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                          RESUMO 

Este trabalho, estruturado em Parte A e Parte B, investiga como a dinâmica influencia o 

timbre na Música para Trompete Solo, de Estercio Marquez Cunha. A abordagem das 

nuances tímbricas nessa obra não está direcionada apenas para o que determina o 

reconhecimento do som do instrumento, mas, também, à sua interpretação. Para compreender 

a relação desses dois parâmetros sonoros nessa obra, primeiramente, como exposto na Parte 

B, faz-se uma revisão de literatura sobre o timbre e a dinâmica no contexto musical. Em 

seguida, realiza-se uma análise fenomenológica da Música para Trompete Solo com a 

finalidade de conhecer a estrutura da obra e, por fim, as sugestões interpretativas, momento 

em que se objetiva verificar, na prática, como a dinâmica, em uma interação com outros 

elementos da composição, atua na configuração do timbre nessa obra de Estercio Marquez 

Cunha. O resultado final foi a interpretação da obra em dois recitais, conforme mostra os 

programas contidos na Parte A.  

 

Palavras-chave: Relação entre Dinâmica e Timbre; Interpretação Musical; Trompete; Estercio 

Marquez Cunha.  
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ABSTRACT 

 

This paper, divided into Part A and Part B, investigates how dynamics influences the timbre 

in the Música para Trompete Solo by Estercio Marquez Cunha. The approach of the nuances 

of the timbre in this piece of music is not only directed towards what determines the 

recognition of the sound of the instrument, but also to its interpretation. To understand the 

relations between these two sound parameters in this piece, first, as explained in Part B, it is 

made one review of the literature about the timbre and the dynamic in a musical context.  

Then, there is a phenomenological analysis of Música para Trompete Solo with the intention 

of knowing the structure of the piece, and finally, the interpretative suggestions, the time 

which aim to verify how dynamic, interacting with other elements of composition, act in the 

configurations of the timbre in this piece by Estercio Marquez Cunha. The end result was the 

interpretation of the piece in two recitals, as shown in the programs contained in Part A. 

 

Keywords: Relation between Dynamics and Timbre; Musical Interpretation; Trumpet; 

Estercio Marquez Cunha  
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NOTAS DE PROGRAMA 

A Música para Trompete Solo, composta pelo goiano Estercio Marquez Cunha, foi dedicada ao 

trompetista Alessandro da Costa.  Esta composição, como muitas outras do compositor, evita um título 

que direcione a um significado, colocando a cargo do intérprete a construção de um imaginário 

sonoro, apoiado na própria estrutura interna da obra.  Em um monólogo, o trompetista é convidado a 

elaborar uma interpretação musical apoiada em uma estrutura que alterna dois diferentes tipos de 

seções:  uma em andamento semínima igual a 40 bpm, sem indicação de compasso, e outra, em 

colcheia pontuada igual a 80 bpm, com indicação de compasso. Ao longo da composição, observam-se 

frases curtas e fragmentadas, separadas por silêncios, com uma variação rítmica caracterizada pela 

presença de tercinas, síncopes e pausas.   

 

Composto em 2002, o Dueto para Flauta e Trompete preenche a lacuna no repertório para essa 

formação. Cunha elabora um contexto onde a sonoridade do trompete é ajustada à potência da flauta 

em uma região média para grave, com dinâmicas contidas na maior parte do tempo para ambos os 

instrumentos. Alterna duas seções contratantes: lento e rápido. Observa-se a presença de polirritmias, 

trítonos, mascaramentos de notas nas seções lentas e alternância de compassos e revezamento de notas 

de movimento entre as vozes nas seções rápidas. A composição foi dedicada à flautista Sara Lima e ao 

trompetista Alessandro da Costa. 

 

Badinage, em francês, significa "brincadeira, piada”. É com esse espírito jocoso que Bozza organiza 

toda a estrutura da peça, em caráter totalmente camerístico com frases curtas e soltas em um diálogo 

constante entre o trompete e o piano. A composição está organizada em três seções curtas: a primeira 

em andamento movido, a segunda lenta com caráter lamentoso e melancólico e a terceira seção com o 

mesmo espírito da primeira, porém, mais ampla e com desenvolvimento. A peça possui uma certa dose 

de virtuosidade, com saltos distantes e algumas digitações difíceis, ocasionada pelo andamento rápido 

na maior parte do tempo. 

 

O Ponteio para as Alterosas é uma homenagem do compositor ao município de Alterosas, localizado 

no sul de Minas Gerais. É predominante na obra uma textura contrapontística, com a estrutura das 

frases fazendo referência ao Ponteio presente no título, uma alusão ao dedilhado de um instrumento de 

cordas. Destaque para a cadência, que anuncia um final próximo, explorando contrastes de caráter, 

andamento e dinâmica. 

 

Inspirado no Trio para Trompa, Violino e Piano op. 40, de Johannes Brahms, o Trio para Trompete, 

Violino e Piano explora as riquezas produzidas pela combinação entre instrumentos de naipes 
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diversos: um instrumento de corda, um de metal e um piano. Possui quatro movimentos em estrutura 

harmônica que mesclam entre si momentos de tensões e dramaticidade, em um clima elegíaco, 

pacífico, sereno, introspectivo e melancólico, com situações de dinâmicas intensas, gestos agitados, 

mudanças bruscas de ritmo e passagens alegres e excitadas. 
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II- Molto Adagio – Allegro Pesante 
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NOTAS DE PROGRAMA 

A Música para Trompete Solo, composta pelo goiano Estercio Marquez Cunha, foi dedicada ao 

trompetista Alessandro da Costa.  Esta composição, como muitas outras do compositor, evita um título 

que direcione a um significado, colocando a cargo do intérprete a construção de um imaginário 

sonoro, apoiado na própria estrutura interna da obra.  Em um monólogo, o trompetista é convidado a 

elaborar uma interpretação musical apoiada em uma estrutura que alterna dois diferentes tipos de 

seções:  uma em andamento semínima igual a 40 bpm, sem indicação de compasso, e outra, em 

colcheia pontuada igual a 80 bpm, com indicação de compasso. Ao longo da composição, observam-se 

frases curtas e fragmentadas, separadas por silêncios, com uma variação rítmica caracterizada pela 

presença de tercinas, síncopes e pausas.   

Música para Trompete e Piano é uma das primeiras obras de Estercio Marquez Cunha em 

sua fase de maior interesse pelas composições para metais. Foi escrita em 2001, sendo a única 

peça do compositor para essa formação. Também dedicada ao trompetista Alessandro da 

Costa, teve estreia em 2003 em um concerto de homenagem ao compositor oferecido pela 

Sociedade Goiana de Música, no Teatro Goiânia. A obra está organizada em três seções com 

predominância do trompete em um caráter lírico, sobre pequenas intervenções do piano. A 

seção intermediária é totalmente métrica e regular, em um clima tranquilo e leve. O registro 

da obra abrange do Sol 2 ao Ré 5, com grandes saltos intervalares e conduções por semitom. 

A estrutura das frases segue uma disposição das notas por agrupamento sonoro.    

O Concerto para Trompete, Fagote e Cordas foi encomendado para o 150º aniversário da 

Academia de Artes e Ciências de Conecticute. A princípio, possuía apenas os dois primeiros 

movimentos, que foram concluídos em setembro de 1949. Hindemith acrescentou o terceiro 

movimento somente em novembro de 1952. Predomina uma textura contrapontística, com 

trechos imitativos, entre os dois instrumentos solo, que são recorrentes em todos os 

movimentos. A parte do trompete possui uma escrita com características idênticas a do fagote, 

o que favorece uma proximidade e fusão das partes. As mudanças de andamento, a presença 

constante de polirritmias e as entradas entrecortadas requerem dos dois instrumentistas 

atenção à pulsação e às contagens.  

 Composição nos moldes românticos, o Concerto para Trompete e Orquestra, escrito pela 

compositora russa Aleksandra Pakhmutova, possui duas versões: uma de 1955 e outra de 

1978. A segunda versão, interpretada neste recital, é uma revisão solicitada, à compositora, 

pelo trompetista Timofei Dokschitzer, com modificações na parte do trompete e da orquestra. 

Um misto de lirismo, pompa, dramaticidade, clima sério e, por vezes, até sombrio emana da 
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obra. O tema principal é espirituoso e dramático, com elementos extraídos de canções 

folclóricas russas. As diferentes partes do concerto estão condensadas em apenas um único 

movimento, aparecendo como seções, organizadas na forma sonata. A harmonia é bastante 

complexa, possuindo muitos acordes dissonantes, tríades paralelas e hexacordes.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho investiga qual a influência que a dinâmica tem na configuração do timbre 

na Música para Trompete Solo, de Estercio Marquez Cunha. A dinâmica, nessa obra, é 

indicada pelo compositor através de sinais registrados na partitura, ao passo que o timbre se 

restringe apenas à escolha do instrumento. Tanto a dinâmica quanto o timbre são parâmetros 

interligados na estrutura do som. Uma abordagem tratando da relação desses dois recursos 

expressivos nessa composição, ao invés de um enfoque direcionado apenas para cada ponto 

isoladamente, pode favorecer a sua interpretação. 

Nascido em 1941, Estercio Marquez Cunha é natural de Goiatuba, cidade do interior 

de Goiás. Na década de 60 estuda piano no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de 

Janeiro, onde recebe incentivo por parte da sua professora de harmonia, Virginia Fiusa, para 

investir na área de composição musical. Na mesma época, ainda no Rio de janeiro, cursa 

Teoria e Análise na Escola Nacional de Música com a professora Maria Luiza de Mattos 

Priolli. Em 1967 assume o cargo de Professor Titular no Conservatório de Música da 

Universidade Federal de Goiás, instituição que, no ano seguinte, unindo com a Faculdade de 

Artes Visuais, se transforma em Instituto de Artes. De 1974 à 1976 participa como professor 

convidado da Universidade Federal de Uberlândia.  Em 1978 parte para os Estados Unidos 

onde cursa na Oklahoma City University o Mestrado em Música e, em seguida, o Doutorado 

em Artes Musicais com ênfase em composição, sobre a orientação dos professores Ray Luke, 

Irvin Wagner e Michael Hennagin. Nesse período, também tem aulas de teatro com Carveth 

Osterhaus, prática que o leva a escrever muitas obras do gênero música-teatro. Retorna para o 

Brasil em 1982, onde reassume, como professor, a cadeira de Harmonia Superior, 

Contraponto e Fuga no Instituto de Artes da UFG, permanecendo até o ano de 1995. A partir 

daí, atua por dois anos como professor do Curso de Especialização em Música da Faculdade 

de Música Carlos Gomes, em São Paulo, e, por algumas vezes, como professor convidado do 

Programa de Pós Graduação da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de 

Goiás e professor substituto na graduação da mesma instituição. 

A obra musical de Estércio Marquez Cunha, composta para uma diversidade de grupos 

e formações, inclui peças solo, música de câmara, composições para coro, para banda, para 

orquestra, concertos para solista e orquestra, música-teatro e ópera. Sua obra tem sido 

apresentada no Brasil e no exterior, em países como, Estados Unidos, Dinamarca, Portugal e 

Espanha. 
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Na última década pude vivenciar as seguintes obras de Cunha: Música para Trompete 

e Piano (2001), Dueto para Flauta e Trompete (2002), Coral (2002) para quinteto de metais, 

Música para Trio de Metais (2003), Quarteto para Trompetes (2003), Movimento para 

Quinteto de Metais e Percussão (2004), Movimento para Quinteto de Metais n. 2 (2004), 

Ladainha (2004) para sopros e Música para Trompete Solo (2005).  

Como intérprete, apresentei a Música para Trompete Solo algumas vezes em recitais. 

Nessas experiências, os contrastes de cores/timbres sempre chamaram a atenção. Essas 

constatações fizeram nascer a ideia da realização de um trabalho que compreendesse o timbre 

em um padrão de cientificidade nessa obra. Observando a partitura, a dinâmica foi o elemento 

estrutural que pareceu ter ligação com a produção do timbre, o que consequentemente guiou a 

ações investigativas. 

Tentando localizar informações e relatos que abordassem a configuração do timbre 

nessa, ou até mesmo em outras obras de Cunha, constatou-se a inexistência de um material 

para alimentar a discussão. O procedimento inicial foi tratar cada parâmetro separadamente, 

realizando um enfoque específico para o timbre e outro para a dinâmica. O esboço relatando 

os efeitos da dinâmica para a configuração do timbre na Música para Trompete Solo foi 

deixado para as sugestões interpretativas.  

O grande desafio foi encontrar um conceito de timbre que servisse como ponto de 

partida para a reflexão do tema. Sethares (2005) também expressa o mesmo desafio quando 

lida com o timbre no contexto musical. Percebeu-se, desse modo, uma inviabilidade em 

discutir o timbre nessa obra por uma abordagem conceitual. Logo, foi-se direto para a prática 

observando como ocorrem as transformações tímbricas pelo manuseio da dinâmica, ou seja, 

dentro do processo de interpretação. Partindo do princípio de que cada interpretação seja um 

fenômeno sonoro particular, tomou-se como referência para a discussão um único evento, 

oferecido aqui na forma de gravação, apenas para servir como um exemplo de tratamento do 

timbre nessa obra.     

Dois conceitos, o defendido por Basu (2001) e o pela ASA
1
 (1951), são citados para 

demonstrar o tipo de abordagem que o timbre tem recebido na física. Krumhansl (1989) 

pontua os problemas contidos nos conceitos de timbre utilizados pelos músicos e Boulez 

(apud ZUBEN, 2005) afirma que o timbre só aparece como um discurso, através de uma 

inter-relação com os outros diversos elementos estruturais da composição. Costa (2007) 

aponta para a inviabilidade de um mapeamento unidimensional do timbre, alegando a 

                                                           
1 American Standards Association. 
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inexistência de um padrão perceptual de medida que estabeleça os eixos no timbre que podem 

ser referenciados. Já Loureiro e Paula (2006) defendem um tratamento do timbre no contexto 

musical por meio de ações subjetivas ligadas ao estado psicológico do músico.  

No que se refere ao uso da dinâmica, em um breve relato histórico, Thiemel (2014) 

descreve como os compositores, ao longo da história da música, exploraram o volume sonoro 

para atender aos seus anseios estéticos. Larue (2009), mesmo na posição de teórico da música, 

tem uma concepção de dinâmica como sendo algo além das indicações referenciadas 

graficamente na partitura. Os intérpretes, também, consideram a dinâmica como uma 

ferramenta de expressão musical. Schlueter (1996) apresenta uma importante contribuição 

relatando sua visão desse elemento na interpretação e Simões (1997) apresenta-se contrário à 

ideia de que a dinâmica seja um fim em si mesma, argumentando que a mesma depende de 

vários outros fatores para alcançar uma forma. 

Quanto à parte estrutural, este trabalho está constituído em cinco partes: A primeira é a 

introdução. A segunda parte é uma revisão de literatura, cujo propósito foi oferecer uma 

abordagem do timbre e da dinâmica convergidos para a interpretação. A terceira parte 

apresenta uma análise da Música para Trompete Solo com a finalidade de revelar os 

elementos que fazem parte da sua estrutura composicional. A quarta parte consiste em um 

enfoque interpretativo da obra supracitada, objetivando descrever como se processa a 

construção do timbre pelo controle da dinâmica. A quinta e última parte apresenta as 

considerações finais, tomando como base os dados obtidos na pesquisa, da dinâmica 

formando o timbre na interpretação da Música para Trompete Solo. Em anexo, estão contidas 

uma cópia da partitura manuscrita, uma partitura digitalizada, uma edição interpretativa e uma 

gravação da Música para Trompete Solo. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
A revisão de literatura busca compreender o timbre e a dinâmica no contexto musical. 

A discussão gira em torno de algumas definições que consideram a relação desses dois 

aspectos na composição e na interpretação musical. Dessa forma, tem-se: A) Uma abordagem 

do timbre partindo de conceitos da física e, em seguida, analisando-o como um meio de 

expressão para o compositor e para o intérprete; e B) A dinâmica, enfocada em uma visão 

interpretativa e analisada de forma sucinta desde a renascença, com a intenção de mostrar um 

panorama estético do uso da dinâmica como recurso de expressão pelos compositores.  
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2.1. O Timbre 

 

 Para Krumhansl (1989), os conceitos de timbre existentes possuem problemas. Uma 

razão se deve à complexidade das informações contidas no timbre, responsáveis pela 

percepção do som, que não podem ser determinadas por medidas acústicas precisas. Um 

segundo problema diz respeito à colocação do timbre em uma posição de independência 

perante às outras dimensões do som que também fazem parte da estrutura da forma musical. 

Por fim, a generalização da noção de timbre perante o conjunto de instrumentos tradicionais 

da orquestra, que não levam em conta a música eletrônica, a música vocal, ou outros tipos de 

formações. Nesse último caso, nem são consideradas as variações expressivas em 

consequência do modo como os instrumentos são tocados. 

 O timbre é a característica que permite ao ouvinte identificar sons produzidos por 

fontes sonoras distintas. É através dessa propriedade acústica que o ouvinte consegue 

reconhecer sons, como o barulho do motor de um carro, o soar de uma sirene de ambulância, 

o toque de um telefone, o latido de um cachorro, o som emitido por um instrumento musical. 

 Segundo a American Standards Association, “timbre é aquele atributo da sensação 

auditiva em termos pela qual o ouvinte pode julgar dois sons similarmente apresentados e 

tendo a mesma intensidade e registro, como sendo dissimilares”
2
 (ASA, 1951, p. 25). 

 Essa definição surge a partir de um projeto desenvolvido pela ASA, que teve como 

objetivo principal a padronização de terminologias, unidades, escalas, métodos e medidas no 

campo da acústica e vibrações mecânicas. Entretanto, percebe-se que essa visão aponta para a 

ideia do timbre apenas como um dado físico do som que viabiliza o seu reconhecimento. 

Esse mesmo ponto de vista é compartilhado pelo Dictionary of Pure And Applied 

Physics, que descreve o timbre como as “características subjetivas que nos permitem 

distinguir entre dois sons com o mesmo nível de intensidade e frequência fundamental, porém 

com formas de ondas diferentes; [...]”
3
 (BASU, 2001, p. 360). 

                                                           
2“Timbre is that attribute of auditory sensation in terms of which a listener can judge two sounds similarly 

presented and having the same loudness and pitch as being dissimilar” (ASA, 1951, p. 25). 

 
3 “The subjective characteristics that make it possible for us to distinguish between two tones having the same 

intensity level and fundamental frequency but different wave form; […]” (BASU, 2001, p. 360). 
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Os dois conceitos mencionados acima são utilizados por teóricos e profissionais da 

física. Entretanto, no contexto musical, o timbre é um elemento de construção manipulável, 

como o ritmo, a intensidade ou o registro das notas. Uma alteração, em maior ou menor grau, 

na característica do timbre, modifica o resultado final da obra musical. Nesse caso, as 

definições defendidas por Basu e pela ASA tornam-se insuficientes. O timbre, mais que o 

reconhecimento de uma fonte sonora, é um elemento de construção musical. 

Em uma composição que detém uma instrumentação pré-determinada pelo compositor, 

cuja escolha dos instrumentos foi cuidadosamente planejada, uma alteração nesse dado 

fornecido pela partitura pode interferir na estrutura da obra tal como ela foi concebida. Um 

exemplo é o que ocorre com o poema sinfônico Prélude à l'après-midi d'um Faune, do 

compositor impressionista Claude Debussy. Griffiths (2011, p. 9) diz que “(...) as obras de 

Debussy perdem substância quando arranjadas para instrumentações diferentes: basta ouvir 

uma versão para piano do Prélude, por exemplo, para constatá-lo”. Nesse caso, o autor coloca 

o timbre como uma informação fornecida pelo compositor para comunicar uma ideia ao 

ouvinte. Situação similar ocorre com o ritmo, a altura das notas, a dinâmica, os termos 

expressivos indicados na partitura para determinar o caráter da obra. 

Outra situação refere-se à ação do intérprete que também pode manipular o timbre para 

conseguir diferentes resultados sonoros. O domínio das possibilidades tímbricas no 

instrumento é um recurso para realçar os contrastes de som no ato interpretativo, consistindo, 

assim, em uma contribuição para além das informações apresentadas pelo compositor. 

Por essas duas abordagens do manejo do timbre como recurso expressivo para 

compositores e intérpretes, constata-se que o mesmo é um elemento estrutural que colabora 

para a configuração formal da obra. Por outro lado, é necessário considerar que o timbre só 

favorece o discurso musical na inter-relação com os outros elementos estruturais da 

composição. Uma sequência de clusters tocados por um piano são utilizados no repertório do 

século XX para criar um efeito tímbrico. A intenção não é que as notas sejam percebidas 

separadamente, mas em bloco. O significado desse efeito depende do contexto em que o 

cluster estará inserido e também como será tocado pelo pianista. O compositor Boulez (apud 

ZUBEN, 2005, p. 22) diz: 

As possibilidades funcionais do timbre só me parecem válidas se ligadas à linguagem 

e à articulação do discurso por meio das relações estruturais; o timbre, ao mesmo 

tempo, tanto explica quanto mascara. Ele não é nada sem o discurso, mas também 

pode ser todo o discurso.  
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Todavia, diante dessas considerações, encontrar um conceito que contemple de 

maneira precisa o real significado do timbre não é uma tarefa fácil, devido ao caráter de 

multidimensionalidade do som. Sethares (2005, p. 28), depois de passar por várias definições 

de timbre, apontando suas falhas, conclui que: “Timbre é, portanto, um atributo 

‘multidimensional’ do som, cujo número exato de ‘dimensões’ necessárias é um ponto de 

debate significativo.”
4
 

A multidimensionalidade a que se refere Sethares (2005) diz respeito à 

impossibilidade de um eixo que permita um controle, através de medida, das diversas 

possibilidades tímbricas do som. Não é o que ocorre com o volume sonoro e com as notas 

musicais, por exemplo. Segundo Howard e Angus (2001), em um sistema musical existem 

formas de medidas que permitem o controle da intensidade e do registro. Para esses autores, a 

intensidade refere-se às diferentes gradações de dinâmica especificadas na partitura, como 

pianissimo, piano, meio piano, meio forte, forte, fortissimo ou o equilíbrio sonoro entre os 

instrumentos que fazem parte de um grupo musical em uma performance. O registro é 

determinado pelas alturas das notas na partitura, na maneira como elas se estruturam em 

escalas, armaduras de clave, melodias, harmonias ou, até mesmo, pela afinação. 

Estabelecer uma escala de controle para o timbre é uma questão ainda obscura. 

Segundo Costa (2007, p. 26): 

A criação de um mapeamento de características físicas em uma escala de timbres é 

complexa, uma vez que o ser humano não realiza essa associação em uma escala 

unidimensional, e de fato inexiste um padrão perceptual estabelecido de quais e 

quantos seriam os eixos multidimensionais que descreveriam tal escala. Um som pode 

ser mais ou menos intenso ou mais ou menos alto que outro, mas não é possível 

realizar uma comparação neste nível levando em consideração o timbre.  

Sendo assim, algumas propostas de cunho mais subjetivas são utilizadas para 

referenciar o timbre de um som. Para Loureiro e Paula (2006), o timbre, na notação 

tradicional, emerge da relação com outros elementos estruturais da música, como as 

combinações de altura, as indicações de intensidade. Estes, por sua vez, instigam o intérprete 

à variação do timbre. Outra maneira é por meio de instruções verbais que sugerem, em muitas 

situações, aspectos psicológicos. 

Diante do exposto, percebe-se que é função do intérprete construir o timbre no ato 

interpretativo. Mudanças na estrutura do som podem atingir a percepção do resultado musical. 

O intérprete molda o som visando atingir diferentes resultados no discurso musical. O timbre 

                                                           
4 “Timbre is thus a ‘multidimensional’ attribute of sound, although exactly how many ‘dimensions’ are required 

is a point of significant debate” (SETHARES, 2005, p. 28). 
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é, pois, utilizado por muitos compositores como um recurso para criar um discurso. Entre os 

compositores a busca por novas sonoridades provenientes da combinação de diferentes 

instrumentos, o uso de sons não convencionais nos instrumentos e a produção de novos 

timbres, através da música eletroacústica, têm sido os pontos mais explorados. 

 O fato é que mesmo no repertório escrito nos moldes tradicionais existe uma variedade 

de cores/timbres. Primeiro, o compositor cria um contraste sonoro através de uma relação 

entre os diversos elementos estruturais da composição. Em seguida, o intérprete elabora o 

resultado musical pesquisando diferentes possibilidades tímbricas contidas no som do 

instrumento. 

 

2.2. A Dinâmica 

  

Do grego dynamikós, dinâmica vem de dínamo que quer dizer força, capacidade, 

poder, propriedade, virtude, potência, autoridade. Em francês, dynamique (CUNHA, 2010). 

Na música, a dinâmica é o volume ou intensidade sonora presente em uma obra, sendo um 

dos elementos estruturais expressivos pertencentes à composição. 

Schlueter (1996) classifica a dinâmica em três diferentes tipos: de decibéis, referindo-

se à dinâmica de um ponto de vista físico, cuja medida é referenciada pelos termos 

pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo, etc.; de intensidade, 

relacionada ao modo como o instrumentista modifica a energia do som, tornando-o mais 

concentrado e brilhante através da maneira de tocar a articulação, o ritmo ou alterando a 

velocidade do vibrato, o que ocasiona diferentes projeções sonoras; e de acústica, que se 

refere à dissimilaridade de vibração nas várias regiões do instrumento, onde as notas agudas, 

em uma mesma intensidade, soam com mais volume que as notas graves. As três 

classificações são vistas separadamente, como maneira de entender a estrutura da dinâmica. 

Por outro lado, todas estão interligadas na construção musical. 

Riemann (1884), teórico da música do século XIX, aborda a dinâmica como uma 

teoria que trata da gradação da intensidade do som. Ele faz uma ligação da dinâmica com a 

agógica, teoria das variações e das matrizes rítmicas.  

O controle consciente da dinâmica pelos compositores, como um recurso expressivo, 

ocorre com mais ênfase a partir da renascença. Em um breve relato histórico, Thiemel (2014) 
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faz uma abordagem do uso desse recurso estrutural. Segundo esse autor, os efeitos de 

dinâmica, nos primórdios da renascença, são produzidos de acordo com a variação do número 

de vozes e seus registros nas composições.  

No período barroco, com a intenção de expressar os diferentes níveis do sentimento 

humano, a dinâmica aparece como um recurso de retórica musical vinculada à doutrina dos 

afetos. Nesse período, os sinais de dinâmica aparecem especificando apenas alguns pontos, 

como forte e piano, ficando a cargo do músico intérprete construir a tensão entre esses pontos 

(THIEMEL, 2014).  

A partir da segunda metade do século XVIII, emerge um novo conceito de dinâmica, 

atrelado aos novos gêneros da sinfonia e da sonata. O emprego das dinâmicas por 

compositores, como os da escola de Mannheim, não segue os ditames da teoria dos afetos. 

Surgem, então, novas indicações, como os crescendi, decrescendi, novas gradações de 

intensidade com o propósito de criar um diálogo estrutural, uma ênfase tonal súbita e rápida, 

ou para reforçar a antecipação de uma nota (THIEMEL, 2014).   

No romantismo, a dinâmica tem função vital para a expressão na música. O fluxo 

melódico e harmônico de Tristão e Isolda, de Wagner, deve muito às diferentes dinâmicas 

que ajudam a criar a impressão de um estado permanente de transição na obra. Na música de 

Schumann, em muitos momentos, a dinâmica aparece como um aspecto espacial, por 

exemplo, em Die Davidsbündler, para piano, op. 6 nº 17 "Wieaus der Ferne" ("como 

distante"), e no início da Primeira Sinfonia a expressão “Von der Hohe” (a partir do alto) 

(THIEMEL, 2014). 

Mais à frente, Webern associa as pequenas gradações de volume com momentos de 

grande tensão. Hindemith refere-se à dinâmica como “um fator de acompanhamento 

estrutural”. Stravinsky encara a dinâmica, em seus primeiros trabalhos, como o resultado da 

soma dos instrumentos, como na renascença, e mais à frente ele evita crescendi e decrescendi. 

Ravel realiza um grande crescendo instrumental ao longo de todo o “Bolero” (THIEMEL, 

2014). 

Messiaen e Stockhausen utilizam, em algumas de suas obras, um serialismo com doze 

ou até mais gradações de dinâmica. Boulez substitui a dinâmica pontual, níveis de intensidade 

estabelecidos sem preparação de ponto a ponto, pela dinâmica linear, que caminha através da 

utilização de crescendi, decrescendi e uma combinação de ambas. Alguns compositores pós-
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modernos, como, por exemplo, Ligeti, Nono, Crumb e Johanna Senfter, mostram uma 

tendência em empregar dinâmicas extremas em uma mesma composição (fortississimo à 

pianississimo). Cage e Feldmam abrem as fronteiras do uso do silêncio. Na música eletrônica, 

a dinâmica de decibéis é combinada com cores tonais geradas eletronicamente, criando efeitos 

espaciais (THIEMEL, 2014). 

No ato composicional, o compositor toma a decisão de optar por uma dinâmica 

visando exclusivamente a um resultado musical. Entretanto, segundo Larue (2009, p. 19):  

Em contato com a prática, todos tendemos em identificar as dinâmicas com aqueles 

sinais escritos na partitura, que se referem aos matizes, tais como: piano, forte e 

crescendo. No entanto, enquanto categorias de estilo analítico, a dinâmica deve incluir 

todos os aspectos de intensidade sonora, todas as nuances implícitas na inflexão 

musical, sem importar se são ou não indicados por sinais específicos.5  

Nesse caso, qualquer alteração no volume do som é considerada por Larue (2009) 

como efeito de dinâmica, até mesmo as turbulências naturais ocasionadas pelo ato expressivo. 

O músico intérprete explora os efeitos de dinâmica através de um diálogo constante com os 

outros elementos estruturais da composição. O intérprete toma certas decisões interpretativas, 

utilizando a dinâmica, para favorecer um contraste sonoro na percepção da obra. 

A dinâmica, como elemento expressivo, não é algo absoluto, matematicamente 

calculado. Funciona como um processo na música, enquanto linguagem temporal. De acordo 

com Simões (1997), a dinâmica é relativa ao período, ao compositor, ao intérprete, ao 

maestro, à acústica do espaço físico, à formação, ao contexto musical e ao equipamento 

utilizado. 

Tanto a composição quanto a interpretação buscam transmitir um significado ou ideia 

musical. O compositor registra os efeitos de dinâmica em uma composição através de sinais 

gráficos na partitura. Na leitura interpretativa, esses sinais são apenas uma referência para as 

decisões que o músico deve tomar na construção da sua interpretação. 

 

3. MÚSICA PARA TROMPETE SOLO 

 

                                                           
5 Al contacto com la práctica tendemos todos a identificar las dinâmicas com aquellos signos escritos sobre la 

partitura que se refieren al matiz, tales como el piano, forte e crecendo. Sin embargo, en tanto que categorías 

analíticas del estilo, las dinâmicas deben incluir todos los aspectos de intensidad sonora, todos los matices 

implícitos em la inflexión musical, sin importar si son indicados por signos específicos o no.    
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A obra Música para Trompete Solo foi composta em agosto de 2005 e dedicada ao 

autor deste trabalho. É ainda a única obra do gênero escrita pelo compositor. Sua estrutura 

formal alterna dois diferentes tipos de seções: A primeira em andamento semínima igual a 40 

bpm
6
 e, a segunda, em andamento colcheia pontuada igual a 80 bpm. Para a localização das 

seções, será adotado o seguinte esquema da Figura 1, em que a alternância de compassos entre 

X sobre semínima
7
 e seis por dezesseis

8
 obedece à disposição na peça. A marcação temporal 

em minutos e segundos (Min.’ Seg.”) é referente à gravação em anexo. 

   

 

                                                                         Figura 1 – Seções da peça. 

 

As seções A1, A2, A3 e A4 não possuem indicação de compasso. As frases, sempre 

curtas e fragmentadas, são separadas de maneira geral por silêncios. Apresentam dinâmicas 

que abrangem do pianissimo ao fortissimo, com predominância do piano e mezzo forte, e 

alguns crescendi e decrescendi. São frequentes as mudanças súbitas entre dinâmicas distantes. 

É o que pode ser averiguado nos excertos contidos na Figura 2. 

 

                                                         Figura 2 - Dinâmicas na Música para Trompete Solo. 

 

 Ocorrem saltos na extensão da oitava e conduções por semitom. Nota-se a presença de 

ritmos que caminham contra uma periodicidade de subdivisão no tempo, através da presença 

                                                           
6 bpm = batidas por minuto. 
7 Em andamento semínima igual a 40 bpm. 
8 Em andamento colcheia pontuada igual a 80 bpm. 
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de tercinas, síncopes e pausas nas partes fortes dos tempos. Isso pode conferir flexibilidade à 

agógica musical, que não é determinada, pelo compositor, com termos expressivos escritos, 

na partitura. O exemplo contido na Figura 3 mostra o tipo de disposição rítmica adotada na 

Música para Trompete Solo. 

  

  

                                               Figura 3 - Escrita rítmica presente na Música para Trompete Solo.  

  

 Ainda nas seções A1, A2, A3 e A4 o compositor pontua algumas notas de forma 

recorrente que polarizam uma condução ou direcionamento nas frases, como é o caso do La 

bemol – Sol nas duas primeiras seções, Do – Re bemol na terceira seção e Si – Si bemol na 

quarta seção com esse andamento. Essa característica que determina pontos de apoio na 

composição proporciona uma integração entre as demais notas pertencentes à frase e cria um 

sentido musical, gerando, assim, uma maior unidade na obra.  

O compositor também utiliza de agrupamento sonoro
9
 ao longo da composição, onde 

as notas abaixo surgem pouco a pouco (Figura 4). 

 

    

       Figura 4 - Ordem das notas utilizadas no agrupamento sonoro  

                         contido na Música para Trompete Solo. 
  

A peça termina com a seguinte série dodecafônica: 

                                                           
9O agrupamento sonoro é entendido aqui como o tratamento dado ao conjunto de notas que aparecem, 

gradativamente, em um determinado trecho da composição. No caso específico dessa obra, são utilizadas todas 

as doze notas da escala cromática, entretanto, sem a preocupação de apresentar todas as notas para repetir 

qualquer nota anterior. Ao longo da peça, a série se torna recorrente e é apresentada algumas vezes. 
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                                        Figura 5 - Últimas doze notas da Música para Trompete Solo. 

 

As seções B1, B2 e B3, em um caráter mais agitado, contém frases curtas, com pausas, 

que funcionam como incisos de uma frase maior; como nas seções A1, A2, A3 e A4. Os 

silêncios, ao invés de separar os fragmentos, representam conexão, uma vez que possuem uma 

conotação muito importante na obra do compositor. Segundo o próprio Cunha (1975): “A 

prática do silêncio – o silêncio interior que acaba com tensões, que dá oportunidade a real 

percepção – cria condição de receptividade consciente”. Para Garcia (2002, p. 14), “(...) a 

utilização da pausa com o significado estético do silêncio torna-se mais frequente após 1970, 

tornando-se um elemento de expressão forte e fundamental nos seus trabalhos 

composicionais”.  

A dinâmica das seções B1, B2 e B3 abrange do piano ao forte na primeira seção, com 

predominância do forte ao longo da segunda seção e utilização unicamente do mezzo forte na 

última seção com esse andamento. Nesse contexto, somente a seção B2 explora a variação de 

intensidade pelo uso de crescendi. Além das indicações de dinâmicas com predominância de 

intensidades com maior potência sonora, em relação às seções A1, A2, A3 e A4, a articulação 

com sons separados possui maior destaque nas seções B1, B2 e B3, o que aumenta, na prática, 

a projeção. A Figura 6 exemplifica a escrita utilizada nas seções com esse andamento. 

 

  

                                                          Figura 6 – Seção B1. 

 

Noventa por cento dos ritmos das seções B1, B2 e B3 obedecem a uma subdivisão 

ternária no tempo, com algumas pequenas intervenções de subdivisão binária. Existem 
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síncopes, quiálteras e ritmos acéfalos, organizados dentro de uma estrutura com barras de 

compasso e indicação seis por dezesseis. 

Observa-se, na partitura da Música para Trompete Solo, a existência de poucos sinais 

que determinam uma diferenciação na articulação dos sons separados
10

. Somente o primeiro 

La bemol do 2p1
11

 (Figura 7a), o último La natural do 6p1 (Figura 7b), o primeiro La bemol 

do 7p1 (Figura 7c) e o segundo Fa sustenido do segundo inciso do 4p2 (Figura 7d) possuem 

acento. As duas últimas notas da última tercina do 3p1 (Figura 7e) e o primeiro Mi do último 

compasso da seção B1 (Figura 7f) também possuem tenuto. 

 

   
     Figura 7 – Todos os acentos e tenutos indicados na partitura manuscrita.  

  

A obra começa com a nota Sol e termina com a nota Re. As notas Sol e Re têm 

importância porque, ao longo da peça, são notas polarizadas, ou seja, funcionam como pontos 

centralizadores nos agrupamentos. Há momentos em que o agrupamento gira em torno da 

nota Sol e outros em torno da nota Re. Também ocorrem situações em que os dois grupos se 

fundem. 

Baseados na revisão de literatura sobre timbre e dinâmica e nas observações da 

gravação, passaremos para as sugestões interpretativas na obra analisada. As informações 

fornecidas servirão como referência para demonstrar a relação interpretativa entre dinâmica e 

timbre nessa obra. 

 

                                                           
10 As indicações de sons separados normalmente são referenciadas pelos compositores na forma de tenuto, 

acento, stacatto, martelato, portato, etc. 
11 O primeiro número referir-se-á ao pentagrama, p1 à página 1 e p2 à página 2. As localizações foram feitas com 

base na partitura digitalizada em anexo. 



23 
 

 
 

4. SUGESTÕES INTERPRETATIVAS 
 

Diante da obra musical, o intérprete necessita criar estratégias que lhe possibilitem 

perceber a relação existente entre os diversos elementos estruturais da composição. 

Compreender a inter-relação desses elementos é fundamental para a configuração da ideia 

musical na forma sonora, pois é a partir dessa compreensão que o intérprete opta por tocar um 

certo tipo de articulação, dinâmica ou andamento, indicados na partitura. O conjunto das suas 

escolhas, ou seja, a soma da interpretação de cada um desses elementos, é o resultado final da 

obra.  

Oferecer um tratamento para pontos específicos da estrutura da obra, isolando partes 

que possam ser melhor manejadas, facilita o surgimento de informações que enriquecem a 

interpretação. O intérprete, analisando minuciosamente os aspectos que lhe chamam a atenção 

na partitura, consegue revelar o que, de fato, determina a individualidade da obra.  

 Na Música para Trompete Solo, de Estercio Marquez Cunha, percebe-se que a 

dinâmica é um dos elementos estruturais responsáveis pela modelação dos contrastes 

tímbricos, sendo notáveis as nuances sonoras advindas da grande diversidade de intensidades 

inclusas na peça.  Nessa obra, a dinâmica é criteriosamente explorada pelo compositor. Por 

exemplo, nas duas primeiras notas da composição, verificam-se quatro diferentes indicações 

de dinâmicas; detalhamento esse que ocorre com muita frequência ao longo da composição. A 

riqueza de timbres emerge justamente das variações de volume do som. Nesse caso, obtendo-

se um contraste na cor do som durante a interpretação, tem-se em mãos um recurso que 

viabiliza uma maior comunicação a essa obra.  

  Segundo Alonso (2012), o timbre depende e está mutuamente relacionado à 

intensidade do som. O autor, como exemplo, diz que, quando um som é tocado forte em 

qualquer instrumento, o resultado sonoro apresenta uma característica muito mais brilhante 

que um som tocado mezzo forte, piano ou pianissimo.  

  Todo som existe em uma certa intensidade sonora, só podendo ser percebido através 

das vibrações que chegam ao ouvido. Portanto, a intensidade é algo indissociável da 

constituição física do som. Dessa forma, qualquer parâmetro que dependa do som para existir 

também possui ligação com a intensidade. O timbre, como um parâmetro do som, está 

diretamente relacionado com a intensidade.   
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Partindo do princípio de que a dinâmica é importante para a definição do timbre, 

buscar-se-á, em seguida, descrever as possibilidades de relação da intensidade com os outros 

elementos estruturais, indispensáveis para a definição das cores sonoras na Música para 

Trompete Solo. Ressaltando que a análise contida no item 3 deste trabalho justifica-se por 

criar uma familiaridade contextual com a poética desta obra. As respostas referentes à 

configuração do timbre por intermédio da dinâmica vieram da prática, fruto de experimentos 

em ensaio, cuja finalidade principal não foi produzir informações que conduzissem à fixação 

de um único evento, mas que servissem de referência para a construção musical. As 

observações não serão feitas tomando como base apenas a unidade de cada fragmento, mas a 

sua relação com o todo da obra. Sendo assim, três trechos da obra, com características 

diferentes, foram escolhidos para serem examinados através de análise espectrográfica. O 

propósito foi compreender, através de uma ferramenta de análise gráfica, como o timbre do 

som reage ao estímulo de volumes sonoros diversos. Os trechos selecionados para o 

experimento, bem como a gravação em anexo neste trabalho, foram registrados com o auxílio 

de um gravador digital Zoom H4, no formato Wave, em 128 bits e estéreo. A captação sonora 

foi feita preservando a mesma posição e distância do aparelho em relação ao ponto de 

emissão. O programa utilizado para gerar os gráficos foi o Sonic Visualiser, versão 2.4.1. As 

gravações foram realizadas no Teatro Belkiss Spenciere Carneiro de Mendonça, da Escola de 

Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.  Partamos, então, para a 

interpretação
12

. 

 

4.1. Relato de Experiência: a interpretação 

 

Começo a primeira nota da peça, um Sol 3 em semibreve, com o mínimo de 

intensidade possível, sem atacar a nota. Para criar um contraste entre o início do crescendo, 

em pianissimo, e o seu ápice, um forte, aumento gradativamente a intensidade, cujo objetivo é 

alargar a projeção do som ao máximo, provocando um crescendo que preencha toda a sala. 

Tento não deixar espaço entre essa nota e a nota seguinte, um Sol 2 em semínima. 

Tecnicamente, é um desafio evitar a separação por causa do salto de oitava para a região 

grave do instrumento (Sol 3- Sol 2). Nesse caso, noto que, quando realizo o crescendo 

ultrapassando a proporção do forte, consigo, no final, produzir uma sonoridade mais brilhante 

                                                           
12 O resultado musical, determinado neste momento da pesquisa, está registrado na edição interpretativa em 

anexo.    
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no instrumento. Isso, além de representar um contraste tímbrico mais acentuado em relação ao 

som inicial do crescendo, o Sol 2, em piano, é emitido com maior facilidade técnica. 

Na Figura 8, logo abaixo, tem-se o espectro sonoro
13

 e o gráfico de intensidade ao 

longo do tempo, evidenciando a alteração na frequência
14

 causada pela mudança do volume 

do som ao longo da construção dessas duas notas. 

 

                  

         Figura 8 – Gráfico de intensidade e espectro sonoro das duas primeiras notas. 

 

                                                           
13 Para compreender o que é um espectro sonoro, primeiro é necessário considerar que o mais simples e 

elementar componente do som é uma onda ou senoide. Uma única onda corresponde ao som simples, ao som 

sem harmônicos. Entretanto, o som natural, como aquele que ouvimos de um instrumento musical, por exemplo, 

não apresenta uma única onda. Quando estamos diante de um som natural, estamos, na verdade, ouvindo duas ou 

mais ondas senoidais aparecendo simultaneamente. O som com apenas uma senoide só é possível quando gerado 

eletronicamente. Em 1822, o matemático francês Jean Baptiste Fourier (1768-1830) desenvolve um teorema 

onde qualquer som pode ser dividido em um determinado número de senoides (ZUBEN, 2004). A cada uma 

dessas senoides dá-se o nome de parcial. Pela decomposição do som em seus parciais, tem-se o espectro. “O 

espectro de um som nada mais é do que a descrição de um som por meio de seus parciais” (ZUBEN, 2004, p. 

14). 
14 Frequências são ciclos de oscilações por segundo, feitas em cima de vibrações periódicas, que determinam o 

registro de uma nota. Cada ciclo é conhecido como hertz (Hz), homenagem feita ao físico alemão Heinrich 

Rudolf Hertz (1837-1894). 
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 Percebe-se, como demonstra a “Chave a”, na Figura 8 que o número de parciais 

aumenta durante o crescendo, até próximo a marca dos 4,8 segundos. Na mudança para o Sol 

2 em piano, os parciais superiores desaparecem rapidamente; movimento esse que dura por 

volta de 0,5 segundo. Outro ponto que também chama a atenção no gráfico diz respeito à 

heterogeneidade na amplitude
15

 dos parciais. Nas dinâmicas com menos decibéis, “Chave b”, 

na Figura 8, todos os parciais aparecem impressos com uma cor mais clara. O que diverge 

quando o som está nas proximidades do forte, “Chave c”, na Figura 8, em que, até o nono 

parcial, a amplitude se manifesta com uma resolução que tende para uma cor escura, porém 

sem uma padronização.  

No espectrograma
16

 contido na Figura 9 abaixo, tem-se, a partir de uma análise dos 

seus parciais, uma visão panorâmica da reação do timbre, quando essas duas notas são 

submetidas a dinâmicas distintas. Vejamos: 

 

    

Figura 9 -  Primeiras duas notas em dinâmicas diversas. 

 

                                                           
15 A amplitude diz respeito à intensidade do som medida em decibel. No gráfico, ela está representada pela 

coloração de cada parcial, sendo mais clara ou mais escura. 
16 O espectrograma é um gráfico que serve para referenciar o comportamento dos parciais de um determinado 

som.  
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Em todas as figuras, os três primeiros parciais são os que detêm maior realce e 

possuem maior nitidez
17

. A partir do quarto parcial, ocorrem as alterações que realçam as 

características de cada figura, estando a divergência na quantidade e na amplitude dos 

parciais
18

. Observa-se, através do gráfico de intensidade, que a Figura 9a é a que apresenta 

menor ponto de estabilidade dos parciais superiores (Chave 1).  As figuras 9b, 9c e 9d 

possuem algum momento de sustentação (chaves 2, 3 e 4); isso caracteriza, na prática, um 

momento sem alteração no timbre do som. Na minha percepção, para o contexto da peça, a 

Figura 9a, maneira como está registrada na partitura, é a que melhor se encaixa, porque 

provoca uma transformação constante no timbre. A Figura 9d é a que revela um maior 

número de parciais. Entretanto, ocorre pouca alteração no número de parciais, principalmente 

entre o forte e o fortíssimo, mesmo existindo um crescendo entre as duas dinâmicas. Das 

quatro figuras, as figuras 9b e 9c são as que menos modificam o número de parciais, 

demonstrando, por isso, maior estabilidade nas cores sonoras. Todavia, comparando as duas 

figuras, percebe-se que existe um resultado tímbrico diferente em razão da proposta 

diferenciada de dinâmica. Outro ponto observado diz respeito à amplitude dos parciais. Nos 

momentos em que há um alargamento na projeção do som, a coloração dos parciais, no 

gráfico, apresenta-se mais escura. Isso, principalmente, nas dinâmicas de maior potência. 
19

 

Na Figura 10 abaixo, mantenho os incisos dentro do círculo em piano, com uma 

sonoridade doce, e as notas da tercina em tenuto.  

 

 

Figura 10 - Segundo e terceiro incisos da peça 
                                                           

                                                           
17 A faixa contida no gráfico, abaixo do parcial fundamental, refere-se a ruídos. Por mais que o espaço se 

encontre em absoluto silêncio, eles sempre estão presentes.  

18 Ressalta-se que a presença de parciais de maior frequência evoca uma sonoridade mais brilhante. Com o 

aparecimento de novos parciais, o som adquire mais brilho. Na situação contrária, o som perde brilho. 
19 No momento desse experimento, buscou-se submeter a gravação dos quatro modos escolhidos para tocar essas 

duas notas, nas mesmas condições: mesmo músico, mesmo espaço físico, mesmo aparelho gravador, mesma 

distância entre o gravador e o ponto de emissão do som, mesma duração das notas. Para garantir a manutenção 

do mesmo contexto, tocou-se esses trechos na sequência, como se estivessem contidos em uma única frase para 

aproveitar, ao máximo, a condição técnica e musical do instrumentista. 
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 Na frase contornada por um retângulo, toco as duas primeiras notas mantendo a 

mesma intensidade dos incisos anteriores, conservando a característica sonora. A partir do Fá, 

terceira nota, origino o crescendo, como registrado na partitura. Porém, estendo esse 

crescendo até o La bemol com acento
20

 (indicado com uma seta). A finalidade é produzir uma 

tensão até o La bemol para criar um direcionamento na frase. O efeito tímbrico desse 

crescendo, estendido para além da dinâmica estabelecida pelo compositor, é um contraste 

sonoro que permeia por toda a frase, uma vez que o crescendo, enquanto se desenvolve, evoca 

uma sonoridade cada vez mais brilhante. Toco então o La bemol com acento, de forma 

enfática, para destacá-lo como novidade neste inciso. 

Na Figura 11 abaixo, destaco cada dinâmica resguardando as indicações da partitura.  

                    

Figura 11 – Sugestões de articulação na segunda frase da primeira seção A1  

 

A novidade está na articulação, que, além de trazer clareza ao discurso musical, serve 

também como ferramenta para alcançar um contraste sonoro
21

. Nesse caso, utilizo acento para 

dar ênfase nas notas que anunciam momentos em mezzo forte, o que gera energia e brilho na 

mudança para essa intensidade. Quanto às notas em piano, que devem soar com menos 

volume e com uma sonoridade suave, toco em tenuto. Estas, nessa intensidade, diminui a 

produção de energia no som e proporciona uma projeção sonora menos intensa que a projeção 

provocada pelo acento adicionado nas notas em mezzo forte. 

 Na Figura 12, busco uma estabilidade sonora, sem muitas nuances, em uma pulsação 

constante, como meio de preparar a conclusão da seção A1.  

     

 

                   Figura 12 - Última frase da seção A1 

                                                           
20 Todas as ligaduras da frase e esse acento são indicações do compositor. 
21 Nesse excerto, as ligaduras são as únicas articulações indicadas pelo compositor. 
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 Nesse momento, realizo um leve impulso nas colcheias, circuladas, e um acento na 

semicolcheia. Substituo o pianíssimo, indicado no trecho dentro do retângulo, por piano, para 

conseguir uma emissão sonora mais fácil. Porém, busco uma cor de som mais escura nesse 

trecho, o que cria uma sensação de pouco volume para compensar a elevação de pianíssimo 

para piano. Para produzir essa característica tímbrica, sopro o ar no trompete o mais lento 

possível, de forma ampla e larga. 

Na Figura 13, tem-se a seção B1. Essa é a única das três seções, em andamento 

colcheia pontuada igual à 80 bpm, que valoriza o contraste de volume sonoro com indicações 

na partitura.  

 

               Figura 13 – Articulação utilizada na seção B1 

 

Tento seguir fielmente a proporção das dinâmicas indicadas pelo compositor nessa 

seção. Enquanto preservo a seção A1 em um clima com frases calmas e tranquilas, na seção 

B1 busco um caráter vigoroso e enérgico. A escrita sugere uma sonoridade em direção ao 

forte e brilhante. Percebo, nesse momento, que os crescendi, como recursos de expressão, 

precisam realmente ser enfatizados para produzir um caráter impetuoso. A articulação 

também é fundamental para criar essa atmosfera.  Para proporcionar maior precisão e clareza 

rítmica e de timbre nesse trecho, interpreto bem curta a terceira nota do primeiro inciso 

(circulada), não muito sustentada a síncope do segundo compasso (circulada), curta o Do 

sustenido do último compasso (circulada) e em stacatto todas as notas finais dos incisos. As 

demais notas da seção, em tenuto
22

. O efeito dessa articulação favorece a projeção sonora e 

evidencia as pausas. Aliás, noto que as durações dos silêncios entre as frases nas seções A1, 

A2, A3 e A4 não precisam ser obedecidas na íntegra, podendo ser um pouco mais curtas ou 

                                                           
22 O tenuto do primeiro Mi do último compasso e todas as ligaduras dessa seção são indicações do compositor. 



30 
 

 
 

um pouco mais longas, dependendo do contexto. Uma pausa mais longa que o indicado 

reforça uma ideia de fragmentação dos incisos. Já uma pausa mais curta aproxima os incisos, 

contribuindo, assim, para a construção de uma grande frase.  O inverso ocorre nas seções B1, 

B2 e B3 onde tento preservar ao máximo os valores dos silêncios indicados graficamente. 

Busco nessas três seções uma rigorosidade na pulsação, sem variação no andamento, para 

conseguir maior precisão rítmica. 

Na seção A2, toco as frases sempre devagar, com uma sonoridade estável, sem 

exagerar nas nuances. Percebe-se que o caráter escolhido pelo intérprete para tocar um trecho 

musical de uma obra também influencia a qualidade do timbre, por gerar certo tipo de energia 

nas notas. Nesse caso específico, realizo o crescendo indicado no segundo inciso desta seção, 

Figura 14, porém, apenas até alcançar um mezzo forte.  

 

  
              Figura 14 - Primeira frase da seção A2.  
 

  

Também busco unir os incisos como uma grande frase, tentando evitar que eles soem 

de forma fragmentada. Para conseguir estabelecer essa conexão, prolongo a ressonância da 

última nota de cada inciso ao longo das pausas. Essa é uma razão que me fez preferir 

interpretar essa obra em locais com maior reverberação.  Esse tipo de acústica propicia a 

propagação da ressonância. Nos lugares que não produzem essa ressonância, invado a pausa 

sustentando a nota, ainda mais, para reduzir o valor da pausa entre cada inciso, como se fosse 

apenas um espaço para respiração. Na tercina de semínimas, no quarto inciso, insiro tenuto 

com acento nas duas últimas notas e realizo um pequeno crescendo em direção ao La com 
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acento
23

. Esse esquema modifica o timbre das notas devido ao prolongamento da tensão, em 

contraposição ao comportamento mais comedido implícito nos incisos anteriores.  

Na Figura 15 abaixo, o desafio está localizado no primeiro motivo circulado. Para 

evitar uma interrupção no fluxo de som durante a ligadura, toco as duas notas na mesma 

dinâmica, gerando uma pequena energia no Sol grave, o que impede uma quebra na coluna de 

ar. A defasagem acústica da região grave para a região aguda do trompete provoca o efeito do 

crescendo quando as duas notas são tocadas na mesma intensidade. Schlueter (1996) afirma 

que a região aguda sempre tende a soar mais que a região grave do instrumento. Nessa 

circunstância, diante de um salto de oitava, não balanceamos o volume sonoro entre as duas 

notas para conseguir a mesma intensidade. Isso quer dizer que, ao invés de tocar o Sol 3 um 

pouco menos intenso que o Sol 2, conservo a projeção natural entre elas. A mesma atitude é 

adotada para o crescendo da frase seguinte (segundo círculo). Também, nessa mesma frase, 

conduzo o Mi bequadro em direção ao La bemol com acento, que, por sua vez, prepara um 

decrescendo até o Sol. As nuances oriundas da ondulação da intensidade evitam uma mesma 

cor de timbre. Mesmo que sejam mudanças com gradações mínimas, que são pouco evidentes 

no ato da escuta, elas representam um delineamento distinto no contorno do timbre nesse 

trecho.  

 
Figura 15 - Duas últimas frases da seção A2       

 

Ainda na Figura 15, adoto uma atitude afirmativa em relação à frase dentro do 

retângulo, como prenúncio para a seção B2. Nesse momento, agito levemente o andamento e 

toco esse trecho em um caráter mais movido. O mezzo forte, nesse caso, proporciona maior 

energia, o que produz uma sonoridade aberta. Para evidenciar as dinâmicas das notas 

pertencentes ao último inciso, utilizo a articulação contida no exemplo abaixo.                                         
                                                           
23 Esse La e todas as ligaduras são articulações impressas pelo compositor. 
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A seção B2, Figura 16, sigo a mesma ideia da seção B1, sempre mantendo um caráter 

vigoroso. 

 

Figura 16 - Seção B2. 

 

Nota-se que o realce sonoro, nessa seção, é gerado por uma interação entre a dinâmica 

e a articulação. Os sons separados em tenuto, stacatto ou acento produzem efeitos sonoros 

distintos na dinâmica proposta nesse trecho
24

. Além da dinâmica indicada na partitura, realizo 

um pequeno crescendo no segundo tempo do segundo e quarto compassos para dar condução 

a esses incisos. Uma razão para o segundo crescendo, nos momentos finais da seção, é porque 

cria uma expectativa na transição para a seção A3. Reforço essa expectativa interpretando a 

pausa da transição como uma suspensão, com uma duração próxima a dois tempos e meio. 

Um silêncio prolongado nesse momento da peça destaca a diferença de caráter entre as duas 

seções. Também acrescento um acento na primeira nota do terceiro compasso e nas duas 

últimas notas do quinto compasso. 

A seção A3, Figura 17, possui uma estrutura que propõe uma riqueza de contrastes 

sonoros. Segue o excerto, também, com algumas indicações de articulação no primeiro e 

último incisos
25

. 

                                                           
24 Todas asrticulações são sugestões, exceto a ligadura no segundo compasso. Os crescendi também são 

sugestões. 
25 Os tenutos e stacattos são nossas sugestões. As ligaduras são do compositor.  
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               Figura 17 - Primeira frase da seção A3.     

 

Percebe-se, comparando essa seção com as seções A1 e A2, um contexto que amplia 

as possibilidades de dinâmica, inclusive, inserindo alguns fortes. Pelo fato de essa seção 

possuir uma estrutura rítmica apoiada em ritmos curtos, que induzem a um caráter fluente, 

sinto a necessidade de um andamento um pouco mais movido. Toco o primeiro inciso 

prezando pelo pianissimo escrito, sem muitas inflexões. Noto então que essa estabilidade de 

dinâmica no início deste inciso valoriza o crescendo contido, logo em seguida, na nota Dó. 

Esse crescendo, que, por sua vez, se estende até forte, deve vir com bastante energia. Um 

efeito interessante ocorre na passagem do ápice de intensidade dessa nota para o inciso 

seguinte, que está em piano súbito. Busco criar, no inciso em piano, uma sonoridade com 

pouca energia, característica essa que reforça o contraste de intensidade entre o piano e o 

forte. A partir do pianissimo, tem-se uma progressão de dinâmicas que obedece à seguinte 

sequência: pianissimo, piano, mezzo forte e forte. Evito a preparação, através de crescendi, 

entre essas dinâmicas e opto pela mudança súbita. Enfatizo as fusas (circuladas) para 

proporcionar melhor clareza rítmica e balanço sonoro em relação aos ritmos mais longos. As 

nuances ou inflexões no som também podem ser entendidas como efeitos de dinâmicas, 

porque alteram o volume sonoro. Sendo assim, também possuem contraste de timbre. Cresço 

bastante na última nota do trecho para realçar o crescendo. 
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Em seguida, na Figura 18, constata-se no espectrograma as mudanças do timbre 

sonoro nessa frase por causa da variação da dinâmica. 

    

                                     Figura 18 - Primeira frase da seção A3. Dinâmicas impressas na partitura. 
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Quando toco a mesma frase, em mezzo forte, Figura 19, mantendo uma única 

dinâmica, observa-se que ocorre pouca variação nas informações fornecidas pelo 

espectrograma. Os últimos parciais do gráfico ficam entre 4828 Hz e 7218 Hz. Há uma faixa 

pequena, comparada à variação dos parciais superiores da Figura 18, onde ocorre alteração na 

dinâmica. Também, no gráfico da Figura 19, a amplitude dos parciais permanece quase 

inalterada ao longo do trecho. Veja-se então a Figura 19. 

 

          Figura 19 – Primeira frase da seção A3. Frase interpretada na mesma dinâmica. 
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Na Figura 20 abaixo, os três motivos rítmicos dentro do círculo formam uma 

progressão, tanto rítmica, com diminuição nos valores das notas, quanto de dinâmica, com o 

aumento gradativo da intensidade.  

 

          Figura 20 - Últimas duas frases da seção A3.   
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O efeito musical que se tem da junção desses três motivos é um acelerando. Nesse 

caso, respeitar a proporção entre as dinâmicas ajuda definir o contorno rítmico desses 

motivos. Também, automaticamente, ocorre uma mudança tímbrica em consequência da 

alteração do volume sonoro. A constante mudança na cor do som prenuncia um novo contexto 

nos incisos posteriores. Para realçar a mudança de timbre ao longo da progressão, como 

recurso técnico, aumento gradativamente a velocidade do ar dentro do trompete. Quanto à 

tercina e à colcheia do segundo motivo rítmico do trecho circulado, prefiro tocar em tenuto 

para aproximar com a articulação em ligadura dos dois motivos das extremidades
26

. Percebo 

que uma articulação curta nesse motivo rítmico, entre trechos com maior sustentação, soaria 

um pouco incoerente. Na sequência, toco o forte com bastante ímpeto, com a intenção de 

gerar brilho na cor do som. Coloco um forte/piano no Fá sustenido 4, como demonstra o 

exemplo, e retomo ao forte no final do crescendo. Esse forte/piano valoriza o crescendo no Fá 

sustenido. Toco com muita energia o inciso seguinte, ultrapassando o forte e exagerando no 

acento. O propósito de estender a dinâmica para além do forte é aproximar esse inciso na 

região grave do instrumento com a cor de som presente no inciso agudo anterior, que sofre 

uma defasagem de brilho quando se movimenta para a região grave do instrumento. Logo 

depois, faço um rápido decrescendo, por causa da pequena duração da nota. Na última frase 

dessa seção, busco uma sonoridade que faz uso de pouca nuance. 

Toco a seção B3, Figura 21, em caráter leve e doce, buscando uma sonoridade menos 

intensa para criar uma sensação de proximidade dessa seção com a última frase da seção 

anterior. A dinâmica mezzo forte, indicada na partitura pelo compositor, consiste no elemento 

expressivo fundamental que diferencia essa seção das seções B1 e B2. Busco assim um 

caráter sutil e delicado. Essas características podem ser realçadas pela articulação em mezzo 

forte, como indicado abaixo, nas notas dessa seção. Essa mesma articulação teria um 

resultado tímbrico diferente em uma dinâmica mais potente.  

                                                           
26 Os tenutos são nossas indicações. As demais articulações são do compositor. 
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Figura 21 – Seção B3.                                                        

Por fim, tem-se a seção A4. Começo em um caráter totalmente misterioso e calmo. 

Uma pequena tensão ocorre no segundo inciso, gerada por um crescendo. Prefiro crescer 

minimamente, no máximo até mezzo piano, para preservar um caráter mais tranquilo. Em 

seguida, tem-se uma mínima (com uma seta), que mantenho em piano, porém, com pouca 

energia. A partir do mezzo forte, segunda frase dessa seção, busco uma sustentação e maior 

energia.

 

                      Figura 22 - Primeiras duas frases da seção A4.                                        

Percebe-se que as dinâmica indicadas pelo compositor no trecho acima são iniciar um 

grande crescendo que se estenderá até o clímax da peça, mostrada na Figura 23.  

                       

Figura 23 - Terceira frase da seção A4. 
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O trecho contido na Figura 23, terceira frase desta seção, consiste em algo totalmente 

novo no todo da peça. É o único momento da obra que detém um fortissimo, que toco de 

forma convicta e com muito brilho. Não cresço muito na mínima, momento inicial dessa 

frase. O crescendo, maneira como interpreto, torna-se expressivo a partir das semicolcheias e 

se estende até o Fá sustenido, ao invés de estabilizar na segunda colcheia da primeira tercina. 

Percebe-se, na prática, que, construindo a intensidade dessa forma, tem-se uma transformação 

tímbrica mais duradoura, devido à inexistência de uma estabilidade da dinâmica. Sigo o 

esquema abaixo das indicações feitas pelo compositor na partitura; como mostra a Figura 23 

acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando os dois espectrogramas abaixo, visualiza-se o resultado sonoro das duas 

propostas de dinâmica para o trecho da Figura 23: a do compositor e a maneira como eu optei 

por interpretar. Observa-se, na Figura 24, que ocorre uma estabilidade, tanto na frequência 

quanto na amplitude dos parciais superiores a partir do fortíssimo. O mesmo não acontece 

com o segundo gráfico.  
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                Figura 24 - Terceira frase da seção A4. Dinâmica impressa na partitura. 

Na Figura 25, o surgimento dos parciais superiores ocorre gradativamente até o Fá 

sustenido. A amplitude se define de forma gradual. Outra questão é que os parciais adquirem 

uma coloração escurecida durante o crescendo, o que descreve uma atividade intensa na 

transformação do timbre. Enfatizando que os dois gráficos foram gerados a partir de 

gravações realizadas conjuntamente, em intervalo de tempo muito próximos, aproveitando as 

circunstâncias físicas e perceptivas que envolvem o intérprete. 
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Figura 25 - Terceira frase da seção A4. Interpretação utilizada neste trabalho. 

 

Toco as duas últimas frases, Figura 26, obedecendo, na íntegra, às dinâmicas 

indicadas. Faço as semínimas pontuadas com colcheias em tenuto
27

. O compositor só não diz 

até que ponto vai o crescendo final, que prefiro estender até forte.  

 

 

                   Figura 26 - Frase final da peça. 

 

                                                           
27 Nossas sugestões. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho investigou como a dinâmica influencia o timbre na Música para 

Trompete Solo, de Estercio Marquez Cunha. O timbre nesta obra de Cunha se mostrou como 

um campo aberto para investigações. As ações da pesquisa se apoiaram em uma breve revisão 

de literatura sobre o timbre e a dinâmica, bem como sobre a compreensão da relação desses 

dois parâmetros no ato interpretativo.  

A princípio, a hipótese partiu, exclusivamente, da percepção. Em seguida, durante a 

pesquisa, os gráficos apontaram para a variação do número de parciais e da amplitude desses 

parciais nas mudanças de intensidade como sendo as informações mais pertinentes para a 

comprovação dos fatos. Notou-se que, aumentando o volume do som, o número de parciais 

com maior frequência aumenta. Diminuindo o volume, o número de parciais diminui. Quanto 

à amplitude desses parciais, no gráfico, existe variação na cor, dependendo da intensidade. 

Dinâmicas fortes e fortíssimas apresentaram uma resolução escura na maior parte dos 

parciais. Em dinâmicas até mezzo forte, o realce das cores se mostrou mais claro.        

Constatou-se, de um modo geral, que uma abordagem da relação desses dois 

parâmetros, no ato interpretativo, é algo totalmente novo para intérpretes e estudiosos da área. 

Como na interpretação o timbre e a dinâmica têm sido discutidos separadamente, optou-se por 

desenvolver o estudo partindo de uma compreensão isolada de cada um dos dois elementos. 

No que refere ao timbre e à dinâmica, chegou-se à seguinte conclusão:  

1)  O timbre é algo intrínseco ao som, fazendo parte da sua estrutura. No 

contexto musical, a sua utilidade ultrapassa o simples reconhecimento da fonte 

geradora. Em uma perspectiva estética, o timbre representa um dado, uma 

informação essencial para a configuração da forma da obra. O compositor, quando 

escolhe uma instrumentação específica, tem em mente uma característica tímbrica 

que proporcione um resultado musical. O intérprete, como o agente responsável 

por tornar concreto a ideia registrada na partitura pelo compositor, manipula o som 

produzido pelo instrumento para realçar o resultado sonoro pretendido. 

2) A dinâmica é um elemento expressivo que não diz respeito somente à 

variação de decibéis referenciada pelos sinais registrados na partitura, mas, 

também, às nuances e inflexões ocorridas durante o ato interpretativo. Tanto o 

compositor quanto o intérprete utilizam-na com a intenção de criar uma ideia ou 
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significado musical. No contexto de uma obra, ela não pode ser matematicamente 

calculada. Porém, por uma decisão do próprio intérprete, pode ser estabelecida 

dentro de uma convenção, aproximada, que deixe evidente as intensidades contidas 

na obra. Nesse processo, a percepção e as habilidades técnicas do intérprete, as 

características do instrumento e as possibilidades físicas do espaço são 

fundamentais para determinar essa convenção. 

A análise foi o momento em que se averiguou como a estrutura da Música para 

Trompete Solo está organizada. Da conexão da compreensão da estrutura da obra e o processo 

de interpretação, é que percebeu-se que o registro, a articulação e o caráter das seções também 

devem ser considerados na hora da escolha da dinâmica. No que concerne ao registro, quando 

as regiões graves e agudas do instrumento são tocadas em uma mesma intensidade, ocorrem 

projeções sonoras distintas. Considerando essa defasagem acústica, houve momentos em que 

se buscou um balanceamento sonoro entre as notas e outros em que se prezou pela projeção 

natural entre elas.  Referente à articulação, observou-se que um trecho com sons ligados soa 

menos que um trecho com sons separados, quando submetidos a uma mesma intensidade. Foi 

constatado, dessa forma, que utilizar uma articulação que não produza espaço entre as notas 

ou que possua mais ou menos espaço entre as notas atua diretamente no volume sonoro. Por 

fim, para conseguir caracterizar cada seção, foi necessário produzir energias diferenciadas: 

notas com maior energia tendem a soar mais que notas com menor energia. 

Partindo do modo como a dinâmica foi concebida na interpretação da Música para 

Trompete Solo, buscou-se uma relação entre a dinâmica e o timbre. Pelos testes realizados 

durante os ensaios dessa obra de Cunha, se averiguou que o timbre sofre alterações quando o 

som é submetido a níveis diferentes de dinâmica. Almejando obter uma determinada 

característica tímbrica, a dinâmica foi criteriosamente explorada, o que possibilitou uma 

melhor avaliação do comportamento do timbre. Por exemplo, testou-se um trecho em piano, 

mas, também, em mezzo piano, pianissimo e mezzo forte. A opção escolhida nem sempre 

coincidiu com a indicação da partitura. O registro, a articulação e o caráter também foram 

considerados durante a escolha da dinâmica. 

Observou-se que certas características sonoras, idealizadas no imaginário do intérprete 

na hora da interpretação, se manifestaram com uma identidade própria em uma determinada 

dinâmica. Isso quer dizer que uma característica pertencente ao som piano demonstrou ter 

particularidades distintas em relação ao som mezzo forte. O som forte apresentou-se diferente 
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do som mezzo forte; e assim por diante. Pelos testes, percebeu-se que a dinâmica teve um 

papel crucial nos contrastes sonoros. Porém, por causa da situação e do contexto, não foi 

possível reproduzir sempre o mesmo resultado sonoro, mas uma aproximação. Isso, em 

grande parte, devido à instabilidade da condição física, psicológica, técnica e a concepção do 

intérprete, que proporcionaram uma variação no resultado sonoro. 

Com base nessas constatações, verificou-se que o timbre é algo que pode ser moldado 

em uma diversidade de possibilidades. Pelo fato de o timbre possuir uma natureza estética na 

música, este se apresentou como algo inesgotável e completamente manipulável. A dinâmica 

é indissociável nesse processo. Qualquer elemento estrutural da música que passe pelo som 

tem conexão com a dinâmica. A dinâmica, como abordada nesta pesquisa, não é um fim em si 

mesma, mas está conectada com a construção do timbre. 

Consultando o arquivo de Estercio Marquez Cunha, observou-se que a Música para 

Trompete Solo consiste em uma de suas várias obras cuja dinâmica é cuidadosamente 

explorada. Como cada contexto revela uma intenção particular, cabe um exame cuidadoso 

para ampliar a compreensão dessa forma de expressão do compositor. Aqui neste trabalho 

buscou-se essa relação com o timbre. 

Cunha tem se mostrado bastante ativo na busca por novos timbres. Em algumas 

situações, ele foge dos moldes tradicionais, no que refere à combinação de instrumentos. São 

exemplos: Music for Five para flauta, clarone, prato suspenso, bumbo e piano (1979); Cantiga 

Distante (1993) para oboé, piano e voz; Quatro Canções Místicas (2001) para flauta, voz e 

cravo; Música para Violão e Piano (2005); Música para Flauta, Viola e Piano (2012); 

Música para Saxofone e Eufônio (2013). Entretanto, ele possui uma forma particular de 

combinar os vários recursos técnicos da composição, mesmo sendo modelos ligados à 

tradição. Isso é o que ocorre com o tratamento entre a dinâmica e o timbre.  

  Espera-se que esta pesquisa, concentrada na Música para Trompete Solo, possa 

contribuir para uma maior consciência do aproveitamento do timbre na construção musical. 

Quando existe uma compreensão maior de um ponto específico da composição, novas ideias, 

que emanam da compreensão desse elemento, poderão surgir. 
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ANEXO A – Fac-Símile da Música para Trompete Solo, de 

Estercio Marquez Cunha  
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ANEXO B – Digitalização da Música para Trompete Solo, de 

Estercio Marquez Cunha 
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ANEXO C – Edição Interpretativa da Música para Trompete Solo, 

de Estercio Marquez Cunha, por Alessandro da Costa. 
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