientar que a presente pesquisa não pretende fazer juízo de valor sobre os ali-
cerçes do sistema militar e os princípios norteadores da atuação militar na sociedade, mas inferir 
sobre as possibilidades de se promover um diálogo entre a criação musical popular das bandas de 
música das instituições militares e a sociedade contemporânea.

SOCIEDADE CONTEMPORâNEA E ESTUDOS DE REFERÊNCIA

Este texto não pretende elencar os diversos estudos importantes que são objetos da socio-
logia, mas fazer referência aos estudos que abarcam esses campos de estudo em relação estreita 
com a musicologia contextual e a história cultural, constituindo uma ferramenta importante para 
o presente texto e sua proposta.

A sociedade contemporânea é objeto de estudo de diversos teóricos do como Adorno 
(2011), Hall (2006), Faraco/Bakhtin (2009), Bourdieu (1996 e 2010), Morin (2011), Zampronha 
(2007) Garcia-Canclini (2008), Freire (2007 e 1992) e Castoriadis (1982), estudiosos da socio-
logia e antropologia que estudam as manifestações sociais interdisciplinarmente. Através da pro-
dução desses pesquisadores, é possível investigar a produção musical contemporânea, com ba-
se nos seguintes conceitos: identidade, dialogismo, habitus, funções sociais da música, campos 
de produção, hibridismo, pensamento complexo e imaginário, para citar alguns dos importantes 
conceitos da sociologia. 

Para um entendimento amplo do tema, nos posicionamos a favor de um estudo centrado 
no diálogo ou, melhor, no dialogismo (Mikhail Bakhtin) entre os grupamentos e o receptor desta 
produção: a sociedade.

BANDAS MILITARES E HISTóRIA

A atuação das bandas militares nos festejos sociais, em comemorações cívicas, paradas, 
cortejos (Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícias e Corpos de Bombeiros) fazem parte da memó-
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ria social e podem ser verificados em livros sobre história e Reminiscências de séculos anteriores 
(TINHORÃO, 2005, p. 108). 

A popularização das bandas de música ocasionou um movimento musical importante a vá-
rias localidades onde, provavelmente, era impossível manter uma orquestra devido ao alto custo 
dos instrumentos e as exigências de funcionamento. O modelo de atuação eram as bandas de mú-
sica militares da Europa e seu repertório. Segundo André Cardoso: 

É o momento de se introduzir, sobre o pano de fundo do panorama da música na Europa (de 
Portugal em particular) e a subsequente situação sociopolítica, as características dos mú-
sicos no Brasil, tais como eram e tais como passram a ser após a vinda da Família Real 
(CARDOSO, 2008, p. 8)

Alguns trabalhos sobre história da música no Brasil citam a participação das bandas na 
sociedade, desde o Império. Citamos, como exemplo, a dissertação de Fernando Binder (UNESP, 
2006), que investiga as origens das bandas militares no Brasil. Além de publicações de estudio-
sos como Kiefer (1977), Mariz (1994) e Tinhorão (1998), temos uma literatura específica em 
Meira/Shirmer (1985), Salles (2000) e Jesus (2008), que discorrem sobre as bandas de música 
civis e militares.

Para estudar o sociedade e cultura na atualidade temos que compreender o paradigma pós-
moderno do sujeito social. Recorremos para isto a Stuart Hall, quando diz que:

O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornan-
do fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes con-
traditórias ou não-resolvidas [...] as identidades, que compunham as paisagens sociais “lá 
fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da 
cultura, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e insitucionais. 
O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 
culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático (HALL, 2006, p. 12)

Torna-se importante entender esse sujeito social para que possamos compreenender de for-
ma ampla a produção cultural. O hibridismo e o acúmulo de conhecimento tornam a produção mu-
sical das bandas saudosista, fazendo com que este sujeito pós-moderno não se reconheça na pro-
dução das bandas e tornando esses grupamentos obsoletos – como reprodutores de uma cultura 
datada e conclusa, que atendia a fins culturais onde a mídia não era presente e o sentimento na-
cional era europeu e cartesiano. Podemos verificar, como na publicação recente de Batista, algo do 
que se percebe no componente humano das bandas de música:

No entanto, a banda de música é muito mais do que o público vê. Como o iceberg, ela exte-
rioriza só pequena parcela do que realmente é, e somente quem dela é integrante pode sentir 
e avaliar sua importância. A grande maioria das bandas é constituída por elementos operá-
rios e só por isso já se pode aquilatar um pouco do sacrifício. Os músicos, quando se reúnem 
para os ensaios ou apresentações, quase sempre o fazem após uma dura jornada de traba-
lho (BATISTA, 2010, p. 23)

Esse tipo de narrativa social é importante e pode ser aplicado também às bandas militares, 
uma vez que os músicos das bandas militares também cumprem serviços de outra natureza na ins-
tituição militar. A importância social das bandas de música é reconhecida pela literatura e por ou-
tros meios de produção, tendo sido cantada, por exemplo, por Chico Buarque de Holanda na mú-
sica “A Banda” e aparecendo em vários trechos da célebre odisséia literária brasileira “O Tempo e 
o Vento” de Érico Veríssimo.

Procuramos entender a importância deste patrimônio cultural, deste monumento impessoal 
e subjetivamente histórico, para o crescimento humano e suas manifestações sociais. O que nos in-
triga é pensar também na reflexão sobre o antigo e o novo, entre o saudosismo histórico, o roman-
tismo musical dos historiadores e musicólogos, frente à dinâmica social da contemporâneidade.

A complexidade, segundo Morin, em conjunto com a identidade pós-moderna, consiste na 
incerteza no seio de sistema ricamente organizados (MORIN, 2011, p. 35). Torna-se necessário 
entender esta sociedade complexa a partir do sujeito social e suas determinantes, tomando como 
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ponto referencial para que se possa entender o fazer humano, a cultura como a maneira como o 
ser humano se expressa e se coloca na relação com o outro. Entendemos que a música é uma des-
sas manifestações e que não pode permanecer a mesma em face das mudanças sociais, das con-
dicionais que interferem na identidade do sujeito social. 

Carlos Alberto Faraco afirma que a significação dos enunciados têm sempre uma dimen-
são avaliativa, expressa sempre uma posicionamento social valorativo [...] identificando ideologia 
com o universo da produção imaterial humana (FARACO, 2009, p. 47). No modo como o homem 
se expressa, em suas impressões subjetivas, estão sempre presentes seus valores, tornando possí-
vel inferir sobre as ideologias presentes nos discursos artísticos.

CONCLUSÕES FINAIS

Persiste um sentimento saudosista e tradicional em relação às bandas de música militares, 
que impede que esses grupamentos ressignifiquem e se postem de maneira diferente para uma so-
ciedade também diferente, da qual o movimento das bandas musicais militares surgiu. Pensar a 
criação musical na contemporâneidade é importante para alcançarmos um bem comum e intera-
gir de maneira multidisciplinar com outros campos do conhecimento. Restringir a criação artística 
à simples reprodução é reduzir as possibilidades da razão e criação humanas. É possível se tornar 
apreciador do fazer humano e criador, convivendo com a riqueza da produção temporal e lutando 
por uma catarse musical ainda possível na música popular.
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INTRODUÇÃO  

Os gestos são utilizados em várias formas de comunicação assim como nas áreas das ar-
tes – dança, teatro, cinema, e música. Na música, o gesto é uma das principais ferramentas que 
o regente de orquestra utiliza para conduzir um grupo instrumental visando interpretar uma obra. 
Segundo Kolenisk (2004), conduzir pode ser descrito como um modo de controlar o desem-
penho de vários instrumentos com os gestos físicos. O regente é responsável por transmitir a 
clareza dos sentimentos para que possam refletir em seus gestos a interpretação desejada, assim 
como a execução de indicações musicais de andamento, caráter, dinâmica, articulação e frasea-
do. “Quando o regente possui uma técnica clara e refinada, pode trabalhar à frente de qual-
quer grupo, conseguindo transmitir suas ideias musicais a todos os músicos, conhecidos ou 
não, através de seus gestos”. (BOZZINI, 1998). 

Obras sinfônicas, como as nove sinfonias de Beethoven ou as quatro sinfonias de 
Brahms, entre muitas outras do repertório tradicional orquestral, tem sido foco de estudos e 
prática de regência para o desenvolvimento do gestual. Visões diferentes e até antagônicas de 
como se interpretar uma fermata ou algum andamento nesse repertório são frequentes. A li-
teratura que discute questões interpretativas sobre essas obras ajudam o regente iniciante a 
aprender conceitos e movimentos que poderão ser aplicados em muitas obras de estilos dife-
rentes. Entretanto, questionamos se o repertório sinfônico brasileiro composto no século XXI 
apresenta elementos composicionais e interpretativos que oferecem desafios gestuais ao re-
gente os quais não são abordados nas obras frequentemente estudadas.

O estudante de regência desenvolve seus movimentos – o gestual com fins interpretativos – 
de várias maneiras: observando regentes experientes, praticando exercícios propostos por um pro-
fessor em frente ao espelho, com um pianista ou com uma orquestra, e lendo literatura didática. 
Em relação à observação dos movimentos de maestros experientes reconhecemos que, devido às 
características singulares de formação de cada maestro e sua personalidade peculiar, o estudo so-
bre os gestuais compõe um complexo emaranhado de informações. Tendo isso em mente, funda-
mentamos os gestos para este estudo partindo de conceitos já estabelecidos sobre escolas e esti-
los de regência. 

A expressão “estilo de regência” empregado por Brandão (2011) implica nos mesmos con-
ceitos denotados pelo termo “escolas de regência” os quais estão ligados às tradições da área. A 
seguir apresentamos três estilos de regência de acordo com as definições de Kaminski (1999) que 
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referenciam técnicas dos primórdios do desenvolvimento da regência. Regência Quironômica, apli-
cada principalmente ao repertório litúrgico da era medieval com pulsações não constantes, na qual 
a melodia é subjugada ao texto; nos dias de hoje também é utilizada na Educação Básica de paí-
ses europeus. Regência Expressiva, utilizada por regentes de coro, sendo caracterizada por movi-
mentos que priorizam a interpretação e não a técnica; Regência de pulsação da Unidade Métrica, 
que tem como base o repertório barroco, que deu início ao uso do bastão.

Três escolas que surgiram como reflexo do estudo de repertórios específicos, também adi-
ciona gestual diferenciado para resolver desafios interpretativos. São elas: a Regência de Marcação 
Alemã, que tem em seu primeiro maior representante o maestro Wilhelm Furtwängler (1886-1854) 
com uma das características marcantes, a regência adiantada; Regência de Marcação Italiana, on-
de temos como grande exemplo o maestro Arturo Toscanini (1867-1957) com movimentos preci-
sos e implacavelmente dentro do tempo; e a Regência Aplicada à Música Contemporânea, que, se-
gundo a BBC de 2009, indica o maestro Simon Rattle (1955) por economia de gestos e controle 
da batuta para conduzir os pulsos internos e subdivisões. 

Notamos que a evolução da prática de regência se dá principalmente pelos desafios pro-
postos por novos repertórios. Sendo assim, a investigação dos desafios propostos pela música sin-
fônica brasileira do século XXI para o regente de orquestra pode oferecer novos caminhos para o 
desenvolvimento de gestual específico.

JUSTIFICATIVA

A diversidade de estilos dos compositores brasileiros com obras ecléticas favorecem várias 
possibilidades de comunicação gestual que se tornam um desafio e devem ser estudados e pesqui-
sados. Embora existam trabalhos publicados sobre gestual, encontramos a maioria desse realiza-
dos no exterior que não discutem o repertório brasileiro. No Brasil, a pesquisa na área é incipien-
te, com produção principalmente de livros sobre técnica gestual, normalmente baseada no estilo 
de regência do próprio autor, como o livro de José Viegas Muniz Neto (2003), A comunicação ges-
tual na regência de orquestra, que analisa a Sinfonia N.1 de Beethoven. Citamos também neste 
mesmo viés os livros de Raphael Baptista, publicado em 1976, Ruy Cartolano de 1956, e Oscar 
Zander de 1979, com enfoques diversos, diferentes do aqui proposto, publicações do século pas-
sado. Como publicação no exterior, citamos o livro de Elliott Galkin, A History of Orchestral con-
ducting: In theory and pratice, que descreve estilos de regência, mas não discute a aplicação des-
ses estilos à música brasileira. 

Na investigação e aplicação dos estilos de regência, este projeto contribuirá para o desen-
volvimento técnico desta autora, além de proporcionar discussões sobre os estilos de regência e 
seus resultados sonoros dentro do contexto das obras sinfônicas brasileiras do século XXI.

OBJETIVO GERAL

Investigar as possibilidades gestuais para a interpretação de três obras sinfônicas brasilei-
ras compostas no século XXI. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS

Realizar o levantamento de obras orquestrais do século XXI. •
Analisar as obras selecionadas com foco técnico-interpretativo para a regente. •
Investigar e desenvolver diferentes gestuais para a execução da obra escolhida. •
Analisar os resultados sonoros da aplicação dos gestuais. •
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METODOLOGIA E ESTRATéGIA DE AÇÃO

Dentre obras de compositores brasileiros que atuam como professores universitários e com-
positores que ocupam uma cadeira na Academia Brasileira de Música, selecionaremos três obras 
produzidas para orquestra sinfônica tendo como base os seguintes critérios: composta no século 
XXI, disponibilidade da grade orquestral e partes, e que contenham variados desafios técnico-in-
terpretativos de regência.

Serão realizados o estudo e preparação das obras selecionadas por meio de análise da es-
trutura formal e linguagem composicional fundamentado pelo livro de Stefan Kostka (2006), e ins-
trumentação e orquestração de acordo com os pensamentos de Samuel Adler (2002), com a fina-
lidade de pontuar elementos gestuais que interferem nas escolhas interpretativas. 

Os ensaios das três obras serão realizados com a orquestra da EMAC/UFG. Esses ensaios 
serão gravados, analisados e descritos. Ao final da pesquisa, um concerto e um artigo descreven-
do os processos de investigação e os resultados obtidos serão realizados. 

RESULTADOS ESPERADOS

Durante os ensaios das obras selecionadas com a orquestra da UFG serão aplicados dife-
rentes estilos de regência e movimentos específicos desenvolvidos no processo de análise e estu-
do das obras. Como resultado dessa aplicação espera-se detectar por meio de observação das gra-
vações se os gestuais propostos são eficientes. Uma análise qualitativa dos gestos mostrará se os 
movimentos aplicados são oriundos de alguma escola ou estilo de regência, ou se são inovadores. 
Ademais, espera-se proporcionar aos membros da orquestra, vivência com o repertório sinfônico 
brasileiro do século XXI.

Por meio da atuação desta autora como pesquisadora de campo, e ao mesmo tempo pes-
quisadora/intérprete, almeja-se que os diferentes estilos de regência aplicados nas obras selecio-
nadas possam ser transformados pelos músicos em um resultado sonoro que reflita uma interpre-
tação coerente, consciente e prazeroso.
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A MÚSICA BRASILEIRA PARA PIANO NO SÉCULO XXI
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contemporânea brasileira para piano.

INTRODUÇÃO

A composição de peças para piano solo é uma prática que adentrou o século XXI, como 
foi observado durante o recital do Duo Ressonâncias no 2º Encontro Paranaense de Composição 
Musical. Nas ementas das disciplinas de piano da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade 
Federal de Goiás (EMAC/UFG) está previsto o estudo de peças que vão até a contemporaneida-
de. Dessa forma, a instituição demonstra uma preocupação por promover o estudo de peças des-
se gênero. Entretanto, ao pesquisar trabalhos acadêmicos nos anais de eventos como o Seminário 
Nacional de Pesquisa em Música (SEMPEM, 2010-2011), Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Música (ANPPOM, 2009-2010), nas revistas Hodie (2007-2011), Per Musi 
(2007-2011), Opus (2007-2010) e Revista Brasileira de Música (2010-2011), e ainda em si-
tes de programas de pós-graduação em música recomendados e reconhecidos pela CAPES, foi 
constatado que, enquanto é possível encontrar trabalhos sobre a música contemporânea para pia-
no, como O Piano do Desassossego: Técnicas Estendidas na Música de Felipe Almeida Ribeiro 
(CARDASSI) ou Hibridismo e Representação Social na Música Joca Ramiro de Diones Correntino 
(MATOS, 2010), são escassos os trabalhos sobre o estado da música brasileira para piano solo 
escrita no século XXI. A maior parte dos trabalhos encontrados aborda apenas um compositor ou 
uma peça específica desse compositor, como, por exemplo, A Escrita Pianística na Canção Elegia 
(1980) de Ernst Mahle (RAMOS, 2011). 

Tendo em vista esse fato, na pesquisa a ser realizada será estudada uma parte da produ-
ção musical para piano solo no Brasil do século XXI. O intuito da pesquisa será identificar algumas 
características estilísticas e composicionais presentes em peças desse período, bem como identi-
ficar as principais habilidades necessárias para a execução de tais peças. Os compositores inves-
tigados serão os 40 compositores premiados pela FUNARTE em 2012, os que são membros da 
Academia Brasileira de Música (ABM) e os que estão atuando como professores de composição 
em Universidades Federais brasileiras.

Diante das circunstâncias relatadas acima e do objetivo da pesquisa proposta, surgiram 
algumas questões ligadas à música brasileira para piano no século XXI, as quais são descritas a 
seguir. Dentre os compositores que se enquadram nas três categorias citadas acima (premiados 
pela FUNARTE em 2012, membros da ABM ou professores de composição em universidades fe-
derais brasileiras) quantos têm produzido peças para piano solo no século XXI? Que peças são es-
sas? Quais peças estão publicadas e por quais editoras? Quais linguagens composicionais são uti-
lizadas nessas peças? As peças em questão apresentam características em comum? Os estilos de 
composição e consequentemente a técnica exigida para a execução dessas peças limitam ou es-
timulam a performance do pianista durante a execução de tais peças? Que elementos da música 
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contemporânea brasileira podem ser incluídos na formação do pianista para prepará-lo para a exe-
cução desse repertório?

JUSTIFICATIVA

Em seu trabalho, Sylvio Lago (2007) pontua brevemente dados biográficos de alguns com-
positores brasileiros consagrados que escreveram para piano no século XX, alguns dos quais ain-
da estão vivos e atuantes. Entretanto, não discorre sobre suas produções no século XXI. De igual 
modo, Vasco Mariz (2005) fala sobre alguns compositores brasileiros que ainda estão atuantes e 
algumas de suas características composicionais, mas seu foco não é falar sobre as peças de pia-
no de cada um desses compositores. Além disso, a maior parte dos trabalhos acadêmicos encon-
trados sobre a música brasileira para piano tem como foco características de um compositor ou 
de algumas peças.

Sendo assim, a pesquisa a ser realizada se justifica por abordar aspectos estilísticos, com-
posicionais e performáticos da música contemporânea brasileira para piano, possibilitando uma 
visão panorâmica da música escrita para o gênero. Tal pesquisa permitirá um contato mais dire-
to com a música em questão.

OBJETIVOS 

Investigar a composição de peças brasileiras para piano solo no século XXI.
Investigar os compositores que estão compondo para piano no século XXI e que se enqua-

dram nas categorias estabelecidas neste projeto.
Identificar e registrar as linguagens composicionais utilizadas.
Identificar aspectos da técnica pianística que estão presentes nas obras analisadas e rela-

cioná-los à execução das peças.
Identificar a relação entre os elementos técnicos, de leitura ou de interpretação presentes 

na música do século XXI e a formação do pianista.

METODOLOGIA

Inicialmente será pesquisada a produção de música para piano no século XXI dos composi-
tores premiados pela FUNARTE em 2012, dos que são membros da ABM e dos que estão atuan-
do como professores de composição nas Universidades Federais brasileiras. Como resultado dessa 
fase, será formulada uma tabela de peças encontradas contemplando os seguintes dados: compo-
sitor, nome da obra, opus, editora, estilo de composição e duração. 

Em seguida, será realizada uma análise formal das obras com acesso à partitura buscando 
identificar: estrutura, estilo e linguagem de escrita. Para a análise, serão utilizadas principalmen-
te as formas de análise sugeridas por Joel Lester em seu livro Analytic aproaches to twentieth-
century music. Serão selecionadas algumas peças que exemplifiquem a diversidade de linguagens 
composicionais e a exigência de técnicas pianísticas na performance. Por fim, será realizado um 
recital com a duração de cinquenta minutos no auditório da EMAC/UFG para a apreciação das pe-
ças selecionadas.

RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado da pesquisa a ser realizada, espera-se identificar os principais elementos 
estilísticos presentes na obra para piano de compositores brasileiros do século XXI. Espera-se 
também estabelecer algumas habilidades técnicas envolvidas na leitura, estudo, interpretação 
e execução desse repertório. 
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INTRODUÇÃO

Edino Krieger é um dos mais representativos compositores brasileiros da atualidade, já 
tendo recebido diversos prêmios e encomendas de obras de respeitadas instituições e intérpretes. 
Segundo Paz (2012)

Sua atividade como compositor vem suprindo e enriquecendo cada vez mais o repertório so-
lista, camerista, coral e orquestral brasileiro, [...] A obra de Edino Krieger é excelente repre-
sentante das práticas musicais da segunda metade do século XX e XXI, tanto no Brasil quan-
to no exterior, assegurando a seu autor lugar de destaque no panorama musical de nossos 
dias. (PAZ, 2012, v. 1, pg. 15).

Segundo Rodrigues (2006), o compositor possui quatro fases de produção¹. Na primei-
ra, é adepto da técnica serial dodecafônica, na segunda passa a utilizar uma linguagem neoclás-
sica e elementos brasileiros, na terceira faz uma síntese de suas experiências anteriores, utilizan-
do conjuntamente serialismo com elementos neoclássicos e brasileiros. Sua última fase, que se 
estende até os dias atuais, é definida como “plena liberdade de expressão” onde não há uma pre-
ocupação formal com o serialismo, passando este a ser apenas mais uma possibilidade composi-
cional. (RODRIGUES, 2006)

Para violão solo produziu cinco obras: Prelúdio (1955), Ritmata (1974), Romanceiro 
(1984), Passacalha para Fred Schneiter (2002) e Alternâncias (2008). Deste repertório a Ritmata 
é sua obra mais conhecida, sendo frequentemente executada, além de já ter sido gravada por di-
versos violonistas como Mario da Silva, Turíbio Santos, entre outros (PAZ, 2012). Dudeque (1994) 
considera a Ritmata como “[...] uma das mais importantes obras para o repertório dos últimos 
tempos [...], explora novos efeitos instrumentais e associa uma linguagem atonal a procedimentos 
técnicos utilizados por Villa-Lobos.” (DUDEQUE, 1994, p. 104). 

Dentre estes processos composicionais de Villa-Lobos pode-se considerar a utilização do 
idiomatismo do violão como elemento estrutural para a composição. Para Scarduelli (2007),

[O Idiomatismo] refere-se ao conjunto de peculiaridades ou convenções que compõem o voca-
bulário de um determinado instrumento. Estas peculiaridades podem abranger desde caracte-
rísticas relativas às possibilidades musicais, como timbre, dinâmica e articulação, até meros 
efeitos que criam posteriormente interesse de ordem musical. (SCARDUELLI, 2007, pg. 139).

A partir deste quadro pode-se fazer alguns questionamentos: Como o compositor explo-
ra as particularidades e possibilidades técnicas e expressivas do violão? Que recursos técnico-idio-
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máticos do violão são utilizados? Estes recursos já foram utilizados em alguma outra obra anterior 
do repertório do instrumento? O compositor desenvolveu e/ou ampliou algum deles? Existe alguma 
passagem “não-idiomática”, ou impossível de se executar no instrumento? Se tratando de um com-
positor não-violonista, algum intérprete o auxiliou no processo de composição? Se isto aconteceu, 
qual ou quais intérprete(s) e em que sentido? Quais foram os processos composicionais utilizados 
pelo compositor nestas obras? Existem ligações e/ou recorrências entre estes processos? Se sim, 
quais são elas? Pode-se definir alguma(s) característica(s) própria(s) da escrita de Edino Krieger 
para o violão? Se sim, qual ou quais? 

Pôde-se constatar, através de um levantamento bibliográfico prévio, envolvendo, artigos, 
teses, dissertações e livros publicados nos últimos dez anos no Brasil, um crescente interesse no 
estudo sobre Edino Krieger. Trabalhos de como PAZ (2012), COELHO (2006) e BRUCHER (2007) 
apontam para este fato. Também é possível encontrar pesquisas que abordam o idiomatismo de 
diversos instrumentos. Mais precisamente sobre a música para violão de Edino Krieger constatou-
se que os trabalhos abordam predominantemente a obra Ritmata. 

Busca-se, através da realização desta pesquisa, contribuir para a ampliação dos conheci-
mentos a respeito deste compositor e de sua obra para violão solo, além de possibilitar a sua divul-
gação. Também, busca-se levantar dados e fornecer informações úteis para a construção de uma 
interpretação e performance destas obras.

OBJETIVO GERAL 

Esta pesquisa tem como foco principal a realização de um estudo sobre a obra para violão 
solo de Edino Krieger. O repertório será abordado de duas formas: (1) Discutindo o idiomatismo téc-
nico-instrumental; (2) Analisando os processos composicionais e evidenciando as recorrências. 

METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa se fará um levantamento bibliográfico sobre o compositor e 
sobre o idiomatismo do violão. Também se fará uma leitura, evidenciando a utilização de proces-
sos idiomáticos, e uma análise musical das obras. Esta análise será feita através do método pro-
posto por White (1976)². Optou-se por utilizar este autor, por considerar-se um método eficiente e 
aberto a músicas com diferentes características. Após a análise se buscará encontrar recorrências 
composicionais entre as obras. 

Também será realizada uma entrevista com o compositor para compreender que circuns-
tâncias o levaram a composição destas obras. Pretende-se esclarecer a maneira pela qual ele co-
nheceu os recursos idiomáticos do violão, já que ele não é violonista e o instrumento possui uma 
escrita particular.

RESULTADOS ESPERADOS

Através da análise das obras e da identificação das recorrências composicionais, preten-
de-se evidenciar as peculiaridades deste compositor na escrita para violão. Através do estudo do 
idiomatismo técnico-violonístico deste repertório, pretende-se investigar a maneira como o com-
positor se apropria dos recursos do instrumento. A entrevista será utilizada para obter-se informa-
ções a respeito da criação das obras, que não podem ser obtidas por meio de análise musical. Por 
exemplo, as motivações e circunstâncias que levaram às suas composições, assim como a defini-
ção de possíveis experiências colaborativas com intérpretes. Pretende-se utilizar estes resultados 
como fonte de informação para a construção de uma interpretação coerente e informada destas 
obras, bem como contribuir para a divulgação de obras que ainda não são recorrentes nas salas 
de concerto.
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NOTAS

¹ Cronologicamente: primeira fase (1944-1952); segunda fase (1953-1964); terceira fase (1965-1994); quarta fase 
(1994-). (RODRIGUES 2006 apud COELHO 2006).

² Este método propõe uma análise de diferentes elementos musicais em diferentes níveis, buscando compreender como ocor-
re o processo composicional da obra.
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INTRODUÇÃO

Este projeto de pesquisa pretende investigar o uso da percussão múltipla e discutir aspec-
tos referentes a sua performance em um conjunto de obras escritas por Iannis Xenakis. Este tra-
balho limita-se a analisar obras que utilizem montagens de percussão múltipla solo (um percussio-
nista) e para formações de até seis instrumentistas, assim, as obras selecionadas são: Persephassa 
(1969), Psappha (1975), Dmaathen (1976), Pléïades (1978), Komboï (1981), Idmen B (1985), 
Kassandra (1987), Okho (1989), Oophaa (1989), Rebounds (1987-89) e Plektó (1993).

O conjunto de obras selecionado para este projeto de pesquisa exemplifica algumas das si-
tuações de performance em que a música de Xenakis coloca o intérprete. Em diversos trechos o 
percussionista é obrigado a conciliar as demandas da obra, tendo em vista que uma leitura literal 
das partituras é “teoricamente” impossível. NUNZIO (2011) propõe uma discussão sobre o que de-
ve ser prioridade na performance da música de Xenakis, concluindo que em boa parte do repertó-
rio contemporâneo o intérprete é convidado a explorar seus limites e constantemente expandi-los, 
e em certas obras o intérprete precisa realizar escolhas ativas devido a impossibilidade de realiza-
ção precisa de todos os parâmetros presentes na partitura. Tendo em vista que tais limitações ge-
ram uma discussão moral sobre o assunto, NUNZIO (2011) discute a responsabilidade das esco-
lhas feitas e afirma que a precisão rigorosa não é mais cabível na música de Xenakis. A Figura 1, 
abaixo, exemplifica um trecho da obra Rebonds onde o intérprete é obrigado a fazer escolhas dian-
te da impossibilidade de realização de todos os parâmetros presentes na partitura.

Figura 1: Rebonds - compassos 86-87.

Segundo STASI e MORAIS (2010, apud BALDWIN, 1968. p. 287), “agora que o conceito 
de múltipla percussão foi concebido e reconhecido pelos compositores e percussionista como legí-
timo e necessário, cada vez mais partes de múltipla estão sendo escritas e corretamente tocadas e 
interpretadas no meio da música de câmara [e solo].”
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OBJETIVO GERAL

Investigar o uso da percussão múltipla e discutir aspectos referentes a sua performance em 
um conjunto de obras escritas por Iannis Xenakis. As obras selecionadas utilizam montagens de 
percussão múltipla solo e para formações de até seis instrumentistas, assim temos: Persephassa 
(1969), Psappha (1975), Dmaathen (1976), Pléïades (1978), Komboï (1981), Idmen B (1985), 
Kassandra (1987), Okho (1989), Oophaa (1989), Rebounds (1987-89) e Plektó (1993).

OBJETIVOS ESPECíFICOS

•	 Discutir	a	performance detalhando a natureza das escolhas interpretativas em Xenakis;
•	 Discutir	a	ideia	de	impossibilidade	exemplificando	com	trechos	específicos	das	obras	e	

sugerir soluções;
•	 Discutir	aspectos	relevantes	para	a	performance deste repertório no que tange a tre-

chos com impossibilidade física de realização;
•	 Apontar	relações	e	recorrências	sob	o	ponto	de	vista	composicional	na	escrita	das	obras	

selecionadas;
•	 Realizar	um	levantamento	bibliográfico	das	diferentes	montagens	de	percussão	múlti-

pla para o repertório selecionado. 

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa aqui empregada será a mesma de caráter pragmático proposta 
por GIL (1999, p. 42), que a vê como um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do 
método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas me-
diante o emprego de procedimentos científicos”.

IMBERT (1987, p. 58) afirma que “o crítico é um leitor que escreve sobre o que leu”. 
Imbert ainda afirma que:

“A análise conscienciosa de uma obra não necessita, portanto, de explicações vindas da his-
tória, da sociologia ou da psicologia: basta-se a si própria para descobrir na obra todo um 
mundo de significações. Não pratica dicotomia entre fundo e forma, precisamente porque es-
tá interessada em aprender a unidade que dá coerência aos estratos da obra; estratos, desde 
o som até a ideia, que é necessário descrever pormenorizadamente, mas sem perder a visão 
do conjunto”. (IMBERT, 1987. p. 104)

As ferramentas metodológicas utilizadas para este projeto de pesquisa serão:
•	 Conceito	 de	 autocitação.	 Proposto	 por	 CARDASSI	 (2004),	 as	 autocitações	 ocorrem	

quando o compositor reutiliza trechos idênticos de uma obra em outra, assim, propõe-se o estudo 
de tal(is) influência(s) no processo prático final;

•	 Método	revisionista.	Sobre	o	método	revisionista,	Imbert	diz:

“Visto que a obra, uma vez produzida, pertence a quem lê, é legítimo que o leitor a traga pa-
ra a sua própria vida e a analise com muita atenção. O anacronismo de aplicar critérios de 
hoje a obras de ontem não as faz recuar. Estes críticos creem que as obras, por aspirarem a 
ser eternas, têm que resistir à prova a que o gosto de cada época as submete. Não basta co-
nhecer o propósito do romancista, nem saber se satisfez os seus contemporâneos: agora há 
que comprovar se continua a satisfazer-nos. Está certo viajar até o passado para avaliar, ali, 
no seu momento histórico, o que significou uma obra, desde que, depois, retornemos ao nos-
so século XX e assumamos a responsabilidade de julgar como homens de hoje”. (IMBERT, 
1987. p. 152)

•	 Método	da	pesquisa-ação.	Segundo	Severino:

“A pesquisa-ação é aquela que além de compreender visa intervir na situação, com vistas a 
modificá-la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da 
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situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo que realiza um diagnóstico e a análise de uma 
determinada situação, a pesquisa-ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvendo mudanças 
que levem a um aprimoramento das práticas analisadas”. (SEVERINO, 2007. p. 120)

RESULTADOS ESPERADOS

A partir dos dados coletados durante o levantamento bibliográfico realizado na primei-
ra parte deste projeto, percebemos que Xenakis utilizou o conceito de autocitação proposto por 
CARDASSI (2004) ao menos em três obra selecionadas para esta pesquisa.

As Figuras 2 e 3 demonstram semelhanças entre as obras Rebonds (A) e Okho, 
respectivamente:

Figura 2: Rebonds A, compasso 21.

Figura 3: Okho, compasso 119, djembé intermediário.

As Figuras 4 e 5 demonstram semelhanças entre as obras Rebonds (B) e Kassandra, 
respectivamente:

Figura 4: Rebonds B, compasso 66 e 67.

Figura 5: Kassandra, sistemas 8 e 9 da página 4 (manuscrito).



Anais do XII Sempem154

Desta forma, percebemos que os métodos de pesquisa escolhidos mostram-se adequados 
até agora, tendo em vista que os resultados esperados já apontam congruência com os objetivos 
específicos deste projeto de pesquisa.

Esperamos que com a continuidade do levantamento bibliográfico e da prática instrumen-
tal possamos compreender melhor o que essas relações nos dizem a respeito das obras seleciona-
das individualmente e em conjunto.

REFERÊNCIAS

BARTHEL-CALVET, Anne-Sylvie. Biographie. Disponível em:<http://www.iannis-xenakis.org>. Acesso em: 22 
set. 2011.

CARDASSI, Luciane. Autocitações no processo composicional de Bruno Kiefer. Hodie, Goiânia, v. 4, n. 1, p. 
11-27, 2004.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 139p.

IMBERT, Enrique Anderson. Classificação dos métodos da crítica. In: IMBERT, Enrique Anderson. A crítica 
literária: seus métodos e problemas. Coimbra: Almedina, 1987. Capítulo 2.

MORAIS, Ronan Gil de; STASI, Carlos. Múltiplas faces: surgimento, contextualização histórica e características 
da percussão múltipla. Opus, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 61-79, dez. 2010.

NUNZIO, Mário Del. A interpretação de Xenakis em perspectiva a partir da música complexa. In: CONGRESSO 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, 21, 2011, Uberlândia. Música, 
complexidade, diversidade e multiplicidade: reflexões e aplicações práticas. Uberlândia: ANPPOM, 2011. 
p. 1420-1426.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

XENAKIS, Iannis. Kassandra. Para barítono e percussão. Partitura. Paris: manuscrito, 1987.

______, Iannis. Rebonds. Paris: Salabert, 2003.

______, Iannis. Okho. Paris: Salabert, 2001.



Pôsteres 155

DISTONIA FOCAL NA EMBOCADURA DOS 
INSTRUMENTISTAS DO NAIPE DE METAL:                                 

UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA

Ester Oliveira (UFG)
ester.olv@gmail.com

Sonia Ray (UFG)
soniaraybrasil@gmail.com

Palavras-chave: Distonia focal no músico; Embocadura dos instrumentistas de metal; Performance musical e 
neurociência.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o intuito de apresentar uma breve revisão da literatura disponível 
sobre a distonia focal e suas implicações na embocadura – musculatura oral responsável pela for-
mação e sustentação da fôrma muscular que possibilita a produção de som nos instrumentos de 
metal – dos instrumentistas de metal que compõem os naipes de orquestra e de bandas, cujos ins-
trumentos são trompete, trombone, tuba, trompa e eufônio.

Discutir a DF hoje é fundamental para criar material para que o músico se instrumentalize 
quanto a procedimentos de execução instrumental que respeitem sua condição motora e cognitiva 
em geral. Segundo Llobet (2006), o ato de tocar é resultado de um desenvolvimento neuromuscular 
muito complexo e a prática realizada de forma mecânica e repetitiva pode produzir padrões negati-
vos de organização sensório-motora. Daí a importância de ampliar o conhecimento sobre o tema.

Este trabalho tem por objetivo a contribuição e expansão de pesquisas já em andamento, 
bem como a produção de literatura em português, com o fim de auxiliar profissionais que atuem 
na área da performance, professores e demais interessados.

A pesquisa que originou este texto está em andamento no PPG Música da UFG. O proce-
dimento metodológico é essencialmente qualitativo e inclui revisões de literatura e estudo de ca-
so. Os resultados serão apresentados através de publicações em veículos especializados e apre-
sentações artísticas.

O texto se encontra dividido em dois principais tópicos. O primeiro conceitua e apresenta 
diagnósticos da Distonia Focal e o segundo apresenta alguns sintomas deste distúrbio.

CONCEITO E DIAGNóSTICO DE DISTONIA FOCAL

Em pesquisa recente, o flautista e tubista Ricardo Garcia (2010) defendeu o conceito de 
Distonia Focal como um distúrbio neurológico capaz de impactar a vida e a carreira do músico ins-
trumental. Segundo o autor, a DF caracteriza-se por contrações e espasmos musculares involuntá-
rios e frequentes, que se manifestam apenas no momento da execução instrumental. Os pacientes 
deste distúrbio costumam queixar-se de uma perda do controle voluntário em determinada zona 
muscular como nas mãos, nos dedos ou na embocadura (musculatura oral), no caso dos instru-
mentistas do naipe de metais, durante a execução do instrumento. Contudo, o pesquisador afirma 
que esses sintomas geralmente não se manifestaram durante outras atividades dos instrumentistas 
por ele entrevistados (GARCIA, 2010).
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Segundo a pesquisadora Theresa Lie-Nemeth (2006), o diagnóstico da distonia focal é clí-
nico, baseado na história e na observação da prática musical do instrumentista. A autora ainda 
cita o trabalho de Steven Frucht que em parceria com outros autores estudou a distonia focal na 
embocadura em 26 profissionais de metal e sopro (FRUCHT apud LIE-NEMETH, 2001). Neste es-
tudo, Frucht e seus colegas descobriram que os padrões de movimentos anormais incluíram tremor 
na embocadura, movimentos labiais involuntários e fechamento da mandíbula. Além disso, faixa 
de idade dos quadros distônicos diagnosticados e estudados demonstram que instrumentistas en-
tre 30-40 anos de idade, quando já possuem técnica e sonoridade praticamente formadas, são os 
mais afetados (WATSON, 2009).

SINTOMAS DE DF

Muitos são os casos de instrumentistas que têm apresentado problemas de saúde relacio-
nados à performance musical. Já em 2000 os pesquisadores Edson Andrade e João Fonseca já 
alertavam para os problemas causados pelo descuido ou a falta de conhecimento do instrumentis-
ta. Muitas carreiras, segundo os autores, acham-se limitadas por problemas oriundos do exercício 
da profissão (ANDRADE E FONSECA, 2000). Os sintomas ocasionalmente se espalham para ou-
tras áreas orais. Exames físicos e neurológicos são necessários e detectam a perda gradual da co-
ordenação de um determinado movimento (LLOBET, 2002, p. 31). 

Dez anos mais tarde, o pesquisador Ricardo Garcia retoma a questão focando nas causas 
e consequências da DF em instrumentistas de metais (GARCIA, 2010). O trabalho deste pesquisa-
dor apresenta o conceito de Distonia, suas principais causas e sintomas relacionados com a práti-
ca de instrumental e elenca possíveis caminhos de prevenção com base em uma breve revisão da 
literatura disponível sobre o tema. Garcia ainda demonstra que a prevenção contra este distúrbio é 
necessária nos dias de hoje quando as performance acontecem em situações cada vez mais dife-
renciadas e com exigências técnicas e cobrança social altíssimas. A principal conclusão que o autor 
chega é que a Distonia Focal do Músico é uma desordem do movimento que compromete a dimen-
são física do fazer musical e pode levar instrumentistas a interromper suas carreiras e até mesmo 
encerrá-las. A prevenção é possível, necessária no contexto atual da performance e acessível aos 
músicos, porém, a informação precisa ser melhor divulgada.

Em relação à distonia focal na embocadura dos instrumentistas do naipe de metal, alguns 
sintomas são singulares como o descontrole na movimentação muscular, tremores na região da 
embocadura, perda da vibração labial, perda da conexão entre sons em legato, tensão excessiva 
na articulação provocando uma sensação de que a língua está “travando”, perdas de ar através de 
aberturas nos lábios e tensão facial evidente (ALTENMÜLLER and JABUSCH, 2010).

A Distonia Focal do músico possui difícil identificação sintomática por se apresentar de ma-
neira pouco perceptiva inicialmente. Seus primeiros e principais sintomas surgem como pequenas 
“falhas” na execução de trechos musicais já dominados, manifestando-se usualmente de forma 
gradual e sem dor (ALTENMULLER and JABUSCH, 2010). Aos poucos estas características ten-
dem a piorar, devido ao fato de que o performer adota uma compreensão equivocada de que há 
um descontrole técnico e, portanto se mostra necessário estudar mais e mais vezes aquela deter-
minada passagem. Tal pensamento reforça o descontrole provocando a solidificação sensória mo-
tora do distúrbio, o que leva ao agravamento do problema em contraposição à resolução de uma 
falha técnica. Ainda segundo os mesmos autores, os estudos e quadros distônicos diagnosticados 
apontam que a faixa de idade que se situa normalmente o maior número de ocorrência destes dis-
túrbios está entre 30-40 anos de idade, idade onde os músicos já em meio de carreira já possuem 
técnica e sonoridade praticamente formadas.

O diagnóstico da distonia focal é clínico, baseado na história e na observação da prática 
musical do instrumentista (LIE-NIMETH, 2006). A manifestação isolada de sintomas não deter-
mina que se esteja afetado pela Distonia Focal. Apenas manifestações conjuntas de diversos sin-
tomas embasados no diagnóstico de especialistas sobre o assunto podem caracterizar um quadro 
de Distonia Focal do Músico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto apresentou uma breve revisão da literatura disponível sobre a distonia fo-
cal e suas implicações na embocadura dos instrumentistas do naipe de metal, além de conceituar 
e apresentar alguns sintomas e diagnósticos da DF.

Mostra-se necessário uma pesquisa que possibilite um melhor entendimento sobre a dis-
tonia focal nos instrumentistas de metal, de forma a gerar referências em língua portuguesa e pro-
por reflexões sobre uma prática musical mais crítica e consciente.

REFERÊNCIAS

ALTENMÜLLER, E.; JABUSCH, H. C. Focal Distonia In Musicians: phenomenology, pathophysiology, triggering 
factors and treatment. Medical Problems of Performing Artists, v. 25, p. 3-9, 2010.

ANDRADE, E. Q. de; FONSECA, J. G. M. Artista-Atleta: reflexões sobre a utilização do corpo na performance 
dos instrumentos de cordas. Revista PerMusi. Belo Horizonte, v. 2, 2000. p. 118-128.

GARCIA, Ricardo Rosembergue. Distonia focal e a atividade do performer musical: uma breve revisão da 
literatura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA, 1., Rio de Janeiro, 2010. Anais 
do..., Rio de Janeiro: PPG Unirio, 2010. p. 855-863.

LIE-NEMETH, Theresa J., Focal Dystonia in Musicians. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North 
America, 2006; Elsevier Saunders. p. 781-787.

LLOBET, J. R. Existe alguna solución para el llamado “cáncer del músico”? Revista 12 Notas, n. 31, p. 1, 
2002.

LLOBET, J. R. Problemas de embocadura (VI). Lesiones nervosas. Revista 12 Notas, n. 51, p. 1-3. 2006.

WATSON, Alan H. D. The Biology of Musical Performance and Performance: related injury. Maryland: The 
Scarecrow Press, Inc. 2009.



Anais do XII Sempem158

FUGA BWV 997 DE J. S. BACH:                                        
ESTRATÉGICAS DE MEMORIZAÇÃO AO VIOLÃO

Nery Borges (UFG)
neryborges@hotmail.com

Werner Aguiar (UFG)
werneraguiar@gmail.com

Palavras-chave: Estratégias de memorização; Performance de memória; Música polifônica de Bach; 
Performance violonística.

INTRODUÇÃO

A prática da performance musical de memória é recorrente entre os performers concertis-
tas na atualidade, na qual o solista executa a obra sem o auxílio da partitura tendo apenas a me-
mória como referência durante a performance. O pesquisador Aaron Williamon (2002) constatou 
que a performance de memória ganha em expressividade, pois o performer tem liberdade para in-
terpretar, já que não precisa se preocupar com a leitura. Os resultados ainda indicaram que o in-
térprete demonstra confiança e profissionalismo ao executar de memória.

Mas esta prática, embora habitual entre os solistas, não é uma tarefa fácil, pois exige orga-
nização e reflexão do intérprete durante a preparação da obra. De acordo com Chaffin (2009),

As demandas colocadas na memória são excepcionais, e não surpreendentemente, que lap-
sos de memória e atenção não sejam incomuns. Uma parte importante da preparação de um 
intérprete para a performance de uma peça é o desenvolvimento de um sistema de recupera-
ção da memórias flexíveis que permita continuar a performance se algo der errado (CHAFFIN, 
2009, p. 1).

Assim o desenvolvimento da memorização é ponto fundamental para o aprendizado e exe-
cução musical, ela faz parte da formação de nossas habilidades, sejam elas, sensoriais ou intelec-
tuais. Independentemente dos canais de percepção utilizados, quanto maior o número de informa-
ções retidas pela memória, mais fácil será o processo de recordação. Portanto, logo nos primeiros 
contatos com a obra, nossa mente inicia um processo de reconhecimento e armazenamento de in-
formações referentes aos dados que a constituem. Essas informações são percebidas por diferen-
tes tipos de memória que se somarão para a maturação da obra, tornando possível a performance. 
Autores como Kaplan (1987), Provost (1992) e Williamon (2002) afirmam que a memorização 
musical é baseada em quatro tipos de memórias: memória visual, imagem da partitura e tudo que 
pode ser visualizado durante o estudo (movimentos e posturas de dedos, mãos e braços); memó-
ria auditiva, responsável por reter os sons melódicos e harmônicos; memória sinestésica, parte 
mecânica da performance e que memoriza os movimentos físicos; memória lógica, intelectual ou 
analítica, responsável pelo entendimento da estrutura da obra, as seções, as frases, os motivos, a 
interpretação, a agógica, o estilo, e tudo que diz respeito ao sentido da obra, além de realizar a in-
teração entre as memórias sensoriais.

De acordo com Provost (1992 p. 19), a utilização apenas de memórias sensoriais duran-
te o estudo da performance pode gerar dificuldade de recordação durante a execução, ocasionan-
do “escorregões”. Com base nesta afirmação, a memorização para ser eficiente tem que acontecer 
de forma racional, empregando diferentes tipos de memória e assimilando o máximo de informa-
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ções, permitindo o enraizamento das decisões tomadas durante o estudo, caso contrário, a me-
morização será superficial e a recordação poderá apresentar problemas. Klickstein (2009) explica 
que “a memorização irracional é nebulosa quando concebida inflexivelmente. Músicos que confiam 
nesses tipos de recordação ainda que não tenham problemas vão estar sempre na ‘corda bamba’” 
(KLICKSTIEN, 2009, p. 86).

Daí a importância de explorar estratégias de memorização enfatizando as múltiplas memó-
rias. Assim, todas gerarão pontos de referência, possibilitando o mapeamento de um número maior 
de informações, o que facilitará a recordação efetiva da obra. Segundo Chaffin (2009),

Para os músicos, o desempenho da prática de recuperação da memória envolve o estabeleci-
mento de pontos de referência – usando aqueles aspectos da obra que o músico é capaz de 
atender deliberadamente durante a execução, sem interromper a automaticidade de sequên-
cias motoras altamente praticadas (CHAFFIN, 2009, p. 2). 

Assim, para o desenvolvimento da performance é importante que o performer desenvolva 
um mapeamento de pontos de referência ao longo da obra, podendo estar sempre situado durante 
a execução. Estes pontos de referência estão relacionados também ao grau de complexidade apre-
sentado pelo texto musical. De acordo com Gordon (2006, p. 82), em alguns trabalhos a organiza-
ção do texto musical não apresenta padrões fixos como os encontrados na música do século XVIII e 
XIX, constituindo maior complexidade de entendimento, fator que resulta em obstáculos à memori-
zação. Também devemos lembrar que, a formação básica dos estudos em conservatório, na maio-
ria dos casos é baseada em obras destes períodos, o que resulta em maior familiaridade dos estu-
dantes com esta linguagem musical.

As obras de J. S. Bach (1685 – 1750) são peças fundamentais na formação de um violo-
nista performer na contemporaneidade, tanto pela importância histórica como para o desenvolvi-
mento técnico interpretativo de um concertista. Assim, a motivação da presente pesquisa provém 
do desejo de investigar estratégias de memorização nas obras de Bach. Para isso usaremos como 
objeto de análise a Fuga BWV 997 por acreditarmos que apresenta elementos estruturais e inter-
pretativos que implicam em obstáculos ao processo de memorização, tais como a linguagem po-
lifônica, a construção motívica e suas variações, a ausência de padrões fraseológicos clássicos, a 
ausência de idiomatismo violonístico, a agógica etc.

Segundo Fernandez (2003), a não familiaridade com a linguagem de Bach pode dificultar 
aos estudantes o entendimento de sua obra (FERNANDEZ, 2003, p. 3), assim consequentemen-
te dificultar a memorização da obra. Com base nisso, levantamos as seguintes questões: quais são 
os obstáculos à memorização presentes na Fuga BWV 997 de J. S. Bach? Como identificar es-
tes obstáculos? Quais são os critérios adotados para o mapeamento da polifonia encontrada nesta 
obra? Como utilizar estratégias de memorização a fim de reter o máximo de informações e agregar 
diferentes tipos de memória? No que tange ao violão, existem fatores ligados à história e prática do 
instrumento que acarretam obstáculos para a memorização deste repertório? 

Embora as estratégias de memorização nas obras de Bach já tenham sido foco de pesqui-
sas de Roger Chaffin (2009), Roger Chaffin e Topher Logan (2006) e Aaron Williamon (2002), em 
nosso levantamento bibliográfico não foram encontrados escritos direcionados à performance vio-
lonística deste repertório. Portanto, podemos salientar a importância deste trabalho para comu-
nidade acadêmica, visto que o estudo da obra de Bach faz parte do repertório exigido por vários 
cursos de graduação em violão no Brasil. Assim, este trabalho visa contribuir para futuras pesqui-
sas científicas relacionadas ao tema em discussão, gerando material de apoio ao meio acadêmi-
co e violonístico. 

OBJETIVO GERAL

Explorar estratégias de memorização que contribuam na execução pública de memória da 
Fuga BWV 997 de J. S. Bach.
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METODOLOGIA

Esta pesquisa tem como fundamento o paradigma qualitativo, que se justifica por se fazer 
necessário uma análise crítico-reflexiva sobre as estratégias de memorização coerentes e necessá-
rias à performance da Fuga BWV 997 de J. S. Bach. Assim sendo, faz-se fundamental a análise e 
o mapeamento da obra por diferentes óticas através dos tipos de memória presentes no processo 
de memorização musical. Estas tarefas serão exercidas com base nos trabalhos sobre estratégias 
de memorização, publicados por autores como, Richard Provost (1992), Ricardo Iznaola (2000), 
Diana Santiago (2001), Aaron Williamon e Elizabeth Valentine (2002), Aaron Williamon (2002), 
Gabrielsson (2003), Christopher Connolly e Aaron Williamon (2004), Alf Jane Ginsborg (2004), 
Roger Chaffin e Topher Logan (2006 e 2008), Gerald Klickstein (2009) e Roger Chaffin (2009), 
entre outras fontes bibliográficas que surgirão no decorrer da pesquisa a respeito dos procedimen-
tos analíticos, tais como livros, dissertações, teses e publicações referentes ao assunto. 

RESULTADOS ESPERADOS

Com esta pesquisa esperamos compreender e explorar estratégias de memorização que au-
xiliem o performer na preparação da Fuga BWV 997 de J. S. Bach e, além disso, possibilitar com 
que estas estratégias possam ser aplicadas em outras obras, facilitando e conferindo objetividade 
ao estudo para obtenção de sucesso na performance de memória.
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Na estética da música europeia, o silêncio sempre foi considerado como um sinônimo de 
pausa, um sinal de atenção, elemento de articulação de frases, seções e variações, indicando sus-
pensão. A notação de ausência de som corresponde a um determinado número de tempos, equi-
valentes à grafia tradicional do período de prática comum. Contudo, o conceito de música e seus 
signos vêm se ampliando, sobretudo a partir do séc. XX, quando uma série de explorações e expe-
riências levaram a música a novas tendências composicionais e ideológicas, havendo uma amplia-
ção dos conceitos de consonância e dissonância, com o uso de cromatismos, mudança no tra-
tamento rítmico (métricas inusitadas, polirritmias,...) e maior relevância tímbrica. Koellreutter 
reconhecia estas mudanças como características da estética musical da segunda metade do 
séc. XX, que por sua vez, foi profundamente influenciada pelas descobertas da física moder-
na. Sobre esta relação entre a física e a estética declara:

O novo paradigma, ou seja, a nova imagem do mundo, resultante de descobertas na área 
da física e a reviravolta radical do pensamento humano obrigam constantemente à revi-
são profunda e pormenorizada da estética da arte e, principalmente, da terminologia de 
que esta se serve. Acontece que, tanto a linguagem comum quanto a terminologia es-
pecializada tradicional, ou se tornaram inexatas em relação aos novos conceitos, ou se 
mostram totalmente inadequadas para a descrição da nova realidade artística e para a 
precisão com que devem ser analisadas e avaliadas as obras de arte do passado e do 
presente. (KOELLREUTTER, 1989, p. 1)

Deste modo, a partir da segunda metade do séc. XX, motivado pelo contato com a cultura 
oriental e por descobertas científicas na área da física, Hans-Joachim Koellreutter (1915 – 2005) 
- na estética, por ele denominada de relativista do impreciso e paradoxal - abandona a distinção 
tradicional entre som e silêncio. Diferente da pausa, o silêncio deixa de ser apenas a ausência de 
som e passa a ser visto como o plano gerador de ocorrências musicais em potencial, adquirindo 
um papel de destaque na estética musical do mesmo. 

A pesquisa procura discutir o conceito de silêncio na estética de Koellreutter, fazendo uma 
analogia com o misticismo oriental e o conceito de vazio da física moderna, baseando-se em leitu-
ras de escritos publicados e não-publicados sobre a vida e obra de Koellreutter e também leituras 
relativas a estética da música europeia do séc. XX, como indeterminação e aleatorismo. Devido à 
forte influência de elementos científicos e orientais na estética de Koellreutter, leituras na área da 
física moderna, misticismo e estética oriental foram tornando-se necessárias. Deste modo, utilizou-
se neste trabalho uma abordagem de característica qualitativa, traçando analogias entre as leitu-
ras e as audições das obras de Koellreutter.

Hans-Joachim Koellreutter nasceu em Freiburg, Alemanha, em 1915. Notório flautista e 
compositor, realizou inúmeras turnês pela Europa. Deixando seu país em decorrência de questões 
políticas, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1937. No cenário brasileiro, ganhou destaque, sen-
do responsável por um grande número de iniciativas e ações no cenário musical e educacional da 
época.
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Desde suas primeiras obras, mesmo passando por algumas transformações de estilo e es-
tética composicional, suas obras sempre tiveram algumas particularidades implícitas, como, sim-
plicidade rítmica, elementarismo e unificação de conceitos dualistas, tônica-dominante, dissonân-
cia-consonância e outros presentes na música ocidental. Kater (1997) distingue suas obras em três 
períodos diferentes: obras tonais (1933-1939), obras dodecafônicas (1940-1953) e ensaios se-
riais e planimétricos (1960-2005). Dentre o período de 1964 a 1975, Hans-Joachim Koellreutter 
residiu no Japão e Índia, onde reafirmou ideais, antes já constituídos. Durante esses anos de com-
posições e principalmente no terceiro período de sua produção musical, notou-se um crescente uso 
do silêncio como conceito estético. 

Muitos compositores deste período, também passaram a ter uma visão mais ampla além 
da herança europeia, incluindo outras culturas, especialmente do Oriente. Derivada do conta-
to com a cultura japonesa, esta estética, caracteriza-se pela concentração extrema de expressão, 
economia de meios, renúncia ao prazer sensorial, clareza, precisão, assimetria, passando ser vis-
ta como forma de expressão. A respeito do uso do silêncio nesta estética, Nattiez faz algumas 
considerações:

...existem pelo menos dois tipos de silêncios, o silêncio fora da música e o silêncio na mú-
sica, e neste segundo grupo, três categorias: o silêncio considerado como obra musical, em 
que se convida o auditor a escutar os sons que ele contém, os silêncios de expectativa da mú-
sica clássica, e os silêncios considerados como valor em si na música moderna. (NATTIEZ, 
1984, p. 213)

Abandonando totalmente a distinção tradicional de silêncio no fim de sua produção musi-
cal, Koellreutter explora o silêncio não mais como a não-existência de qualquer som físico e inten-
cional e sim como seijaku, tendo por função, “calma interior e equilíbrio, como fundo originário da 
vivência espiritual, condição de ordenação e critério de conteúdo e valor” (Koellreutter, 1983, p. 
17). Conceitos aparentemente contrários passam a ser meramente aspectos diferentes de um mes-
mo fenômeno, portanto, o som e o silêncio são compreendidos como a sintetização do campo so-
noro e não mais como signos isolados, ganhando a mesma importância, fazendo parte de um to-
do. Estas características encontradas no Japão, do qual Koellreutter refere-se, Capra, nos mostra 
também incluída na física moderna, fazendo um paralelo com o misticismo oriental.

Com o conceito de campo quântico a física moderna veio dar uma resposta inesperada à ve-
lha questão de saber se a matéria é formada pela junção de átomos individuais ou por um to-
do incindível. O campo é uma continuidade que está presente em todo o lado e, no entanto, 
quando assume o aspecto de partículas apresenta-se como descontínuo, com uma estrutu-
ra “granular”. Os dois conceitos, aparentemente contraditórios, estão na realidade unificados 
e são tidos como diferentes aspectos de uma mesma realidade. Como acontece numa teo-
ria relativista, a unificação de dois conceitos opostos surge de uma forma dinâmica: os dois 
aspectos da matéria transformam-se, incessantemente, um no outro. O misticismo oriental 
apresenta uma unificação dinâmica semelhante entre o vazio e as formas a que aquele dá 
origem. (CAPRA, 1984, p. 178).

Deste modo, a distinção entre matéria e espaço vazio – som e silêncio – é abandonada, 
quando descoberto que as partículas virtuais podem ser criadas espontaneamente a partir do va-
zio e que nele, também desaparecem naturalmente. Para ele, o vazio é relacionado como a essên-
cia de todas as coisas, como para Koellreutter, o silêncio como essência dos sons. O vazio – silên-
cio -, não é um estado nulo, ele contém potencialidade para formar qualquer partícula – som - e 
estas partículas tornam-se manifestações transitórias do vazio. Sempre fazendo um paralelo entre 
sua estética com a física moderna, Koellreutter nos chama atenção para a relevância que as trans-
formações na ciência o levaram a construir sua estética musical, “o som não pode ser separado do 
espaço aparentemente vazio, em que ele ocorre. Da mesma forma como as partículas não podem 
ser separadas do espaço que as circunda.” (KOELLREUTTER, 1997, p. 105). 

O silêncio é a renúncia de qualquer intenção sonora. Entendendo silêncio, na estética do 
impreciso e do paradoxal, não apenas como ausência de som, mais também, como índice alto de 
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redundância, de elementos que se repetem, de reverberação, simplicidade e austeridade, caracte-
rizante da monotonia, um clima de meditação. De acordo com Koellreutter (1989), estes elemen-
tos que trazem tranquilidade e concentração causam uma estabilidade mental e emocional, abrin-
do caminho para o espiritual.
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INTRODUÇÃO

O trabalho em questão pretende discutir e propor um processo de elaboração de arranjos 
para contrabaixo acústico onde o instrumento assuma destaque como solista. Discutirá também 
técnicas relacionadas à performance do contrabaixo no repertório erudito (principalmente com re-
lação ao uso do arco e seu leque expressivo) e no popular (pizzicato, improvisação).

Compositores ao longo do século XX direcionaram suas composições para a valorização 
timbrística, e muitos constataram no contrabaixo uma oportunidade para buscar novos e dife-
rentes timbres. Alguns desses elementos podem ser observados em obras como os Quintetos pa-
ra cordas de A. Dvorak (1841-1904), Quintetos de S. Prokofiev (1891-1953), a Sonata de H. 
W. Henze (b.1926), as orquestrações de K. Penderecki (b. 1933), entre outros. Estima-se que 
até meados de 1920 o contrabaixo não era utilizado na Música Popular Brasileira (MPB), sendo 
as linhas melódicas graves executadas pela tuba, ou em alguns estilos como o chorinho, feitas 
ainda hoje pelo violão de sete cordas. É provável que uma participação mais efetiva do contra-
baixo na MPB ocorreria por volta da década de 1930, onde o contrabaixo acústico começaria a 
ser utilizado como instrumento de base em gravações, formações instrumentais e grupos regio-
nais. Na formação da maioria dos grupos de música popular, segundo Borém e Santos (2002), 
o contrabaixo acústico ainda é utilizado como instrumento de acompanhamento, normalmen-
te em pizzicato. 

Orquestras como as dirigidas por Pixinguinha (Alfredo da Rocha Viana Filho, 1898 – 
1937) e por Radamés Gnatalli (1906-1988) seriam as primeiras a utilizar o contrabaixo acústi-
co em suas formações musicais de maneira mais assídua, ao passo que Gnatalli seria o primei-
ro compositor brasileiro a compor para o contrabaixo acústico na ótica solo. A obra Canção e 
Dança para contrabaixo acústico e piano – 1934, composta para o contrabaixista ítalo brasilei-
ro Sandrino Santoro, demonstra a exploração ampla do instrumento, utilizando técnicas de arco, 
pizzicato, idiomatismo, atentando a exequibilidade técnica. Segundo Danjas (2007) sempre foi 
uma característica de Gnatalli, escrever idiomaticamente para todos os instrumentos que abor-
dou, demonstrando o conhecimento específico das técnicas e linguagem de cada instrumento. 
Vide exemplos:
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Figura 1: Trecho de Canção e Dança (1934) de Radamés Gnatalli. Utilização do arco.

Figura 2: Trecho de Canção e Dança (1934) de Radamés Gnatalli. Utilização do Pizzicato.

De fato, esta obra é uma composição isolada, tendo em vista que no país a exploração 
do repertório para contrabaixo solista, seria mais enfatizado apenas a partir da década de 1980 
(RAY, 1996). 

Tais exemplos são inspiradores e demonstram ser possível ampliar o repertório solista para 
este instrumento em obras brasileiras, através da exploração vasta dos usos e recursos que o ins-
trumento oferece, promovendo a integração de elementos eruditos e populares, que contemplam a 
formação miscigenada da cultura musical brasileira (DANJAS, 2007), contribuindo também para 
a divulgação, valorização e preservação da cultura musical nacional. Sendo assim, serão aponta-
das novas estratégias de utilização do contrabaixo acústico solista, mesclando e associando técni-
cas de repertório da música de concerto com as abordagens da música popular, visualizando nas 
obras brasileiras diversas, um produto de ricas experiências musicais (DINIZ, 2006).

O trabalho em questão pretende discutir e propor um processo de elaboração de arranjos 
para contrabaixo acústico onde o instrumento assuma destaque como solista. Para tanto, a meto-
dologia adotada incluirá a exploração de recursos idiomáticos do instrumento em canções popula-
res brasileiras selecionadas. 

OBJETIVO GERAL

Discutir e propor um processo de elaboração de arranjos para contrabaixo acústico onde o 
instrumento assuma destaque como solista.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

•	 Determinar	critérios	para	a	escolha	de	canções	populares	brasileiras	tendo	em	vista	os	
recursos idiomáticos do instrumento;

•	 Buscar	soluções	técnicas	no	que	diz	respeito	à	utilização	do	arco,	articulação	em	geral,	
dedilhados e procedimentos interpretativos para a edição dos arranjos;

•	 Editar	os	arranjos	para	contrabaixo	acústico,	realizados	ao	longo	da	pesquisa;
•	 Ampliar	a	oferta	de	repertório	solista	para	o	contrabaixo;
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ASPECTOS METODOLóGICOS

Esta pesquisa enquadra-se ao caráter qualitativo e divide-se em três etapas principais e 
seus sub-tópicos. Abaixo segue a descrição detalhada das etapas até a defesa:

a) Pesquisa bibliográfica
•	 Revisão	 da	 literatura	 relacionada	 ao	 tópico	 do	 presente	 projeto,	 com	 ênfase	 inicial	

aos trabalhos de Borém (1995, 2001, 2003, 2006), Ray (1996, 1999, 2001, 2006), Borém 
e Santos (2002, 2003), Borém; Vieira; Lage (2003), Ray; Ferreira (2006), Borém; Ray; Rosa 
(2011), além de gravações em áudio e vídeo, partituras e livros afins;

•	 Levantamento	de	obras	musicais	dentre	o	repertório	de	canções	populares	brasileiras;	
•	 Selecionar	dentre	o	repertório	de	canções	populares	brasileiras	aquelas	cujas	melodias	

funcionem idiomaticamente no contrabaixo acústico;

b) Processo de elaboração dos arranjos
•	 Definição	de	critérios	para	instrumentação	e	elaboração	dos	arranjos;
•	 Elaboração	de	arranjos	mediante	a	instrumentação	e	critérios	escolhidos;	
•	 Apresentação	de	exemplos	dos	arranjos	em	trechos	finalizados;	
•	 Preparar	material	para	apresentação	em	congressos	e	publicações	em	revistas	científi-

cas de circulação nacional e internacional;

c) Apresentação dos resultados
•	 Preparação	do	recital	de	defesa;
•	 Preparação	do	artigo	de	defesa;
•	 Defesa;	

RESULTADOS ESPERADOS

Este trabalho buscará evidenciar através da elaboração de arranjos para contrabaixo acús-
tico em obras brasileiras, formas e procedimentos relacionados a técnicas de execução do contra-
baixo acústico e sua aplicação em diferentes contextos da produção musical brasileira, de modo 
que, o mesmo assuma destaque como solista. Espera-se, que esta pesquisa possa ser útil como 
mais um caminho para a aplicação da mescla de técnicas eruditas com populares, ampliação do 
repertório solista e da performance do contrabaixo no Brasil. 
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INTRODUÇÃO

O ato de transcrever e arranjar obras de uma instrumentação para outra, assim como um 
compositor adaptar obras de outros compositores, têm sido fato recorrente em grande parte do re-
pertório violonístico. Ao verificar o repertório de transcrições realizadas por grandes nomes do vio-
lão constatamos a importância dessa prática.

Ao revisar o catálogo de obras de Francisco Tárrega, Miguel Llobet, Emilio Pujol e Andrés 
Segóvia, observamos um grande número de transcrições para violão solo e outras formações que 
exploram o repertório de diversos períodos e compositores como Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Albeniz, Schubert, entre outros. Desse modo, verifica-se a utilização da transcrição como forma de 
ensejar ao violonista a execução de obras de grandes compositores da música universal. 

Do ponto de vista da música ocidental por diversas razões o violão não foi o foco da aten-
ção por parte dos grandes compositores em determinados períodos. Uma das razões foi a orienta-
ção estética da grandiloqüência orquestral, fazendo com que os instrumentos que não se enqua-
drassem em seus padrões acabassem relegados a um plano secundário. 

Assim o repertório violonístico nos séculos XVIII e XIX se restringiu à produção de intérpre-
tes/compositores como Sor, Aguado, Guiliani, Carulli entre outros, não sendo utilizado em obras de 
compositores considerados de primeira grandeza.

Uma observação que podemos fazer a partir das transcrições acima mencionadas é em re-
lação à obra de Bach. Na maioria delas a fonte utilizada limita-se às obras para alaúde, violino e 
violoncelo, não se aproveitando obras originais de outras formações, fato que de certa maneira res-
tringe dessa forma a abrangência da incorporação desse repertório frente a outras possibilidades. 

As transcrições para o violão buscaram na maioria das vezes obras de instrumentos origi-
nais que apresentavam uma maior adaptabilidade ao instrumento, com o objetivo de uma transcri-
ção funcional, na qual a obra original não fosse descaracterizada frente às condições idiomáticas 
do violão e que ao mesmo tempo conseguisse explorar da melhor forma suas possibilidades.

Além do aumento do repertório violonístico, obras originais para instrumentos com maio-
res possibilidades técnicas ou formações maiores como a orquestra, possibilitam a exploração de 
novas sonoridades e novas técnicas instrumentais para a realização das mesmas ao violão. Sobral 
(2007) reitera as novas possibilidades técnicas que a transcrição oferece:

A transcrição submete a obra a outra técnica e possibilidade instrumental que não é a origi-
nal; quando a eloqüência ou conteúdo musical não é violado, o instrumento para o qual se 
transcreve terá necessariamente que evoluir tecnicamente. (SOBRAL, 2007, p. 19).

Quando observamos as possibilidades do violão frente às transcrições, encontramos um 
instrumento de certa forma limitado em relação a sua tessitura e a capacidade de sustentação de 
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notas longas. Apesar dessas dificuldades que lhe são inerentes, pode-se também obter um vasto 
leque de possibilidades através da utilização de características idiomáticas do violão, como a pos-
sibilidade de enriquecimento harmônico.

Quando pensamos em transcrições de obras para órgão ou outros instrumentos de maio-
res possibilidades técnicas para o violão, esses questionamentos só aumentam. O órgão nos ofere-
ce uma gama de possibilidades técnicas como acoplamentos, vários manuais e pedais, capacidade 
de sustentação e grandiosidade sonora e polifônica que caracterizam problemas a serem enfrenta-
dos na concepção das transcrições. 

Essas dificuldades em adaptar uma obra original a outro meio específico podem ser ob-
servadas nas transcrições similares do próprio Bach, onde o compositor utiliza recursos como a 
transposição, a adição e supressão de notas, a simplificação ou diminuição, a ornamentação e oi-
tavações para adaptar a transcrição da obra original a outro instrumento. Podemos observar no 
exemplo citado por Rodrigues (2011) a decisão tomada por Bach na transcrição do 4º Concerto 
Brandenburguês BWV 1049 ao utilizar um recurso idiomático do cravo para resolver o problema 
da sustentação das notas longas. 

O 4º Concerto Brandenburguês BWV 1049 (1721) foi convertido no concerto em Fá Maior 
para cravo. A partir do compasso 59 do Allegro inicial, o violino deve tocar ré5 durante qua-
tro compassos. Embora esta nota estivesse disponível no cravo, a única maneira de o susten-
tar durante este número de compassos seria fazendo trillo e este gesto requereria a nota mi5. 
(RODRIGUES, 2011, p. 27).

Figura 1: Concerto Brandenburguês BVW 1049, Violino (Allegro, cc. 59-66)

Figura 2: Concerto para cravo BVW 1057 (Allegro cc. 59-66)

Acreditamos que analisando os processos de transcrição utilizados por Bach e realizando 
um levantamento das pesquisas já desenvolvidas na área, será possível obter um referencial teóri-
co para a realização das nossas transcrições de forma coerente e historicamente informada. O pro-
cesso utilizado na adaptação de suas obras em diversas instrumentações nos apresenta idéias de 
procedimentos que foram adotados pelo próprio compositor. 

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Transcrever a Passacaglia e Fuga BWV 582 de Johann S. Bach para a formação de dois 
violões, baseando-se nos processos encontrados mediante análise do seu Concerto em Sol Maior 
BWV 592 e sua transcrição.
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Objetivos Específicos:

•	 Realizar	levantamento	bibliográfico	a	respeito	da	utilização	da	transcrição	ao	longo	da	
história da música e da história do violão.

•	 Realizar	uma	análise	comparativa	do	Concerto	em	Sol	Maior	para	órgão	BWV	592	e	a	
sua transcrição para cravo (BWV 592a).

•	 Verificar	quais	são	os	processos	utilizados	por	Bach	para	a	realização	das	suas	transcrições.
•	 Descrever	os	processos	utilizados	por	Bach	para	a	transcrição	e	adaptá-los	ao	violão.	
•	 Realizar	a	transcrição	da	Passacaglia	e	Fuga	BWV	582	para	a	formação	de	dois	violões.	

METODOLOGIA

A pesquisa é de caráter qualitativo, pois se propõe a realizar uma transcrição para dois vio-
lões da Passacaglia e Fuga BWV 582 de Johan S. Bach. 

Será feita uma revisão da literatura existente sobre Bach, suas transcrições e seus procedi-
mentos de transcrição. Ao dialogar com estes trabalhos que abordaram essa temática ou problema 
específico, buscaremos estruturar e dar sustentação para o desenvolvimento desta pesquisa.

Mediante análise comparativa do Concerto em Sol Maior BWV 592 e sua transcrição para 
cravo (BWV 592a), buscaremos identificar os processos adotados por Bach em sua transcrição. A 
partir disso serão apresentados os processos utilizados pelo compositor em sua transcrição, bem 
como o cruzamento com a literatura já existente que aborda esta mesma temática.

Como resultado final, será realizada a transcrição da Passacaglia e Fuga BWV 582 para dois 
violões, a relacionando-a e comparando-a com os processos encontrados nas análises anteriores. 

RESULTADOS ESPERADOS

Através dos resultados encontrados busca-se ensejar o interesse pela pesquisa desse reper-
tório até então pouco utilizado devido a sua dificuldade de adaptação ao violão. Através da transcri-
ção da Passacaglia e Fuga BWV 582 procuramos acrescentar ao repertório violonístico mais uma 
obra de fundamental importância de Bach. 
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INTRODUÇÃO

O presente artigo visa observar parâmetros de escritura vocal e instrumental usados por 
Luciano Berio (1925-2003) na obra Agnus (1971), que contribuam para a criação de música vo-
cal experimental com texto escrito em língua portuguesa. Alguns procedimentos composicionais 
característicos da obra mista (vocal + instrumental) de Berio identificáveis em Agnus são: perti-
nência/ não pertinência1 da origem das fontes sonoras, fusão entre fontes sonoras heterogêneas por 
meio de neutralização da oposição entre essas fontes, desconstrução textual/ constituição progres-
siva de texto e música, e o uso de fonemas como elemento tímbrístico. 

A partir de dados obtidos por meio de análises enfocando aspectos concernentes ao tim-
bre, tessitura e densidade iterativa, viabiliza-se a criação de obras para formação mista (vocal + 
instrumental) derivando procedimentos composicionais fornecidos pela poética musical de Berio. 
O presente artigo destina-se a apresentar resultados parciais obtidos por uma primeira etapa de 
análises da obra Agnus. 

REVISÃO DE LITERATURA

Em se tratando de música vocal e texto, identifica-se ao longo da história da música oci-
dental que em determinados períodos a música se sujeitava ao texto, e em outros, o texto era su-
jeito à música. Possivelmente devido a essa dicotomia, grande parte da produção de música vocal 
consistiu em melodia acompanhada.

No século XX, motivados pelas experimentações nos campos da lingüística e de concep-
ções literárias de vanguarda, compositores tais como Arnold Schoenberg, György Ligeti, John Cage, 
Pierre Boulez, Luciano Berio, entre outros, desenvolveram importantes trabalhos experimentais pa-
ra voz, instrumentos, e eletrônica. 

Optei pela obra Agnus de Luciano Berio, pois:

A produção de Berio tem relação direta com o fenômeno vocal, centralizado nas articulações, 
ou seja, a fenomenologia lingüística em seu aspecto fonológico (...). A voz, com suas mani-
festações diversificadas, ramificadas e até contraditórias, é o objeto da atividade criativa de 
Berio. Sua produção está plena de significação, em particular quando se analisa uma obra 
vocal e instrumental, em que busca uma perfeita lincagem texto/música. Há um pensamento 
fonológico em Berio, a partir dos paradigmas das funções da linguagem de Roman Jakobson. 
(MENEZES apud SERGL, 2002)

E ainda:

(...) a palavra em sua sonoridade ressoa ampliada nos instrumentos, simulações acústicas 
que Berio obtém experimentalmente e não abstratamente fazendo com que a escuta outrora 
de perfil melódico mude de lugar e se torne textural. Não se trata assim de encontrar simili-
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tudes estruturais, relações verbais, mas simplesmente de encontrar ressonâncias concretas. 
(FERRAZ, 2010, p. 09-10)

Agnus é parte integrante da obra Opera (1969-1970) para 13 cantores, coro e orquestra. 
Sua versão camerística para dois sopranos, três clarinetes e órgão elétrico foi encomendada pe-
la Ball State University em 1971. O texto da obra é a frase litúrgica “Agnus dei qui tollis pecca-
ta mundi, miserere nobis”, que dissociada de seu caráter litúrgico descreve o pranto de mulheres 
pela morte de suas crianças. 

Berio indica na partitura dessa obra que os três clarinetes não acompanham as vozes, por-
tanto, é essencial que todos os performers sejam ouvidos num mesmo nível sonoro. O órgão, que 
pode ser substituído por gravação, deve estar atrás do palco e executar do início ao fim da peça o 
cluster composto por notas entre “Sib 4” e “Fá 5” o mais piano possível, quase inaudível. Os fo-
nemas do texto são separados e dissociados de seu significado, o que confere ao compositor maior 
liberdade de interação com o material sonoro resultante.

De acordo com Reginald Brindle, as vozes não possuem papel dominante, mas, funções 
instrumentais. As harmonias e texturas são estabelecidas por longos períodos, e os fonemas são 
usados como veículo para o estilo instrumental. Ainda segundo Brindle:

Às vezes há considerável atividade em todas as partes, mas que ao mesmo tempo em que a 
atividade de Berio teria sido um mosaico de mudanças caleidoscópicas, em Agnus a ênfase 
é na repetição e não mudança. (...) O efeito, e de fato, a intenção, é a criação de música es-
tática que pulsa como elementos de som branco em movimento perpétuo, mas com uma au-
sência de sentido positivo e alteração definitiva, e mutação.

METODOLOGIA

O projeto está dividido em três etapas principais:
1ª) Levantamento bibliográfico: Estudo dos processos criativos e técnicas composicionais 

(nos instrumentos e vozes) inerentes a Luciano Berio, através da análise teórica de escritos do 
próprio compositor e de outros autores.

2ª) Análise: Permitirá identificar sob ampla perspectiva a abordagem composicional, as 
principais ferramentas de inter-relação entre instrumentos e vozes, e a novidade sonora obtida co-
mo resultado audível e visível dessas obras. Neste estágio, pretendo também realizar um estudo 
sobre as particularidades técnicas vocais desenvolvidas nos séculos XX e XXI a fim de gerar ferra-
mentas de análise e criação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS

A estrutura de Agnus é dividida basicamente nas seções A - B - C, sendo a seção A com-
posta de objetos direcionais de alta densidade (ver fig.1), seção B composta por objetos estáticos 
de baixa densidade (ver fig.2), e seção C que consiste em combinações entre os objetos anteriores. 
As seções, construídas sobre materiais previamente apresentados, são delimitadas por pequenas 
transições em bloco nos compassos 30 e 59 (ver Figura 3). O eixo da composição é a nota Sib 3, 
presente em todos os compassos, exceto nas anacruses das transições. Os movimentos melódicos 
e harmônicos são justificados pela aproximação ou dispersão gradual do eixo Sib.
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Figura 1: Pequenos arabescos em torno de Sib 3, comportamento direcional de alta densidade, escrita não vo-
cal para as vozes e desconstrução textual.

Figura 2: Polarização em Sib 3. Estaticidade. Desconstrução e reconstrução textual
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Figura 3: Transições entre as seções por blocos

O comportamento direcional de alta densidade é composto por pequenos arabescos que se 
movem rapidamente, resultando numa escrita instrumental para as vozes que cantam fonemas de-
rivados da desconstrução do texto “Agnus dei” como elemento tímbrístico.

No comportamento estático de baixa densidade, vozes e instrumentos se mantêm em Sib, 
e há pequenas expansões de âmbito presentes nas vozes e reverberadas pelos clarinetes resultan-
do na fusão entre os timbres e, para o ouvinte, impressão de pertinência e não pertinência da ori-
gem das fontes sonoras; em outras palavras, Berio neutraliza a oposição entre o vocal e o instru-
mental através do uso de fonemas.

Após a exposição destes comportamentos sonoros, há diversas reiterações simultâneas dos 
elementos expostos, bem como a constituição progressiva do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na poética de Luciano Berio a composição implica em uma análise do potencial fonéti-
co e das descobertas inerentes ao texto, a fim de extrair significados implícitos ou novos a partir 
dele. Considerando a ampliação da gama de recursos correntes na música contemporânea, o es-
tudo das abordagens utilizadas por Berio na música vocal/instrumental possibilita o desenvolvi-
mento de técnica e estilo de escrita vocal experimental com texto em língua portuguesa, que po-
de ser encontrado em obras de compositores brasileiros como Gilberto Mendes, Jocy de Oliveira, 
Flô Menezes, entre outros.

NOTA DE TEXTO

1 Refiro-me ao conceito de pertinência/ não pertinência descrito por Sergl como a discriminação da fonte no interior de 
conjuntos mais ou menos uniformes ou homogêneos ou pela não-discriminação, ou seja, da fusão entre fontes sonoras 
heterogêneas.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta a discussão inicial da pesquisa em andamento que busca arti-
cular colaboração compositor-performer e percussão (com o recorte em instrumentos idiofones pou-
co explorados, subutilizados, sem repertório solo consistente ou múltiplas técnicas instrumentais).

Em comparação aos naipes fortemente consolidados (violinos, madeiras, piano, etc.) a per-
cussão tem se afirmado como naipe instrumental independente há pouco tempo. Sua inclusão co-
mo voz autônoma na música de concerto e seu desenvolvimento solo são recentes (cerca de 100 
anos). Sendo assim, ainda são experimentadas técnicas, sonoridades e até novos instrumentos pa-
ra integrar esta família instrumental.

Entretanto, algumas questões vêm à tona quando se inclui um novo objeto na composição 
musical: Quais sons são possíveis de se obter neste objeto? Como deve ser sua notação? Pode-se 
criar uma técnica específica para ele?

Tendo em vista que o repertório solo inicial deste tipo de instrumento ainda está em desen-
volvimento, a problemática citada acima se associa a outro campo: o da relação entre o compositor 
e o intérprete. Sobre a participação do intérprete no processo criativo, Michael Nyman afirma: 

a música nova engaja o intérprete em estágios anteriores. (...) Envolve sua inteligência, sua ini-
ciativa, suas opiniões e preconceitos, sua experiência, seu gosto e sensibilidade, num caminho 
em que a colaboração com o compositor torna-se indispensável. (NYMAN. l974, p. 138)

Conforme verificado em Anais de congressos e periódicos brasileiros, há um aumento no 
número de estudos que examinam a colaboração entre músicos. Muitos pesquisadores brasileiros 
tratam, em diferentes profundidades e visões, a relação entre compositor e intérprete.

A presente pesquisa pretende verificar se – e até que ponto – a relação de colaboração po-
deria auxiliar numa exploração sistemática e mais abrangente do potencial timbrístico de determi-
nados instrumentos comumente marginalizados (mesmo que de maneira precipitada), pela presun-
ção de que não possuem suficiente riqueza de sons.

JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa justifica-se primordialmente pela necessidade de incrementar a documenta-
ção existente sobre colaboração. Segundo Domenici, a falta de documentação despreza o proces-
so de troca compositor-instrumentistas e o que este encontro pode gerar no resultado da composi-
ção/performance. (DOMENICI, 2010, p. 1.142)
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O trabalho conjunto do par colaborativo deve ser estimulado e pode ser construtivo para 
ambos, conforme concordam Ray e Túlio: a colaboração gera “promoção de novas obras de com-
positores ativos e estímulo à ampliação de técnicas de execução instrumental” (RAY, 2010, p. 
1.310) e a intensificação, nos últimos anos, deste tipo de relação no Brasil gerou “obras cada vez 
mais idiomáticas para vários instrumentos.” (TÚLLIO, 2005, p. 296)

Por desenvolver-se principalmente no repertório de compositores vivos, a percussão pode 
se revelar com abundante potencial de colaboração. Sobre este intrínseco vínculo, Steven Schick 
afirma em entrevista a Jean-Charles François:

Devido ao repertório contemporâneo para percussão ser muito novo, sinto intensamente que 
nós percussionistas deveríamos desenvolver relações frutíferas com compositores, com a fi-
nalidade de criar bons trabalhos. (FRANÇOIS, 1987, p. 86) 

No caso do recorte instrumental proposto aqui, a colaboração poderá contribuir para o re-
dimensionamento do objeto enquanto instrumento musical, no momento em que, no imaginário de 
quem o conhece, ele passa de um simples produtor de som único a algo multifacetado capaz de 
surpreender pela diversidade das suas possibilidades inerentes. 

Há uma geração de compositores que reflete na prática a afirmação de John Cage: 
“Qualquer som é aceitável para o compositor de música para percussão.” (CAGE, 1937) Ressalta-
se que a pesquisa proposta faz parte de uma tradição de exploração artística de busca por um 
considerável contingente de compositores dos séculos XX e XXI que se dedicam a observar atenta-
mente um instrumento para potencializar sua infinidade timbrística. Alvin Lucier, Pierluigi Billone, 
Helmut Lachemann, Carlos Stasi são alguns dos exemplos.

OBJETIVO GERAL

Propor, vivenciar e documentar os diferentes momentos da relação colaborativa composi-
tor-intérprete, através da encomenda, preparo, estréia e gravação de obras de compositores brasi-
leiros para instrumentos de percussão únicos ou não-usuais. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS

•	 Fazer	um	panorama	geral	dos	solos	existentes	para	instrumentos	idiofones	que	não	te-
nham repertório solo padrão e técnicas próprias diversificadas;

•	 Estimular	a	composição	para	estes	instrumentos	e	assim	auxiliar	a	criar	repertório	que	
os utilize de maneira plural, desmistificando o senso comum que alguns instrumentos de percus-
são são restritos a emissão de apenas um tipo de som;

•	 Traçar	um	comparativo	entre	a	maneira	usual	de	tocar	estes	instrumentos	e	a	necessá-
ria para tocar as peças encomendadas; 

•	 Refletir	acerca	da	possibilidade	composicional	aliada/restrita	às	possibilidades	físicas	e	
ergonômicas do instrumento em questão;

•	 Documentar	em	áudio	e	vídeo	as	peças	encomendadas	para	o	projeto;
•	 Testar	as	hipóteses	sobre	possíveis	pontos	positivos	da	relação	colaborativa.

METODOLOGIA

Como etapa inicial deste projeto pretende-se levantar literatura referente à colaboração e 
reunir gravações de solos que envolvam o grupo de instrumento especificado. 

Como apresentação inicial de resultados, será ministrada uma palestra para compositores 
na qual a pesquisadora apresentará partituras, gravações, estado da arte da colaboração, manei-
ras de explorar os instrumentos de percussão e possíveis notações. 

Na parte prática (da encomenda das peças), será feita uma reunião para demonstrar a varie-
dade de sons possíveis em cada um dos instrumentos selecionados a fim de auxiliar os compositores 
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na escolha do objeto sonoro (instrumento) de sua composição. Posteriormente, quando cada um de-
les já tiver designado para qual irá compor, será feita uma segunda forma de exploração, mais volta-
da às dúvidas e necessidades artísticas de cada um dos compositores. Ou seja, a relação composi-
tor-interprete passa a ser mais individualizada a partir da definição do foco de cada composição. 

Com a finalidade de obter ótimos resultados artísticos e acadêmicos, a pesquisadora pre-
tende relacionar-se colaborativamente da forma mais prolífica e humana possível, guiada pelas di-
ferentes formas que o hiato instrumento-compositor pode tomar e tendo como pressuposto que o 
intérprete colabora, dentre outras maneiras, ao identificar que lacunas do compositor e/ou instru-
mento ele precisa suprir.

Ainda na prática, será feita uma análise motora de cada uma das peças compostas para 
compreender a fisicalidade do instrumento em questão e a ergonomia do que foi proposto na com-
posição, compilando então as técnicas utilizadas/desenvolvidas para as peças encomendadas. 

Posteriormente, será elaborado um quadro comparativo das técnicas comumente utilizadas 
para cada um dos instrumentos e das utilizadas nas composições do projeto, tornando possível a 
reflexão acerca do avanço composicional e instrumental propiciado pela presente pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se obter peças que se enquadrem no propósito da pesquisa e venham para somar 
o principiante repertório solo e técnica instrumental.

Com a tabela comparativa de técnicas, o relatório individual de colaborações e a gravação, 
espera-se que seja possível testar as sete hipóteses iniciais, que contemplam questões de nota-
ção, ergonomia, exequibilidade, expressividade, idiomatismo, técnica composicional e instrumen-
tal, respectivamente listadas abaixo.

A relação colaborativa:
1. Gera partituras com notação clara. 
2. Permite que o compositor compreenda o padrão de movimentação possível com aque-

le instrumento.
3. Gera composições factíveis, sem passagens que ultrapassem o limite do instrumentis-

ta ou do instrumento.
4. Potencializa a expressividade e o nível de entendimento daquela música pelo performer. 
5. Faz com que seja bem utilizado o potencial instrumental, com consequente organicida-

de na execução composição.
6. Diminui o hiato do que se imagina soar e do que realmente soa. 
7. Auxilia na manutenção da técnica instrumental e estimula a criação de novas técnicas 

(técnicas estendidas).
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PROGRAMAÇÃO ARTíSTICA

Quarta-Feira dia 03 de Outubro de 2012

09:15-10:10h - Abertura do XII SEMPEM - Teatro da EMAC - Campus 2 - Samambaia
Impact(o) Percussão
Direção: Dr. Fabio Oliveira
Membros: Catarina Percínio, Lucio Pereira, Augusto Moralez, Kemuel Kesley, Noel Carvalho, 
Leonardo Pereira, Gustavo Bernardes, Khesner Oliveira
Convidados: Dr. Greg Stuart, Paulo Guicheney, Leonardo Labrada

Living with the death of time (2012) – Michael Pisaro (1961) 10”
* Primeira Audição Mundial - Greg Stuart, solista
But what about the noise of crumpling paper (1985) – John Cage (1912-1992) 6’
Credo in US (1942) – John Cage (1912-1992) 12’

20:30h - Música na Cidade - SESC CIDADANIA
(Rua C197, Esq. Av. C-198 e Rua C-224 - Jd. América CEP: 74270-030 - Goiânia-GO)
Felipe Avellar de Aquino, Cello
José Henrique Martins, Piano

Quinta-Feira dia 04 de Outubro de 2012

09:15-10:10h - Teatro da EMAC
Duo Sem Fronteira
Gadiego Carraro, Contrabaixo / Nery Borges, Violão
Milonga Nova (2010) - Gadiego Carraro (1979) 9’
Balance Bass (2010) - Gadiego Carraro (1979) 6’30”

Carlos Costa, piano / Johnson Machado, clarineta / Mábia Felipe, soprano 
Quatro Cantos de Fé (2011) - Estércio Marquez Cunha (1941) 9’
para soprano, clarineta e piano.
Canto 1 – 2´13
Canto II – 1´58
Canto III – 2´15
Canto IV – 1´47

XII SEMPEM - Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
Programa de Pós-Graduação em Música
Goiânia - 03 a 05 de outubro de 2012
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Marcelo Brombilla, Violão
Elogio de La Danza - Leo BROUWER (1939) 6’
Lento
Obstinato
Nocturno - F. M. TORROBA (1891-1982) 3’40’’
Ritmata - E. KRIEGER (1928) 4’20’’
Sonatina - L. BERKELEY (1903-1989) 5’
Allegreto

14:00-14:50h - Teatro da EMAC
Augusto Moralez, Recital de Mestrado I - Solo de Percussão
Time-Clouds (2009) - Jorge Vidales (1972) 8’
Fogo (1992) - Carlos Stasi (1962) 8’
Tetragrammaton VI (2007) - Roberto Victório (1959) 6’
Recycling, Collaging, Sampling (2000-2006) - Edson Zampronha (1963) 28’

20:30h - Musica Experimental Pós Cageana - Centro Cultural UFG (CCUFG) - Pça 
Universitária
Greg Stuart, percussion/electronics
Joe Panzner, computer
Dedekind duos (2003) - Antoine Beuger (1955-)
Edges (1969) - Christian Wolff (1934-)
Variations for Functions and Partitions of Time, Variation VII (2009) - David Kant (1986)
pausa
Improvisação (2012) – Greg Stuart e Joe Panzner

Sexta-Feira dia 05 de Outubro de 2012

08:30-09:00h - Teatro da EMAC
Duo Corvisier
Fernando Corvisier e Fátima Monteiro Corvisier, pianos
Le Boeuf sur le Toit (1919-20) - Darius Milhaud (1892-1974) 20’

14:00 – 14:50h - Teatro da EMAC
Duo Villa-Lobos
Luiz Néri Pfützenreuter, piano / Lúcia de Vasconcellos, canto
Canções da Floresta do Amazonas - (1958) Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 12’

Duo Vilar Montenegro
Taís Vilar, Clarineta / Guilherme Montenegro, piano
Luz (1995) - Edmundo Villani-Cortes (1930-) 5’20”
Gosto de Brasil (1999) - Ricardo Vasconcelos (1955-) e Francisca Aquino (1956-) 3’30”

Duo Mesa pra Dois
Catarina Percínio e Leonardo Bertolini Labrada, percussão
Materiali – Dentro do dentro (2012) - Alexandre Lunsqui (1969) 9’
* Primeira-Audição Mundial
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Trio Kronus
Gerson Amaral, trompete / Rubem Santos, trompa / Roberto Milet, trombone
Sonata for Horn, Trumpet and Trombone (1922-45) - Francis Poulenc (1899-1963) 9’20”

19:00h-19:50h - Teatro da EMAC
Apresentação da turma do Mini-Curso “Performance de Música Experimental”
Direção: Dr. Greg Stuart e Dr. Joe Panzner

Variations III (1963) - John Cage (1912-1992) 10’
For percussion perhaps, Or... (night) (1971) - James Tenney (1934-2006) 5’
fields have ears (4) (2009) - Michale Pisaro (1961-) 28’

MINI-CURSOS

1) Introdução à Retórica Musical
 Prof. Dr. Acácio Piedade - dias 03, 04 e 05/out, das 17h às 19h - Sala 130

2) Voz e Expressividade: o Intérprete como Tradutor dos Sentidos da Canção 
 Profa. Dra. Regina Machado - dia 04/out, das 17h às 20h - Mini-Auditório

3) Sons, Ruídos e Silêncios em Experiências de Reapropriação Criativa de Canções Brasileiras
 Profa. Dra. Maura Penna - dias 03, 04 e 05/out, das 17h às 19h - Sala 215

4) Metodologia de Ensino de Piano em Grupo
 Profa. Dra. Lisa Zdechlik - dia 05/out, das 17h às 19h – Mini-Auditório

5) Musicoterapia na Reabilitação: Uso da Criatividade na Clínica e na Pesquisa 
 Mt. Dra. Maria Helena Rockenbach - dias 03 e 04/out, das 17h às 19h30 – Sala 126

6) Compondo com Materiais
 Prof. Dr. Alexandre Lunsqui - dia 04, das 17h às 19h30 e dia 05/out, das 15 às 
 16h40 - Teatro

7) Performance de Música Experimental
 Profs. Dr. Greg Stuart e Dr. Joe Panzner - dias 03 e 05/out, das 17h às 19h30 - Teatro


