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EPÍGRAFE 
 

 

 

 

Enquanto as pessoas são mais ou menos jovens e a partitura de suas vidas 

está somente nos primeiros compassos, elas podem compô-la juntas e trocar os 

motivos, mas quando se encontram numa idade mais madura, suas partituras estão 

mais ou menos terminadas, cada palavra, cada objeto, significa algo diferente na 

partitura de cada um.  

 

 

A insustentável leveza do ser – Milan Kundera 

  



 
 

RESUMO 

Neste trabalho são analisadas as relações e as correlações envolvendo 

transferências gestuais e culturais, estabelecidas por três compositores e três 

intérpretes, respectivamente durante o processo de composição e de preparação da 

performance de obras para violão solo especialmente encomendadas. As três 

composições têm como fonte primária uma gravação realizada junto à etnia indígena 

Krahô. A hipótese que deu origem a este trabalho considera a identificação, pelos 

intérpretes colaboradores, dos gestos musicais transferidos da gravação às obras 

durante o processo de composição. Uma análise do gesto musical de cada obra e um 

cruzamento desta análise com os resultados obtidos através de relatos de cada 

colaborador acerca de sua participação são apresentados como ponto de partida para 

futuros trabalhos acadêmicos.  

Palavras-chave: gesto musical, transferência, violão, composição, performance. 

  



 
 

ABSTRACT 

This work analyses the correlations involving musical gestures and cultural 

transferences established by three composers and three performers during their 

composition and performance preparation processes of specially commissioned 

classical guitar pieces. The three compositions were inspired by a recorded extract of 

the indigenous Krahô ethnic group. The hypothesis that gave rise to this work 

considers the identification, by the collaborating interpreters, of the musical gestures 

transferred from the recording during the composition process of each work. As a 

starting point for further research works, data crossing of the analysis' results with 

those obtained from the accounts of each collaborator about their process of 

performance/composition is presented.  

Keywords: musical gesture, transference, classical guitar, composition, performance. 
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1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

Essa tese é direcionada à música brasileira, suas identidades culturais e a 

renovação do repertório violonístico nacional num contexto de aprimoramento dos 

paradigmas de análise baseados no gesto musical e na transferência de significado. 

Esta conjuntura deu direcionamento ao trabalho desde seu início, determinando-se 

desta forma o objeto de pesquisa, a saber, o amalgama “gesto musical e corporal - 

transferência gestual e cultural” implícito num processo de interação que congrega 

compositores e intérpretes, tendo como ponto de partida uma fonte musical indígena.   

Foi considerado também o cenário geopolítico atual. Durante meu percurso de 

estudos e pesquisa no Programa de Doutorado em Música da Universidade Federal 

do Paraná, ficou evidente que a cultura nacional, padece não só em falta de espaço e 

recursos, mas em falta de identidade e direção. Evidenciou-se igualmente a 

necessidade de se compreender os contextos culturais que compõem o Brasil em 

abundância, em quantidade e em profundidade. Neste âmbito, no presente 

documento, procura-se estabelecer uma série de ações significativas que, além dos 

resultados acadêmico científicos, provaram-se essenciais para a condução do 

trabalho e as diversas ramificações possíveis, de forma a tornar este universo 

acessível tanto ao público de estudiosos quanto ao de melômanos. Busca-se assim 

contribuir para suprir o que são, em própria perspectiva, parte das demandas culturais 

da sociedade contemporânea brasileira, através do incentivo à novos processos 

criativos, ao acesso multissensorial da música através das tecnologias e a associação 

da cultura musical a valores e conceitos inerentes ao território nacional. E, para 

condizer com este ambiente social hodierno, essa pesquisa privilegiou a importância 

das relações interpessoais, que em suma, resumem e permeiam as experiências 

sensoriais na arte, com seu poder de integração social, conferindo sentido às 

vivências artísticas. Insere-se aqui a função de educador exercida pelos profissionais 

da música, notadamente os intérpretes, divulgando a cultura de seu país ao nível 

nacional e internacional.  

Em princípio, delineou-se um formato metodológico que partiria de uma 

gravação pré-existente realizada dentro do contexto social de uma etnia indígena 

brasileira – para servir de referência à composição de obras solo para violão. 

Posterior, essas obras seriam enviadas a intérpretes violonistas. Do processo 



12 
 

individual de cada colaborador seria feito um registro documentado. Posterior, houve 

a definição por três compositores e três intérpretes.  

A primeira colaboradora que gentilmente aceitou o convite foi a compositora, 

Profa. da UDESC, Dra. Lourdes Saraiva – minha ex-colega de docência (este autor 

fez parte do corpo docente da UDESC por 4 anos, no período de 2013-2017). Durante 

este período interpretei em concerto uma peça escrita por ela, o Retrato Metafísico de 

Porto Alegre. Da parte dos violonistas, um (também) ex-colega, Christian Fernandes 

dos tempos de graduação na UFSM aceitou fazer parte do time de colaboradores – 

Christian sempre foi um confrade notavelmente perspicaz em suas colocações sobre 

os mais diversos assuntos, aí um dos motivos do convite. Com esta dupla de 

colaboradores, foi possível apresentar os resultados preliminares da pesquisa e obter 

o aval da banca avaliadora de qualificação.  

Igualmente colega de UDESC, Acácio Piedade, compositor de Três Estudos 

para Violão, os quais este autor estreou no Teatro Álvaro de Carvalho em 

Florianópolis1, consentiu participar como colaborador. Assim como, o pianista e 

compositor Ernesto Hartmann, meu professor em uma disciplina no doutorado 

(Análise Musical na Teoria e na Prática) que a agregou o time de compositores. 

No lado dos violonistas, o ex-discente do PPG-MUS da UFPR, Ms. Eric Moreira 

topou participar do trabalho. Eric foi meu colega de classe nas disciplinas conjuntas 

de doutorado e mestrado, tínhamos em comum o fato de sermos os únicos violonistas 

da sala – oportunamente demonstrou interesse em participar da pesquisa o que 

contribuiu, mais tarde, em sua colaboração. Com isso, não só poderíamos contar com 

o talento e diligência de Eric, como também seria contemplado o PPG-MUS da UFPR 

com um aluno participante. Pedro Aguiar, violonista residente e atuante na Europa, 

completou o time dos colaboradores.  

Restava escolher a abordagem teórica. Na época conversei com minha 

orientadora, Zélia Chueke, que elucidou esta questão, e delineamos paulatinamente 

os referenciais teóricos durante a disciplina Análise para Intérpretes III. O gesto 

musical destacou-se, sendo um fator que permeia toda a cadeia de comunicação 

musical, e pôde servir como elemento teórico para produção e análise dos resultados. 

Após a leitura de textos como os de Hatten (2004), Zampronha (1998) e Chueke 

 
1 Em 12 de outubro de 2017. 



13 
 

(2006), o vínculo entre transferência e gesto musical determinou o cerne do trabalho 

e foram configurados os critérios de análise dos resultados.  

Através das Cartas aos Colaboradores2, compositores e intérpretes forneceram 

material textual importante para que fosse possível identificar as relações e 

correlações a respeito da transferência de gesto musical entre a gravação Krahô, a 

composição e a interpretação. Do compositor, obteve-se o feedback acerca de sua 

composição e sobre o vínculo desta com a gravação. Quanto aos intérpretes, estes 

ofereceram testemunhos sobre o processo de preparação da performance e sua 

perspectiva em relação à composição e gravação, destacando-se os aspectos 

comuns às duas fontes.  

FIGURA 1 – Gráfico explicativo sobre a metodologia. 

 

FONTE: O Autor (2021). 

Seria condizente com a hipótese que incitou este trabalho somente se fosse 

desejado o natural acesso à gravação por parte do intérprete, que buscaria 

estabelecer uma relação consistente com a obra a ser preparada. Podemos visualizar 

abaixo no gráfico como se consolidou o diagrama da metodologia do trabalho.   

 

 

 
2 Anexos 1 e 2. 

    

 
Gravação 

Krahô 

 Intérpretes 

 

 Composições 
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FIGURA 2 - Gráfico explicativo sobre a metodologia. 

 

FONTE: O Autor (2021). 

Três compositores colaboram com uma composição cada; e três violonistas – 

Christian Fernandes, Eric Moreira e Pedro Aguiar – preparam as três composições. 

As composições são Cyclus de Lourdes Saraiva, Nutai Onapa de Acácio Piedade e 

Sonata 2020 de Ernesto Hartmann. Até o momento da publicação desta tese as duas 

primeiras estão disponíveis para apreciação no canal Tomada Um Udesc no YouTube, 

onde estrearam.  

A gravação3 escolhida foi a faixa “Krahó: Women-and-Men's choir, conducted 

by traditional choir-leader” (06’51’’) do CD “An Anthology of Brazilian Indian Music: 

Karajá, Javahé, Krahô, Tukuna, Juruna, Suyá, Trumai Shukarramãe”, do original LP 

lançado em 1962, cuja gravação foi realizada por Harald Schultz e Vilma Chiara.  

A escolha do material musical indígena foi uma das partes chave do começo 

deste trabalho. Após uma extensa procura e muitas audições, os Krahô foram a etnia 

indígena selecionada. Um dos principais motivos, ao encontro com as condições que 

tive para realizar este trabalho, foi a disponibilidade de gravações, na internet, com 

excelente qualidade. A gravação foi realizada por Harald Schultz e Vilma Chiara e faz 

 
3 Audição disponível em https://www.youtube.com/watch?v=T3mDP9Y6wU0 

   
  Gravação 
     Krahô 

 Composição 1  
Intérprete 1 
Intérprete 2 
Intérprete 3 

 Composição 2  
Intérprete 1 
Intérprete 2 
Intérprete 3 

 Composição 3  
Intérprete 1 
Intérprete 2 
Intérprete 3 
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parte de um trabalho4 extenso destes antropólogos, que conviveram e registraram a 

cultura de diversos povos indígenas brasileiros.  

Além da gravação, que foi enviada a todos os colaboradores, aos compositores 

exclusivamente foi incluso, na Carta aos Compositores, um excerto de uma 

comunicação apresentada na XI Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, 

em Recife, 1978, onde a autora Vilma Chiara (1978, p. 31) ilustrava, entre outras 

coisas, contos e mitos dos Krahô.  

O Sol e Lua eram dois companheiros. Dos dois, o Sol se distingue como 

criador e a Lua, instigadora de criação, porém com um particular: ela pede ao 

Sol (ou influi) para tornar o mundo mais difícil para os homens que serão 

criados. Foi então que se deu o primeiro fogo que se alastrou pelo mundo, 

como o das queimadas que são ateadas anualmente no cerrado. Ele desceu 

de leste, do “pé-do-céu” e foi provocado por Lua. Sol e Lua conseguem 

sobreviver, com dificuldades. Em seguida, Lua provoca uma enchente, 

também dentro das medidas de uma inundação normal que os índios, hoje, 

ligam à origem do mar. O ciclo Sol e Lua termina com a criação de duas 

mulheres cujo papel é apenas, rapidamente, dar à luz a muitos humanos. As 

leis e a ordem social já vividas por Sol e Lua, regem a aldeia. 

  Mito de criação Krahô 

  

 
4 Para saber mais sobre o trabalho de Chiara e Schultz, consultar a dissertação de BATISTELLA, 2017. 
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2 OS KRAHÔ – REVISÃO ETNOGRÁFICA 

Os Krahô5, Krao, Craho ou Craô, assim como os demais Timbiras Orientais, 

autodenominam-se mẽhĩ (mẽ: coletivizador, hominizador; hĩ: carne), termo que pode 

ser traduzido como “os da minha carne”. Atualmente existem 2.992 pessoas Krahô6 

(habitando a Terra Indígena Kraolândia7, a qual possui área de 302 mil hectares e 

está situada no cerrado do Planalto Central Brasileiro, mais precisamente nos 

municípios de Goiatins e Itacajá, atualmente nordeste do Estado do Tocantins, na 

bacia do Rio Tocantins, especificamente entre dois de seus afluentes, os rios Manoel 

Alves Grande e Manoel Alves Pequeno. Vejamos no mapa: 

 
5 Segundo o site pib.socioambiental.org os Krahô, indagados pelo etnólogo Curt Nimuendajú, 
traduziram seu nome como “pêlo (hô) de paca (Cra). Três décadas depois, indivíduos desta mesma 
etnia discordavam dessa tradução, afirmando que Krahô era nome de origem civilizada. A forma usual 
de grafar o nome deste povo, "Krahô", se deve a uma interpretação inadequada dos sinais diacríticos 
utilizados por Nimuendajú. Essa forma se difundiu nos textos etnológicos e está presente nos nomes 
pessoais dos indígenas para uso em nossa sociedade e até nos livros publicados pelos índios. A forma 
Craô seria mais ajustada à pronúncia, entretanto, adotei o padrão Krahô para este texto.  
6 Dados obtidos a partir do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e da Secretaria 
Especial da Saúde Indígena (SESAI) 
7 Em 05 de agosto de 1944, Decreto-lei nº 102 determina a cedência de uma área de 320 mil hectares 
ao povo Krahô, a qual passou a ser denominada como Kraolândia. A área foi homologada pelo Governo 
Federal como Terra Indígena Kraolândia somente em 1990, com o Decreto-Lei nº 99.062. 
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FIGURA 3 - Mapa do estado do Tocantins - destacando as reservas indígenas. 

 

FONTE: http://www.palmas.org/indians/tocmapindios.gif - 07/06/2021 
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Os Krahô fazem parte do tronco linguístico Macro-Jê8, família linguística Jê, 

subgrupo Jê Setentrional, compartilhando a mesma língua com os demais Timbira 

(RODRIGUES, 1999). Timbira é o nome que designa um conjunto de povos habitantes 

do Tocantins, Maranhão e Pará. Alguns destes povos, apesar de distintos, são 

conhecidos pelas mesmas denominações, sendo os Timbira separados em dois 

grupos: 1) os Timbira Ocidental ou Apinayé; e 2) os Timbira Orientais conformados 

pelos Krahô, os Krinkati, os Canela (Apanyekrá e Ramkokamekrá) e os Gaviões 

(Pykopjê/Pykopcatejê, Parakatejê e Koyikatejê). Vários aspectos socioculturais 

diferenciam o “jeito de ser mẽhĩ” entre os Timbira: a língua, os rituais, as músicas, as 

ornamentações corporais (corte de cabelo, pintura e botoques auriculares), a forma 

circular da aldeia com um pátio no centro e as corridas de toras. Relevante é o 

testemunho de uma integrante da etnia, sobre a questão linguística: 

O povo Krahô é falante da língua Mãkraré. Os linguistas afirmam que somos 

da família linguística Jê e falamos a língua Timbira. Temos como segunda 

língua, uma língua emprestada, o português. Usamos o termo Mehi (filho da 

ema) como autodenominação e denominamos os não-indígenas de Cupen 

(KRAHÔ, 2017). 

Segundo Melatti (1978) os primeiros contatos entre os Krahô e os 

colonizadores portugueses (europeus ou não-indígenas) datam do século XVII e 

ocorreram perto do rio das Balsas, afluente do Rio Parnaíba, em direção ao Rio 

Tocantins. Porém, o contato mais constante com a sociedade ao redor – fazendeiros 

de gado que avançavam do Piauí para o sul do Maranhão – data o início do século 

XIX, 1809. Na época, os Krahô somavam entre 3 e 4 mil pessoas, porém este encontro 

foi marcado pelo conflito e epidemias (1849-1850), o que diminuiu a população para 

aproximadamente 620 pessoas. Mais tarde, por volta de 1930, Curt Nimuendajú 

estimou a população Krahô em 400 indivíduos9. Com dados de Harald Schultz 

(1948/500 indivíduos), Julio Cezar Melatti (1962-3/564 indivíduos; 1971/632 

indivíduos) a população manteve-se entre 550-650 pessoas, incluindo mestiços e 

 
8 Para melhor entendimento, é importante esclarecer que no Brasil há dois troncos linguísticos maiores 
(Macro-Jê e Tupi) e 19 famílias linguísticas sem correlação entre si. A família linguística Jê se divide 
em três subgrupos segundo critérios linguísticos, geográficos e culturais: 1) Jê Setentrionais (Timbiras 
Orientais, Apinayé ou Timbiras Ocidentais, Kayapó Setentrionais ou Mebengokre, Suyá, Krenakarôre 
ou Panará/Suyá); Jê Centrais (Xavante, Xerente ou Akwén, Xakriabá) e Jê Meridionais (Xokléng e 
Kaingáng). 
9 Ver: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/Krahô>. 
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índios de outras etnias. Os Krahô apresentam um crescimento populacional a partir 

da década de 1980, sendo que em 1989 alcançavam 1198 indivíduos10.  

No contexto Antropológico e Etnomusicológico, ao abordar as músicas de 

grupos indígenas, é impossível separá-las de seus contextos culturais que inclui os 

aspectos ritual, cerimonial, religioso, de cura, manutenção da saúde ou controle da 

morte, de concentração para guerra. O encarte do disco “A Anthology of Brazilian 

Indian Music: Karajá, Javahé, Krahô, Tukuna, Juruna, Suyá, Trumai Shukarramãe” 

esclarece um pouco dos costumes musicais dos Krahô, destaca-se a referência aos 

regentes de coro de homens e mulheres da tribo. Nos cânticos, os Krahô reconhecem 

pelo menos dois tipos de ritmo: o lento (kaprĩ) e o rápido (huphe). A indígena Creuza 

Krahô conta que “as vozes Krahô são cantos compartilhados com muitos outros seres 

que habitam o Cerrado, um dos Biomas mais antigos do planeta. Através de suas 

cantorias que os Krahô mantêm a respiração da terra e sua vitalidade saudável”11.  

Cerca de quatrocentos e cinquenta índios Krahô vivem em quatro aldeias na 

savana ampla e aberta do nordeste do Brasil, a algumas centenas de 

quilômetros das margens do rio Tocantins, um afluente do Amazonas. Os 

Krahô pertencem aos índios falantes da família linguística Jê, que são de 

longe os mais musicais e amantes da música de todos os índios brasileiros. 

Todas as manhãs antes do nascer do sol, um dos regentes de coro da tribo 

começa uma dança no meio da praça da vila, cantando com o ritmo de um 

chocalho de cabaça. Imediatamente todas as meninas mais jovens, mulheres 

e homens se reúnem. As mulheres estão em uma longa fila diante dele, 

agitam os braços ritmicamente, mexendo os joelhos no mesmo ritmo, 

enquanto os homens dançam na frente delas. As músicas começam devagar, 

pesadamente, tornam-se cada vez mais entusiasmadas até que um coro 

energético enche a aldeia ao sol nascente. Toda tarde acontece o mesmo, 

após o trabalho diário, e todas as noites meninas, mulheres e homens cantam 

e dançam na praça da vila até o anoitecer. Quando todos estão em casa, 

descansando em suas esteiras de palha espalhadas no chão, de repente uma 

bela voz sonora preenche a noite - um dos cantores solistas da vila faz seu 

recital, alguns deles com talento altamente treinado. A vida do Krahô é 

preenchida com múltiplos rituais, ritos de iniciação que mudam de ano para 

ano, sendo alguns deles apenas repetidos após doze ou até dezesseis anos. 

 
10De acordo com o Instituo Socioambiental (ISA, 2018) baseado em dados da Funai, Sesai, Funasa, 
IBGE e Siase/Sesai em 1989 (1198 pessoas), 1999 (1790), 2003 (1402), 2006 (2184), 2010 (2553), 
2013 (2800) e 2014 (2992).  
11 KRAHÔ, 2017. 
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Cada rito é acompanhado por canções especiais, canções de coro da manhã 

e da noite já mencionadas são inúmeras, compostas por líderes de coros ou 

consistindo no repertório tradicional da tribo. A vida Krahô não pode ser 

separada da música.12 

A música Krahô sobretudo é vocal, diz Melatti (1982). Os instrumentos 

prioritariamente têm a função de acompanhar o canto. O mais importante é o maracá 

(koité) – feito com o fruto esférico do cuité13, oco, com sementes da planta panti para 

dar o efeito de chocalho, no interior do porongo. O maracá é guarnecido com um cabo 

de madeira e cravejado com orifícios – tradicionalmente este instrumento é manejado 

pelo cantador.  

 
12 Tradução livre do inglês: About fourhundred and fifty Krahô-indians live in four villages in the wide 
and open savannah of northeastern Brazil, a few hundred miles from the shores of the Tocantins river, 
an amaz onian tributary. The Krahô belong to the Je speaking Indians of Brazil, who are by far the most 
musical and music-loving of all Brazilian Indians. Every morning before sunri.se, one of the beloved and 
famed choir-conductors starts a dance in middle of the village square, singing with the rhythm of a gourd-
rattle. Immediately all younger girls, women and men gather. Women stand in a long row before him, 
shake the arms rhythmically, wipping their knees in the same rhythm, while men dance in front of them. 
Songs start slow, heavily, becomes more and more enthusiastic until a power-ful choir fills the village at 
the rising sun. Every afternoon the same happens, after daily work, and every night girls, women and 
men sing and dance on the village square until dark and late. When everybody is home, resting on their 
straw-mats spread on the ground or on wooden racks, suddenly a beautiful, sonor voice fills the night - 
one of the solo-singers of the village performs his recital, some of them with such highly trained voices, 
that they resemble the educated trembling of coloratur-singers in our society. The Krahô's life is filled 
with multiple rituals, initiation-rites which change from year to year, being some of them only repeated 
after twelve up to sixteen years. Each rite is accompanied by special songs, but also the already 
mentioned morning-and night choir-songs consist of a great number of songs, composed by living choir-
leaders or consisting of the traditional repertoire of the tribe. Krahô-life cannot be separated from music! 
13 Mesmo fruto que são feitas as cuias de chimarrão – também chamado de Cabaça, Porongo, Cuia. O 
nome é oriundo da expressão tupi kuya e’tê. Já o termo Cabaça vem do árabe kara bassasa (abóbora 
lustrosa).  
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FIGURA 4 - Representação gráfica do Maracá. 

 

FONTE: MELATTI (1982). 

Outro instrumento de uso frequente é o txï, que é uma espécie de cinto em 

tecido de algodão onde fios guarnecidos com sementes de tiririca pendem como sinos, 

com pontas de cabaça – o efeito é de chocalho, pois as sementes e as cabaças batem 

umas nas outras ao menor movimento, é usado na cintura, abaixo do joelho direito ou 

batido no chão com a mão quando o canto é entoado sentado.  

FIGURA 5 - Representação gráfica de instrumentos Krahô. 

  

FONTE: MELATTI (1982). 

Além de instrumentos de percussão, os Krahô utilizam instrumentos de sopro. 

Usados eventualmente junto com os cânticos. O pëdwö é uma espécie de buzina feita 

de um gomo de taboca que se encaixa numa cabaça alongada – perfurada na 

extremidade oposta ou na ponta de um chifre de boi. Este instrumento é soprado por 
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uma abertura lateral da taboca e este “bocal” é molhado com água para que soe de 

maneira satisfatória.  

 Além do Pëdwö, existem o Kukonré e o Puriakhë. Este último é um pequeno 

cone lavrado a partir de um pedaço de casca de cajazeira, oco, aberto na base, tendo 

um orifício lateral perto do vértice, onde se sopra enquanto se introduz e se retira o 

dedo, de modo rápido e repetido. Já o Kukonré é uma pequena cabaça com três furos, 

sendo o maior onde se sopra e nos outros se usa os dedos para tampar ou liberar o 

fluxo de ar.  

FIGURA 6 - Representação gráfica de instrumentos Krahô. 

    

FONTE: MELATTI (1982). 

 Provavelmente a maioria destes instrumentos, ou similares, estejam presentes 

gravação Krahô. O início da gravação, onde soam instrumentos de sopro, parece ser 

uma combinação de um som grave com um som agudo similar a uma buzina – e 

chocalhar constante eventualmente pode ser resultante do toque do maracá e do txï. 

 Neste contexto, Melatti acrescenta que o canto parece ser muito prestigiado 

entre os Krahô. O termo para se referir aos cantores parece ser ĩkrére. Dentre os 

cantores da aldeia, um se destaca por ser o diretor dos ritos; no passado era 

conhecido pelo termo mekhrãkaireretxó, ou então ĩkrérekati; hoje é chamado de padré 

(adaptação da palavra “padre”, do português). As mulheres que se destacam como 

cantoras são chamadas de hõkrepoi e usam uma faixa tecida em algodão, como um 

talabarte, passada sobre o ombro direito e sob o braço esquerdo, denominada hahĩ. 

Melatti destaca ainda que ao que parece os Krahô aprendem seus cânticos 

simplesmente prestando atenção ao que ouvem, assimilando através de imitação, 
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porém, muitas vezes há uma atenção dedicada aos mais novos da parte dos cantores 

experientes.  

Sobre isso, Creuza Krahô (2017) conta que:  

As mulheres mais velhas iniciam um diálogo cerimonial com os homens mais 

velhos, com os pajés, ensinando como deve ser feita a guarda da música e a 

apresentação. As pessoas ficam ouvindo, ele está fazendo uma homenagem 

à festa do que está acontecendo, está explicando a alegria e como deve ser 

feito. 

Ela ressalta que a música é um dos principais pilares em todo o resguardo14: 

As músicas, também, têm um papel central nas práticas de resguardo. Todas 

as músicas vêm da natureza e acompanham os movimentos da comunidade. 

Há músicas para pescaria, caçada, casamento, consumo de alimentos. 

 

2.1 A PALAVRA, O MOVIMENTO E OS MITOS  

A música indígena em geral se aproxima de um caráter primário comum, 

segundo Camêu (1977, p.12-13), ela é reunida à palavra e ao movimento corporal. 

Porém, não são raros os cantos sem palavras, valorizando simplesmente a música e 

seu movimento intrínseco. Neste raciocínio, Camêu complementa que o ritmo é 

essencial para definir ações e gestos, este elemento é básico, sem ser principal. Na 

música indígena, o ritmo tem finalidade de dar lógica ao todo, estabelecer a unidade, 

aproximando partes independentes. A fórmula palavra-música-movimento aparece 

sistematicamente na música vinculada aos cultos indígenas.  

“Interessa saber como o índio compreende e porque pratica a música” 

(CAMÊU, 1977). No caso específico dos Timbiras, Camêu cita o antropólogo Curt 

Nimuendaju que em sua longa permanência com essa etnia, especificamente os 

“Canelas”, observou que um dos sentidos da música é o de preparação do plantio do 

milho e durante o crescimento da plantação15.  

 
14 Termo que parece ser utilizado pela autora para se referir à preservação da cultura e costumes dos 
Krahô.  
15 Nimuendaju, em sua longa permanecia entre TIMBIRAS, no caso os CANELAS, teve oportunidade 
de observar a importância da música em sua apresentação conjunta. Constatou que durante o plantio 
do milho, dançavam em volta da cuia onde estava a semente para ser semeada. Mais tarde, quando o 
milho atingia certa altura, havia nova cerimônia com danças pedindo à lua para afugentar os parasitas 
que infestavam a plantação.  
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O significado da música profundamente vinculado à cosmologia16 indígena é 

quase inexorável às tradições culturais desses povos. O compositor Acácio Piedade 

em sua tese de doutorado dialogando com Menezes Bastos (1999) destaca que a 

música dos povos indígenas possui um significado próprio que estabelece uma ponte 

entre os mitos e os ritos. Acácio especifica que a exegese Wauja aponta para a noção 

de que os entes espirituais apapaatai assistem e observam os rituais, julgando a 

acuidade e a beleza da apresentação da música17.  

Para Fürniss18, em relação a cultura de música polifônica do povo pigmeu 

Aka19, esse tipo de manifestação musical está intimamente ligado à espiritualidade. 

Sempre conectada à dança: “cantar e dançar são o tipo de oferenda aos espíritos da 

floresta e aos ancestrais”. Inclusive, o povo Aka, possui em sua linguagem o verbo 

kàmuz que denota um aspecto musical do conceito de felicidade. 

A música indígena brasileira sofreu com a imposição cultural dos colonizadores, 

segundo Nunes (2016, p. 114-115) a imposição da língua portuguesa juntamente com 

a catequese foi uma estratégia violenta dos portugueses, que também atingia a 

música: as igrejas e as escolas ensinavam o nativo a ler e a contar, além do canto e 

da prática de instrumentos úteis às cerimônias religiosas. A música constituiu-se 

assim num elemento importante e eficiente de catequese, uma vez que aliada ao canto 

e ao movimento, aproximavam-se dos elementos utilizados pelos indígenas em suas 

manifestações culturais e religiosas. Segundo o mesmo autor, no entanto, o ensino 

musical dos jesuítas não aconteceu facilmente, e estes tiveram que mudar de 

estratégias ao longo do tempo. Uma dessas mudanças de perspectiva, por exemplo, 

se deu através do deslocamento do foco dos mais velhos para as crianças, que na 

visão deles, eram mais facilmente manipuláveis: assim, num espaço de tempo de 20 

anos, já começaram a aparecer índios tocando instrumentos introduzidos pelos 

colonizadores e participando da vida religiosa.  

No contexto aqui ilustrado podemos verificar uma dicotomia na qual por um 

lado existiu significativa influência externa na cultura musical indígena e por outro esta 

 
16 No sentido de criação de mundo e sentido de existência.  
17 PIDEDADE, 2004, pg.27. Os Wauja são uma etnia indígena do Alto Xingu; apapaatai é o nome dado 
a entidades espirituais. 
18 2006, pg. 4. 
19 O povo Aka vive na floresta tropical localizada na fronteira entre a Africa Central e a República 
Popular do Congo. 
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não aconteceu por completo. Para Camêu, se a música indígena fosse resultado 

daquela ensinada na catequese, existiria algo uniforme e constante. Mas, ao contrário 

disso, o que há são diferentes níveis de musicalidade e um panorama bastante 

diversificado: “ouvindo coros ofaiés, kayowás, maxakalís, urubus e tembés depara-se 

com tipos absolutamente diferenciados, sem nenhuma aproximação com a música da 

igreja. Segundo ela ao invés desta uniformidade da música religiosa imposta no 

processo de colonização, a música indígena atual guarda os mesmos pontos básicos 

e a mesma formação estrutural dos cantos encontrados por Jean de Léry no séc. 

XVI20. 

Segundo Tugny (2007), grupos sociais (referindo-se à indígenas), 

compartilham, reproduzem e transmitem de forma singular seus repertórios sonoros, 

de acordo com uma série de características: 

● Não predomina entre seus praticantes a noção de autoria e de obra 

criada e, consequentemente, a figura do artista que elabora mensagens 

psicológicas, relacionadas a uma vivência individual. 

● Seus praticantes não valorizam a ideia de novidade 

● A performance é o momento do aprendizado 

● A escrita do repertório praticado não faz uso de partituras, mas de 

aparatos, coreografias, gestuais, etc. 

● A performance envolve escolhas coletivas em que o público e a cena 

não se separam 

● A prática musical é constitutiva, criadora, produz a sociedade, define 

estatutos, relações e não se apresenta como mera expressão destas 

sociedades.  

● As práticas e competências geralmente não são especializadas: músico, 

instrumentista, cantor, dançarino e mímico são funções que podem se 

concentrar no mesmo agente. 

 
20 NUNES, 2016, pg. 115 e 116. 
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● Os seus atores geralmente não têm acesso aos meios que fazem as 

músicas hoje conhecidas, na produção e difusão de mídias e nos 

circuitos reconhecidos de produção de conhecimento. 

● A existência do fato musical é vinculada à construção do corpo e desta 

forma torna-se contingência deste corpo que construiu e pelo qual se 

fez. A atualização do fato musical não se objetifica – não sai do corpo 

enquanto unidade que se configurou. 

A mesma autora ilustra diversas formas pelas quais os cantos chegam ao 

conhecimento e à prática coletiva: são enunciados por Xamãs durante um transe, 

revelados em sonhos, doados em encontros na floresta por entidades que se revelam 

aos xamãs, aprendidos em tempos de antepassados, capturados ou roubados de 

estrangeiros e até mesmo doados por estes. 

Sobre este contexto a indígena Creuza Krahô descreve: 

Os homens que vieram do croá, [...] têm sementes na cabeça, devem cuidar 

do seu corpo para cantar a noite inteira para não errar a música. Devem se 

resguardar para cantar a noite toda e não esquecer. Não é todo homem que 

faz isso. 

A memória do cantor do kricape está na semente do croá que guarda em seu 

corpo. Ele tem esta semente que permite guardar a memória das músicas 

dos pássaros, da gente, da água, dos animais, das conversas, tudo isso ele 

guarda. Fez uma transformação no corpo com resguardo que lhe foi ensinado 

(KRAHÔ, 2017). 

A tradição oral, juntamente com o gestual, os rituais coreografados e os 

significados intrínsecos da música das etnias indígenas, são os principais recursos de 

perpetuação da cultura musical desses povos.   

A notação musical é utilizada, entretanto, como recurso de registro por parte de 

estudiosos que se aventuram a passar períodos imersos nessa cultura, vivendo entre 

esses povos. O etnomusicólogo Simha Arom21 com o objetivo de transcrever, estudar 

e preservar a música dos pigmeus Aka da África Central, surpreendeu-se com a 

precisão na execução de material polifônico e polirrítmico extremamente sofisticado, 

 
21 AROM, 1991. 
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sem nenhuma espécie de guia externa22. Para isolar as linhas individualmente, única 

forma de se tornar possível uma transcrição fidedigna, Arom apresentou a cada um, 

gravações das linhas precedentes à sua entrada, à qual cada um reagiu naturalmente, 

com entradas perfeitas. Desse modo, o etnomusicólogo conseguiu preservar este 

material linha por linha, que pode ser assim analisado e transcrito. Além da prática 

musical, Arom pode também estudar os aspectos sociais daquela música, tão 

entranhada nos hábitos de cada tribo, identificando o contexto para o qual tinha sido 

concebida. Para cada situação e para cada tribo, um repertório específico. Arom 

reconhece a impossibilidade de execução deste material a partir da notação, como se 

pratica no ocidente, no entanto a preservação deste material facilita o acesso para 

estudo, e a permanência dos jovens estudiosos convivendo com as tribos permite uma 

aproximação mais efetiva com a prática.  

Retornando ao contexto explorado neste documento, historicamente o 

movimento nacionalista brasileiro teve como marca a apropriação, por parte dos 

compositores, de elementos indígenas e afro-brasileiros. O autor Rafael Bastos (2006, 

p.115) sublinha que o chamado “triângulo racial: negro, branco e índio” tem o último 

expressamente cancelado e passando a ser visto como passado assimilado. Azevedo 

(1938) menciona a “música dos primitivos” e superficialmente a qualifica, dizendo que 

se constitui basicamente de repetições. Luciano Gallet em Estudos do Folclore (1934, 

p.44) conclui que a música do índio difere da “nossa”, inclusive na quadratura rítmica 

a qual ele diz não ter relação alguma com a “nossa”. Bastos considera que as músicas 

indígenas, pelo contrário, estão na base dos universos musicais conhecidos como 

“folclóricos” em diversas regiões do país. Piedade (2011, p.2) denota que desde os 

primeiros viajantes que observaram rituais musicais ameríndios observa-se uma 

convicção generalizada sobre a repetitividade nas músicas destes povos – que este 

senso comum imbuído em negatividade sobre a música das culturas indígenas aponta 

para uma espécie de incapacidade de controle da forma musical, um atrofiamento 

evolutivo do pensamento musical que impede sua expansão para além do meramente 

repetitivo. Entretanto, essa tendência parece estar em xeque, a julgar pelos resultados 

de estudos dedicados às músicas indígenas que se propuseram a transcrever e 

 
22 Interview with Simha Arom | CNRS Images - https://images.cnrs.fr/en/video/1614 - última consulta 
13/09/2021. 
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analisar o texto musical de repertórios musicais indígenas: Bastos, 1990; Mello, 1999; 

Montardo, 2002; Piedade, 200423. 

Nunes (2016, p.117) escreve que em contraponto à história única contada do 

ponto de vista dos colonizadores que insistiram em destituir os povos indígenas dos 

seus lugares de origem, expondo-os ao esquecimento, renegando sua história, existe 

hoje um importante movimento, que envolve pesquisadores dedicados ao resgate 

deste universo. Tem como objetivo recontar a história a partir do ponto de vista dos 

índios, privilegiando a multiplicidade de narrativas. O estímulo à pesquisa sobre esta 

temática é um dos papéis deste trabalho, que vai ao encontro do movimento descrito 

por Nunes. A cultura indígena, à qual este trabalho dá visibilidade, é de suma 

importância para a valorização e renovação de uma identidade nacional.  

 

 

  

 
23 Apud PIEDADE, 2011.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 GESTO MUSICAL 

A palavra empregada no grego clássico para “gesto” é skhçma. Significa 

“maneira de ser, figura, forma; atitude exterior, gesto”24. 

Gestos, de uma maneira geral, musicais ou não, vinculam-se por natureza (e 

essência) a uma forma de comunicação, acentuando de maneira dinâmica a 

expressão e a mensagem que chega até o receptor. Quando percebidos, provocam 

reações que estão conectadas com expectativas e experiências prévias. Seja visto, 

sentido ou ouvido, o gesto incita reflexos sobre o ambiente e o presente, estimula 

pensamentos sobre circunstâncias que viajam até um futuro imaginário ou que se 

perderam em um passado distante, compartilha ideias que podem ser de uma 

realidade paralela e fantasiosa – em música é percebido como o som em movimento, 

com propósito interpessoal, um ingrediente de uma mensagem complexa.  

Nesse sentido, a percepção do gesto musical é dinâmica, combinando a 

percepção auditiva, a imaginação visual, a consciência sensorial e a interpretação 

emotiva.  

O gesto musical é uma das essências da expressão humana. Configura-se em 

um nível profundo de comunicação, que possibilita sua identificação até nos menores 

elementos e/ou trechos musicais. Dessa maneira, para Kühl (2011), o gesto é a chave 

para entender os sentidos musicais. Kühl em seu artigo The Semiotic Gesture, propõe 

que o gesto musical, como signo, de um lado representa o link entre a música e o 

som, e de outro, intersubjetivamente reflete conteúdos sociais e emocionais. Colwyn 

Trevarthen25 disse: música é gesto audível. 

Neste capítulo vamos apresentar diferentes conceitos de gesto musical e 

elementos que cercam o processo tratado neste trabalho, como a notação musical e 

sua interpretação, gestos físicos, conceitos análogos e mais.  

Hatten (2004, pg. 93) infere que o gesto é um fenômeno complexo e que conta 

com uma gama imprecisa de conotações. Segundo este autor, à guisa de exemplo, o 

 
24 Dicionário grego-português de Isidro Pereira Jr. (PEREIRA, 1969), apud SOUZA, 2009.  
25 Apud KÜHL, 2011, p. 123. 
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termo pode ser utilizado simplesmente em referência à maneira de executar um 

ornamento (o que se aplicaria à execução propriamente dita, donde o termo “gesto de 

execução” ou “gesto instrumental”); segundo Hatten “gesto” também pode designar 

um motivo singular, ou padrão rítmico de uma dança. De forma geral o termo gesto é 

utilizado em alusão aos mais diversos elementos do universo musical. Segundo 

Hatten, o conceito de gesto nos aproxima da reflexão sobre uma habilidade complexa 

que é inexoravelmente fundamental à nossa existência como seres humanos – a de 

reconhecer e relacionar os significados de uma formação energética projetada no 

tempo26.  

Kühl continua dizendo que o gesto musical é um fenômeno cognitivo, que 

emerge da mente do receptor em reação ao estímulo musical. Quando ouvimos 

música, escutamos um fluxo auditivo, que em subsequência é processado pela nossa 

percepção – nosso aparato cognitivo acaba dividindo e organizando este material em 

“pedaços”27. Este autor, relaciona esse processo à teoria da Gestalt28. 

Morais & Fiorini (2019), acerca da Gestalt aplicada à música, destacam que os 

fundamentos da teoria determinam que o sujeito (receptor), ao perceber um estímulo 

(mensagem), configura sua forma através do agrupamento de suas partes 

constituintes e de padrões organizados mediante “forças internas”. Segundo a teoria, 

essas forças mentais internas originam-se de uma necessidade de organização. “A 

percepção [...] é um processo dinâmico de organização, no qual todos os elementos 

do campo perceptivo podem estar implicados na organização de qualquer parte em 

particular”29.  

A teoria da Gestalt, segundo Gomes Filho (2008)30, possui oito fundamentos 

básicos: unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, semelhança, 

proximidade e pregnância da forma. Um desses fundamentos, a unidade, se aproxima 

da definição de “pedaço” (chunk) que Kühl menciona e vincula com a teoria da Gestalt, 

em seu artigo de 2011. Kühl, entretanto, não se aprofunda na teoria e não menciona 

 
26 HATTEN, 2004, p.95. 
27 “chunks”.  
28 Desenvolvida no campo da psicologia experimental, no início do século XX, esta teoria apresenta 
diferentes princípios que caracterizam o processo de percepção da forma, os quais possibilitam 
compreender a organização estrutural de um determinado objeto. Tendo como principais teóricos os 
psicólogos Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) e Wolfgang Köhler (1887-1967). 
MORAIS & FIORINI, 2019 p. 240.  
29 LERDAHL & JACKENDOFF (1983) apud MORAIS & FIORINI, 2019, p. 241. 
30 Apud MORAIS & FIORINI (2019, p.242).  
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os fundamentos básicos sobreditos, porém, o autor faz uma relação pontual da Gestalt 

com a concepção de gesto, análoga ao conceito de Hatten (energetic shaping) e de 

outros autores como Stern e Hanslick, respectivamente vitality affects e moving 

forms31.  

Aproximando-os à Gestalt, a forma e o discurso musical podem ser 

representados através de sequências organizadas de unidades, ou gestos musicais. 

Morais & Fiorini denotam que “a estrutura de uma composição musical [...] é também 

configurada por meio de relações internas [...]” que com efeito observamos no 

panorama apresentado em torno da pesquisa de Simha Arom supracitada. Estas 

relações internas são estabelecidas por parâmetros de textura, densidade, dinâmica, 

desenvolvimento motívico, harmonias, melodias, frases, que podem ser percebidos e 

interpretados em conformidade com as características que constituem os princípios 

gestálticos de organização de forma perceptual32.   

Embora as abordagens no campo da música sob o ponto de vista desta teoria 

(Gestalt) ainda sejam recentes e pouco comuns, acredita-se que o 

conhecimento de seus fundamentos possa ser utilizado como ferramenta 

alternativa de análise e interpretação do discurso musical, podendo contribuir 

para um maior entendimento dos aspectos formais e estruturais que 

constituem uma composição (MORAIS & FIORINI, 2019, p. 244). 

Outrossim, Souza (2009) refere-se a conceito análogo quando fala em 

“unidades sintáticas” enquanto apresenta uma definição de gesto musical:  

“um movimento no campo perceptivo, percebido através da variação de um 

ou mais parâmetros musicais e da permanência de outros, que apresenta 

uma forma reconhecível, a qual, no processo de significação musical, cumpre 

a dupla função de dar forma às unidades sintáticas do discurso e de atuar 

como signo nos possíveis processos de representação que ocorrem na 

música” (SOUZA, 2009, pg.290). 

Retomando Hatten (2004), numa abordagem mais exaustiva, o autor lista 12 

elementos acerca de sua perspectiva sobre gesto musical: 

 
31 Kühl, 2011, p. 123: “In order to economically and effectually process the sonic stream of information, 
our cognitive apparatus stands in need of organizing input in ‘chunks’ of a certain  
size. These chunks are represented amodally in the mind as gestalts, and variously described as 
‘moving forms’ (Hanslick), ‘vitality affects’ (Stern) and ‘energetic shaping’ (Hatten)”. 
32 Morais & Fiorini, 2019, p.244. 
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1. Gestos musicais estão fundados nos afetos e comunicação humanas – não são 

meras ações físicas ou notações, mas o molde que origina e dá a esses sons 

um significado expressivo.  

2. Gestos musicais vão além da partitura, invocam atributos intrincados que têm 

uma relação complexa com elementos biológicos e sociais dos seres humanos.  

3. Gestos podem estar inseridos na notação musical, são construídos de maneira 

única, personificados pelas características pessoais de cada intérprete.  

4. Gestos são possíveis de serem visualmente materializados mesmo quando a 

experiência musical for apenas auditiva. Hatten defende que a imagem aural é 

suficiente para transmitir significados complexos de percepção musicogestual.  

5. Gestos musicais são formados por elementos musicais, geralmente 

combinados: timbres específicos, articulações, dinâmicas, tempo, andamento, 

etc. 

6. Gestos podem ser analisados em unidades ou em grupos de acordo com a 

direção do discurso.  

7. Quando o gesto for formado por mais de um evento musical, este último não 

necessariamente precisa ser contínuo ou legato, mas sim ligado por uma 

continuidade de intenções e significado.  

8. Gestos maiores podem conter gestos menores. Sua organização pode ser 

relacionada à prosódia verbal, organizada com pontos de apoio como a 

pulsação ou células rítmicas.  

9. Certos gestos motívicos podem ser temáticos, utilizados com base para 

desenvolvimento, variação e evolução.  

10. Gestos têm relação com ações retóricas dentro de uma composição, 

particularmente esses, chamamos de gestos retóricos.  

11. Gestos musicais aplicados na interpretação podem, potencialmente, servir de 

elementos característicos de estilo.  

12. Gestos concedem um nível de verdade musical, revelando intenções, 

emoções, ações e sentimentos. 

O professor Alexandre Schubert33, traduz a principal definição de gesto feita 

por Hatten como: “modelagem energética de um processo através do tempo”. Ele 

destaca que “modelagem” pode ser compreendida como frequência (altura) e timbre, 

 
33 SCHUBERT, 2019, p.276. 
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“energética” como intensidade (energia dispendida), e “tempo” como duração, visto 

como fluxo e como momento. No caso específico de gesto na música, Hatten foca no 

que denomina “gesto aural” cuja definição, traduzida livremente para o português, é: 

uma emissão sonora, dotada de energia e significado que acontece em um espaço 

temporal34. Segundo Hatten, a interpretação do gesto aural deve abranger um 

espectro amplo de competências, incluindo a interpretação da notação musical e a 

correlação do gesto aural com outros elementos como gestos físicos e afetos da 

experiência humana. Apesar de sua análise priorizar a música vienense do período 

Clássico, a abordagem teórica do gesto aural também é aplicável de maneira 

abrangente em repertórios distintos.  

Hatten dá atenção especial ao que ele chama de Gestos Estratégicos, cujas 

funções relacionam-se com: expressão, dialógica, desenvolvimento de temas e 

motivos, retórica e discurso musical. O autor também classifica o que chama de 

Gestos Estilísticos, que teriam sua importância estratégica, mas, no nosso modo de 

ver, teriam correlação direta com o intérprete e as diferentes maneiras de tocar. A 

guisa de exemplo, um gesto estilístico pode ser encontrado na maneira que um 

violonista brasileiro toca um ritmo de Samba, com articulações, rítmica e “swing” 

característicos – que podem ou não vir indicados na partitura – não só a execução, 

mas como qualquer menção (através de indicações de articulação, acentuação, 

dinâmicas, tempo, etc.) à maneira de se executar determinada música pode ser 

classificado como gesto estilístico.   

Leman e Godoy consideram dois grupos de gestos: os relacionados com 

movimento do corpo e os relacionados com o som35. Gestos corporais podem ser 

descritos como movimentos biomecânicos, movimentos de condução/regência, 

movimentos que produzem som, sinais ou simplesmente a postura do corpo. Já a 

classificação dada pelos autores para os gestos sonoros os caracteriza como 

mudanças de tom, ritmos e outros elementos musicais sonoros. Em contrapartida, a 

noção de gesto não é a mesma que a noção de movimento. Para satisfazer a definição 

de “gesto” é preciso levar em consideração componentes subjetivos e contextuais de 

cada situação, o que leva os autores a compreender gesto como movimento 

 
34...significant energetic shaping of sound through time. Hatten, 2004, p.95. 
35 Body-Related Gestures and Sound-Related Gestures.  
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dependente da ação e da percepção, tanto do emissor do gesto quanto do observador 

– o gesto é um fenômeno tanto mental quanto corporal.  

Os gestos corporais do intérprete fazem parte da performance e estão ligados 

de maneira inseparável à produção do som e à construção do discurso musical, sua 

finalidade é a comunicação expressiva. Os gestos musicais, analogamente, são 

“movimentos” musicais intencionais, ou unidades de sentido musical.  

Chueke & Bosseur (2015, p.21) dialogam sobre a relação entre o gesto e a 

corporalidade, ou ao movimento do corpo. Segundo os autores, o intérprete mergulha 

imediatamente na indissolubilidade da relação entre o gesto musical e os recursos de 

movimento que ele terá que encontrar para construir uma interpretação. Ou seja, a 

música é absorvida pelo corpo. Estas premissas são corroboradas por Zavala: 

É necessário que exista um intérprete que ponha um corpo em vibração para 

ouvirmos a música. Na interpretação musical, o movimento do corpo gera 

diferentes perspectivas para a audição, para o tato e a noção de espaço, 

dependendo das posturas adotadas. Isto é válido também para o ouvinte. A 

capacidade de movimentação nos permite articular as partes do corpo para 

comunicar atitude, emoção, desejo e informações de todos os tipos (ZAVALA, 

2012). 

A comunicação através da fala é muitas vezes complementada com gestos 

físicos, o apontar de um dedo, uma expressão facial, um sinal de negativo ou positivo, 

muitas vezes são cruciais para a comunicação. De maneira análoga, os mesmos tipos 

de gestos físicos podem complementar a comunicação musical. Windsor (2011, p.46) 

ressalta que para fins argumentativos os movimentos de um músico podem ser 

categorizados de duas maneiras. Segundo o autor, ações podem ser classificadas de 

acordo com sua relativa importância na produção do som: que diretamente produzem 

sons, que indiretamente produzem sons ou complementam o som. Na primeira 

categoria (direta ou indiretamente produzem sons) estariam os dedos de um pianista, 

necessários para movimentar o mecanismo de produção sonora, as mudanças na 

embocadura de um flautista, ou a movimentação da mão esquerda de um violonista 

para produzir vibrato. Não necessariamente essa categoria inicia o som, mas tem 

consequências acústicas. Na segunda categoria se encaixam os movimentos 

corporais que não se relacionam com a produção do som, mas, muitas vezes, tem 

íntima relação com os sons já produzidos ou aqueles que ainda serão produzidos 
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dentro do tempo musical futuro: batida do pé, balanço da cabeça, oscilação do corpo 

– estes relacionados com o tempo, dinâmica ou clímax momentâneo da música.  

Windsor (2011, p.47) aponta, de maneira similar, que há movimentos pontuais 

que acompanham eventos de importância estrutural. Estes movimentos não 

necessariamente exercem um papel físico na produção sonora, mas desempenham 

papel complementar na produção dos sons que em muitos casos altera as qualidades 

acústicas do som que é produzido, ou ao menos aparenta fazê-lo. Finalmente há 

aqueles movimentos performáticos que figuram como coadjuvantes, mas, cumprem 

um papel relevante na performance em geral, incluem-se aí as expressões faciais, o 

olhar, e até a ausência de movimento para criar uma sensação de expectativa ou 

aquela no fechamento de uma obra intimista. O mesmo autor sugere uma 

categorização suplementar empírica, que ignora os aspectos subjetivos e 

circunstanciais, dispondo de um lado os movimentos que são relacionados com 

propriedades acústicas e os que não são. Porém, estes movimentos para serem 

categorizados, devem ser detectados, percebidos e avaliados por receptores, cuja 

avaliação pode ou não ser a mesma.  

Os musicólogos Marc Leman e Rolf Godoy (2010) dizem que os gestos são 

uma expressão, que representa fundamental conexão entre movimento e música, eles 

acreditam que a experiência musical é inseparável das sensações de movimento. Os 

autores relacionam diretamente o gesto ao movimento do corpo, desde que expresse 

uma ideia ou significado, ou seja, nem todo o movimento é um gesto. Para eles, a 

música é basicamente a combinação entre som e movimento. Segundo os autores, o 

gesto como movimento percorre toda a cadeia de comunicação musical, são os 

movimentos do corpo do performer para tocar os instrumentos que colocam as 

partículas de ar em movimento, que são percebidas pelo ouvinte, que tem seu sistema 

neuromotor estimulado. A musicóloga Irene Zavala (2012, p.1), na apresentação de 

sua dissertação se refere à cadeia de comunicação musical: “a música é uma das 

artes que se concretizam e se realizam através do movimento. O som é movimento 

das ondas no ar. O intérprete se movimenta para colocar o corpo sonoro a vibrar de 

maneira desejada. O ouvinte, mesmo sem realizar um movimento visível, parte da sua 

experiência de movimentação para perceber os sons e construir um significado”.  

Segundo Trevarthen, Butt & Schögler (2011) gestos são impregnados de ações 

intencionais, expressam mensagens que podem ser categorizadas em três tipos: as 
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que mostram e regulam o estado do corpo da pessoa que os faz; as que manifestam 

e direcionam interesses e para o mundo objetivo das “coisas” físicas; e as que 

demonstram os propósitos de comunicação com outras pessoas; ou qualquer 

combinação entre os três.  

Ao analisar o gesto musical em uma Sequenza de Berio, Souza (2015, p.1) diz 

que a noção de gesto musical (em Berio) configura-se como forma de representação 

e significação musical, como elemento de agenciamento da estrutura da forma 

musical, e, no âmbito da teatralidade, produzido pela relação do corpo físico do 

instrumentista e o resultado sonoro dessa ação corpórea. 

A fenomenóloga Sheets Johnstone no livro “The Primacy of movement” 

descreve o que ela chama de quatro qualidades essenciais dos movimentos. Tensão, 

Linearidade, Amplitude e Projeção. Zavala (2012, p. 11 e 12) indica que essas quatro 

qualidades são de legítima importância para o estudo das inter-relações entre gestos 

musicais e corporais:  

1 – Tensão: todo movimento requer um esforço para ser realizado e em 

consequência algum nível de tensão. Existe a tendência de antecipar a quantidade de 

tensão necessária para efetivar cada movimento. [...] Nos gestos corporais realizados 

na interpretação o grau de tensão é muito importante para a expressividade. [...] a 

maneira pela qual nós preparamos o gesto é um indicador do tipo de som que será 

produzido no instrumento.  

2 – Linearidade: todo movimento cria um caminho de movimento. Esses 

movimentos são reais e projetados, lineares ou curvos, abruptos ou suaves, 

descendentes ou ascendentes.  

3 – Amplitude: qualquer movimento pode ser realizado com várias amplitudes 

dependendo da utilização do espaço.  

4 – Projeção: é a maneira pela qual o movimento acontece. [...] Os gestos 

corporais se projetam no tempo e a nossa percepção é capaz de entender um gesto 

como uma unidade de sentido, percebendo assim a sua projeção no tempo.  
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3.2 TRANSFERÊNCIA 

Zampronha (2013, p.8), no artigo “Transferência, o que é, e o que oferece à 

música?”, conceitua ‘transferência’ como um fenômeno no qual qualidades, valores e 

conceitos atribuídos a algo passam a ser concedidos a outra coisa de modo a alterar 

sua significação. Para acontecer, a transferência tem que envolver no mínimo dois 

objetos (ou eventos, contextos, músicas, agentes, imagens). Além disso, é necessário 

que estes dois objetos estejam relacionados de alguma forma para que qualidades, 

valores e conceitos associados a um objeto sejam transferidos para o outro. 

Esse autor ilustra como a transferência pode ocorrer no universo musical: 

Ao escutar uma música, a transferência é possível quando um fragmento ou 

aspecto daquilo que escutamos traz para dentro da obra alguma qualidade, 

valor ou conceito que geralmente pertence a um contexto musical distinto. 

Como é necessária a presença de dois objetos para que a transferência 

ocorra, é a própria música que cria (ou sugere) os dois objetos (Zampronha 

2013, pg. 9) 

Em complemento, exemplifica diferentes tipos de transferências de 

características imbuídas em objetos relacionados com a música: modalismo dentro do 

tonalismo, utilização de instrumentos representativos, formas musicais, análise 

espectral harmônica transferida para a composição, timbres, maneiras de interpretar, 

etc.  

Características são transferidas por diversos meios, sobre isso é interessante 

a reflexão que Zampronha faz sobre transferência na interpretação de música antiga: 

O universo da música historicamente informada certamente poderia ser 

analisado como um tipo específico de transferência tímbrico-performática. 

Não se trata somente de utilizar instrumentos de época para interpretar obras 

do passado. Mesmo quando os instrumentos utilizados são antigos, parece 

muito difícil (e ingênuo) sustentar a tese de que estamos escutando as obras 

tal como soariam no passado. Em nenhum caso escutamos o passado como 

tal. O que escutamos são recriações fundamentadas no passado que 

atendem a certas exigências e certas codificações presentes na escuta de 

um ouvinte atual. Este passado não é escutado, mas sim transferido. 

Escutamos o passado dentro de uma interpretação moderna. (2013, p.13) 

Zampronha coloca ainda que essas interpretações realizam muitas 

transferências simultâneas, coordenadas, dando uma forte densidade histórica àquilo 
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que escutamos. Segundo o autor, recursos deste tipo podem ser amplamente 

utilizados não somente na interpretação, mas também na composição visando 

transferir para obras contemporâneas qualidades e conceitos de certos repertórios do 

passado. Da mesma forma, entendemos que obras compostas para imitar estilos e 

gêneros já muito frequentados podem fazer uso da linguagem contemporânea que já 

foi avant-gard, e que, agora inclui-se no leque de gestos musicais composicionais 

“disponíveis” ao compositor. O compositor violonista Leo Brouwer compôs a Danza 

Característica para violão solo (1957) que foi dedicada a Isaac Nicola, seu professor, 

e tem por subtítulo: “Para el Quítate de la Acera” é um estribilho de uma conga popular 

de Havana. O subtítulo da obra demonstra a proposta do compositor de aproximar o 

intérprete e, consequentemente o ouvinte, dos elementos sociais populares de Cuba, 

fortalecendo esta proposta, o ritmo afro-americano Rumba é uma constante. Brouwer 

sintetiza e transfere ritmos para o violão como se fossem tocados por um conjunto 

percussivo AfroCubano36. Além desta transferência musical, ocorre a transferência de 

valores intrínsecos ao subtítulo da obra – a simples associação do título à música traz 

à tona reações referentes a experiências prévias do leitor/ouvinte.  

Zampronha oferece algumas classificações sobre o processo de transferência 

relacionado com a música: os conceitos de transferência instrumental, transferência 

estrutural e transferência tímbrico-performática foram utilizados no capítulo 5 como 

suporte para descrever a análise do gesto musical nas composições.  

O autor destaca que quando um objeto que transfere qualidades, valores e 

conceitos à música é um instrumento musical a transferência é claramente 

reconhecível, pois a conexão entre o instrumento e o resultado sonoro é direta e 

imediata.  A guisa de exemplo, Zampronha cita a Suite for Toy Piano de John Cage.  

Podemos visualizar uma sala de concerto com um pequeno piano de 

brinquedo ao centro, e um pianista com seu grande tamanho tocando as 

notas diatônicas e simples que abrem esta obra. Além disso, é perfeitamente 

reconhecível que se trata de um piano de brinquedo, e a simples introdução 

deste instrumento em um teatro dedicado a concertos tradicionais pode 

produzir um espetacular descondicionamento de nossa escuta (entre outras 

reações possíveis). Há um claro contraste com relação ao timbre, afinação, 

tamanho, mas certamente o foco no contraste conceitual é praticamente 

insuperável. Todo um universo de valores e conceitos é colocado sobre o 

 
36 BROMBILLA, p.4, 2012. 
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palco simplesmente pelo fato deste ser um piano de brinquedo 

(ZAMPRONHA, 2012, p.11). 

É possível também utilizar instrumentos para transferir à música contextos 

culturais distintos ao da música clássica ocidental. Segundo Zampronha, esta 

expansão ocorreu e ocorre claramente na percussão, e é acompanhada de forma 

cada vez mais intensa por outros grupos instrumentais, indício de um trans-

culturalismo cada vez mais presente em diferentes obras do repertório atual. Ele cita 

as flautas Bororo tocando juntamente com flautas ocidentais na obra Triologia Bororo, 

de Roberto Victório.  Em Amériques de Edgard Varèse, da qual o título, explicado pelo 

próprio Varèse, traz alusão a descoberta de “novos mundos na terra, no céu e no 

espírito dos homens”. Ficam claros os elementos transferidos dos sons da “vida 

moderna” – a estreia da obra aconteceu em New York nos anos 20 e este fato 

contribuiu, no tocar dos apitos e sirenes, que a plateia fosse remetida aos “ícones” da 

vida na metrópole estadunidense, sugerindo trens, navios, carros de polícia, 

ambulâncias, etc. (MEDEIROS & BROTHERSTON, p. 464, 2007). Assim, no mesmo 

sentido, Messiaen em Catalogue d’Oiseaux – cuja matéria prima musical transferida 

é o canto dos pássaros, transcritos à exaustão pelo compositor.  

Zampronha sublinha o que ele chama de “transferência tímbrico-performática”, 

para ele: 

Os timbres em si mesmos podem ser ricas fontes de transferências, 

especialmente quando associados a certas formas de execução instrumental. 

Juntos, timbres e formas de interpretação podem transferir à música um 

espetacular universo de qualidades, valores e conceitos capazes de tornar a 

escuta de uma obra extremamente rica, podendo ser uma notável fonte de 

recursos para a composição e interpretação (ZAMPRONHA, 2013, p.12). 

Outro tipo de transferência na música ocorre na forma como uma música é 

interpretada. A guisa de exemplo, consideremos o Choro nº1 de Heitor Villa-Lobos 

tocado por um violonista com vivência apurada em música popular brasileira – os 

conceitos que estão imbuídos na sua formação são transferidos para a música, que 

oportuniza o violonista brasileiro explorar os maneirismos populares na sua 

interpretação. Já um violonista estrangeiro, observa de maneira diferente a 

composição e os conceitos aplicados serão outros. Da mesma maneira, Zampronha 

cita a interpretação do Concerto para Clarinete de Aron Copland por Benny Goodman 
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como um exemplo que evidencia o timbre e a maneira de tocar, neste caso, 

claramente relacionados com o contexto do jazz.  

A transferência estrutural ocorre quando valores de um objeto afetam a 

estrutura da música como um todo. Zampronha (p.11, 2013) promove o exemplo de 

Partiels de Gérard Grisey, no qual a análise do espectro de uma nota mi grave de um 

trombone fornece a estrutura harmônica que é aplicada à composição. A 

transferência, neste caso, ocorre na utilização sistemática da estrutura encontrada na 

nota mi do trombone no decorrer da obra ou até como um todo determinando a própria 

forma e estrutura da peça. “É esta coerência estrutural que é transferida, não o som 

do trombone”.  Segundo Zampronha, outros tipos de transferência estrutural ocorrem 

– o emprego de arquétipos formais consagrados no passado na forma de uma 

composição atual; ou diferentes arquétipos provindos das mais variadas fontes, como 

a natureza, a geometria fractal, a percepção e as ciências cognitivas. Prudente 

adicionar neste rol, um quadro contemporâneo, uma teoria da física, uma equação 

matemática, um poema, um excerto de um conto ou livro, uma história – todos esses 

e outros podem originar uma transferência estrutural que será refletida na música. 

Outro conceito de transferência é o de transferência cultural, bastante utilizado 

em publicações acadêmico científicas e, segundo Espagne (2013) remete a qualquer 

passagem de um objeto cultural de um contexto para outro, podendo resultar em uma 

transformação de seu significado, uma dinâmica de ressemantização, que não pode 

ser compreendida inteiramente sem levar em consideração os elementos 

característicos da transferência em si, ou da passagem. Ainda segundo o mesmo 

autor, transferir não é transportar, mas metamorfosear-se, o termo não pode ser 

reduzido a uma questão banal de trocas culturais, não se trata disso e sim da 

reinterpretação destes objetos. Espagne ainda ressalta que uma transferência cultural 

nunca ocorre apenas entre duas línguas, dois países ou duas áreas culturais: quase 

sempre há terceiros envolvidos. As transferências culturais são interações complexas 

entre vários polos37. É um termo atrativo para este trabalho, porém entendemos que 

é muito utilizado em um contexto macro e nas áreas de filosofia, antropologia, história, 

literatura, linguística, e as historiografias culturais transnacionais – cabe aqui uma 

aproximação para que haja um uso prático desta terminologia nas situações 

específicas demonstradas neste texto.  Espagne (2017, p. 142) diz que a transferência 

 
37 Traduzido livremente do francês, do artigo La notion de transfert culturel de 2013. 
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cultural pode ser aplicada sob diversos pontos de vista, no caso deste trabalho a 

transferência de valores culturais dos Krahô para as composições de fato ocorre, 

como iremos demonstrar nos capítulos posteriores. Ela acontece neste trabalho em 

uma dimensão microscópica, que somada a toda a transferência cultural indígena 

para o povo brasileiro transcorrida desde Cabral, resulta em uma fatia significativa da 

nossa gênese cultural. A transferência cultural na qual Espagne se refere e disserta 

passa distante da lupa na qual em geral os processos semióticos são sujeitos. O que 

nos interessa é o conceito ramificado de transferência cultural o qual permite sua 

aplicação nos referentes processos.  

Sobre o gesto musical como signo / símbolo, Kühl (2011) no artigo The Semiotic 

Gesture denota que no processo de percepção os reflexos cognitivos podem ser 

considerados na forma de gesto musical e servem como unidades significantes. De 

acordo com este raciocínio, uma frase musical pode ser vivenciada semioticamente 

como uma unidade que significa um gesto musical.  

Nessa lógica similar, Teixeira (2009, p. 5) buscou realizar uma transcrição 

baseada na transferência do gesto musical de um instrumento a outro – tal qual numa 

tradução de um texto para diferentes idiomas – tendo por meta uma aproximação de 

significados.  

Wishart (1996, p.105) pontua que a transferência de informação gestual de um 

meio para o outro é um aspecto importante do desenvolvimento de instrumentos 

eletroacústicos. Permitindo articular essas informações que serão transferidas sem 

necessidade de uma concepção intelectual, de um meio no qual o músico é fluente 

(um instrumento por exemplo) para outro meio no qual teria menos controle ou 

controle algum. Um exemplo disso é o vocoder que permite transferir características 

da articulação da voz para outros tipos de materiais sonoros.   

 

3.3 O GESTO ESCRITO E SEUS SIGNIFICADOS 

A relação tripartite entre os elementos de notação, gesto e som está presente 

em grande parte, senão no todo deste trabalho. Na gênese deste liame, que abrevia 

o processo de performance, estão os fenômenos que antecedem a música notada38. 

 
38 Se considerarmos a notação como o ponto de partida do processo de interpretação.  
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Neste ponto podemos dizer, para fins práticos, que isto compreende tudo que cinge o 

processo composicional. 

A escrita musical é um registro visual (impresso ou escrito) feito para 

representar materiais sonoros, cuja função é guiar a performance musical. Uma vez 

notada, é utilizada principalmente pelos intérpretes para acessar as intenções do 

compositor visando a comunicação. A escrita musical permite um grau de sofisticação 

inalcançável pela tradição oral no sentido de preservação. Serviu para preservar a 

música antiga, disseminar obras de compositores, documentar a cultura de povos que 

não possuem escrita, além de apresentar a música de forma que permite estudo e 

análise39. 

Altura, intervalo, duração, timbre, tonalidade, articulação, volume, intensidade, 

intenção, entre outras características da música podem ser notadas. Porém, na 

prática, nenhuma notação consegue com total precisão comunicar todos esses 

elementos.  

A notação, apesar de não ser indispensável para a existência da música, é 

fundamental para a sua difusão40. A figura do intérprete tornou necessária a 

representação dos gestos musicais, através da notação musical, para que a cadeia 

de comunicação se perpetue41.  

Um dos princípios da escrita musical ocidental foi a notação neumática, que 

orientava essencialmente a altura tonal que a voz deveria seguir. Os primórdios dessa 

notação provavelmente datam dos últimos séculos antes de Cristo, em sinais 

desenvolvidos pelos Gregos e Romanos para guiar declamações poéticas. Neumas 

eram somente de ajuda para cantores que sabiam as palavras e melodias “de cor”. 

Em uma evolução posterior, neumas eram escritos em conjunto com palavras, 

permitindo um registro mais completo. Mesmo assim, se a premissa que o gesto 

deveria ser previamente conhecido não fosse verdadeira a notação se tornava ilegível. 

Os neumas escritos eram um mapa de ingredientes pré-concebidos na formação de 

cada cantor.  

 
39 Musical notation em: Encyclopaedia Britannica, 2019. 
40 Porém, é evidente que não podemos desconsiderar a perpetuação musical através da tradição oral, 
como acontece nas culturas indígenas. 
41 CHUEKE & BOSSEUR, 2015. 
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Wishart (1996) denota que a notação musical ocidental, em certo ponto de sua 

evolução, funcionou como um aparato de uma prática já estabelecida de vocalização 

de neumas. Para usufruir dessa notação era necessário intimidade com a prática já 

que, similar aos ideogramas, não indicava todos os parâmetros de ritmo, altura e 

contornos melódicos, mas sim, as ideias nas quais cada neuma escrito representava.  

Com o passar dos anos a prática foi exigindo uma escrita mais complexa, o uso 

de uma pauta rudimentar possibilitou maior precisão de altura, e a escrita neumática 

aos poucos foi abandonada. Gradativamente, símbolos eram implementados, 

auxiliando na comunicação melódica e rítmica, especificando cada vez mais estes e 

outros parâmetros. Dando origem à escrita moderna, por volta do séc. XVI.  

No âmago do sistema de notação musical paramétrica (nada menos que a 

notação musical ocidental que utilizamos, e que Wishart chama de notação analítica) 

reside na premissa de que a música pode ser reduzida a um número finito de 

elementos que a constituem com similar número de parâmetros. Portanto, todos os 

sons podem ser notados em combinação formando uma estrutura complexa e 

racional. Uma tentativa de idealização material da realidade acústica na qual a infinita 

variedade do espectro de frequências, timbres, dinâmicas, não é passível de 

perpetuação gráfica. Em um tom crítico ele salienta: “nossos ouvidos tentam 

aproximar a experiência acústica ao limitado passo de nossa lógica imposta”.   

De modo similar, mas em dimensão distinta, nossa mente tenta materializar a 

experiência acústica para torná-la racional. Nietzsche arriscou adicionar a dinâmica 

como “quarto elemento” ao trio básico ritmo, melodia e harmonia. Pressupostos que 

hoje são pacificados, seguindo uma tendência de sofisticação na qual o conceito de 

gesto musical cumpre um papel protagonista em direção à complexidade de uma nova 

realidade social que, segundo Chueke (2017, p. 246-248), parece inerente à prática 

musical contemporânea, mas se faz presente em todos os repertórios de todas as 

épocas. 

Em termos físicos, o som é uma onda que vibra, essa vibração se propaga no 

palco dimensional de eventos da nossa realidade (tempo e espaço) e nosso ouvido é 

capaz de captá-la para que nosso cérebro lhe dê configurações e sentidos. A onda 

sonora é um microcosmo, como romanticamente recita o autor de O Som e o Sentido. 

Oportunamente, Wisnik salienta que na música, o ritmo e melodia se apresentam ao 

mesmo tempo, um funcionando como o portador do outro, formam uma dialética 
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constante que interage de maneira complexa. Contra esse sentido profundo dos 

elementos musicais, nossa pedagogia musical perpetua uma notação que enrijece a 

ideia de ritmo e melodia como coisas separadas.  

Embora incompleta, a notação musical fica longe de ser insuficiente e permitiu 

o um desenvolvimento enorme da música e suas vertentes. O desenvolvimento da 

notação musical ocidental percorre caminhos similares à formação gradativa do 

tonalismo, que se consolidou passo a passo ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

Do Tratado de Harmonia42 até Tristan und Isolde43, a grande história da tonalidade é 

marcada pela constituição de uma linguagem capaz de representar o mundo através 

da profundidade e do movimento, da perspectiva e da trama dialética, tal como a 

lucidez que pondera os pressupostos dessa mesma linguagem e que põe em xeque 

a representação que ela constrói e seus expedientes44.  

Paralela à evolução da notação, a tradição oral musical acompanha a História 

desde os primórdios da comunicação e da cognição; parte significativa de nossa 

cultura musical é comunicada oralmente. Mesmo com a escrita musical desenvolvida, 

muito da música notada praticada depende de uma prévia ambientação sonora, que 

somente pode ser vivenciada e extrapola a complexidade de uma partitura.  

Entendemos que a tradição oral engloba não só a cultura musical passada 

propriamente pela voz, mas também pela relação mestre-aluno, que em muitos casos 

foi perpetuada por gerações. Não obstante, a própria vivência social num ambiente 

musical serve de fonte de conhecimento e transferência de valores musicais.  

A música difere da palavra no sentido em que o meio não é de fundamental 

importância, a palavra pode ser falada (som), escrita (visual) ou tocada (Braille) entre 

outros. Música, no entanto, não pode ser apartada do som, a experienciamos como 

parte de uma realidade imediata e concreta45. Há uma dialética imediata entre música 

e experiência contínua pela qual a música nos alcança de uma maneira que a palavra 

não consegue.  

 
42 Original do francês Traité de l’harmonie réduite à ses príncipes naturels. Escrito por Jean-Philippe 
Rameau. Publicado pela primeira vez em Paris, 1722.  
43 Opera em três atos escrita e composta por Richard Wagner. Obra de referência que influenciou direta 
ou indiretamente toda uma geração de compositores. Premiere em Monique, 10 de junho de 1865. 
44 WISNIK, 1989, p.115. 
45 WISHART, 1996 p. 17-18. 
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A essencial característica desta comunhão musical é o que Wishart descreve 

como gesto musical. Para este autor o gesto musical é uma articulação da 

continuidade; é evidenciado na morfologia dos objetos-musicais. Importante ressaltar 

que Wishart concentra seu raciocínio na parte sonora do gesto musical - notavelmente 

demonstrado na música vocal, onde não há meios sonoros externos de expressão e 

intenção. Nesse sentido, os instrumentos de sopro, tendo uma direta e contínua 

conexão com a fisiologia respiratória do instrumentista, são meios mais íntimos para 

impelir gestos musicais. Os instrumentos de arco, os quais tem o som produzido por 

uma “contínua” ação fisiológica, também são sensíveis meios de expressão gestual. 

Instrumentos de percussão (de tambores até o piano) não são tão sensíveis ao nível 

de voz humana e passam a ser meios de projeção músico-gestual “externos”.  

Nesse sentido é passível de ressalvar que o pedal do piano pode ser uma 

ferramenta de controle contínuo da qualidade sonora. Levando em consideração os 

pressupostos deste último autor, podemos situar o violão em um patamar 

intermediário, pois é passível de controle contínuo do som por meio do vibrato46.  

Visualmente o gesto musical pode transcender esta ação fisiológica de controle 

contínuo do som, complementando-a. Este complemento vem através do gesto 

performático (gesto físico) – podendo este influenciar direta ou indiretamente no som, 

ou mesmo ter um apelo somente visual.   

O fato de alguma informação de qualquer gênero ser escrita não quer dizer que 

não possa ser transmitida também oralmente, são duas formas de comunicação 

coexistentes. Há elementos que não podem ser representados pela notação musical, 

uma indicação clara desse fato são as transcrições de jazz standards no compêndio 

chamado Real Book47, cuja rítmica é impossível de ser escrita pois depende de uma 

experiência prévia nesse estilo musical específico, o chamado swing que foi definido 

como “a propulsão direcionada para frente inserida em cada nota pelo musicista de 

jazz através da manipulação do timbre, do ataque, do vibrato, da entoação e outros 

 
46 O vibrato no violão é executado com a mão esquerda, consiste em uma pequena variação de 
frequência da nota (ou das notas) sustentada(s). O tipo de vibrato mais comum no violão é o longitudinal 
– para ser executado é preciso manter a pressão do dedo na nota (um ou mais dedos em contato com 
a escala do violão) enquanto é aplicado um movimento oscilatório por meio do qual a corda é empurrada 
alternadamente na direção da pestana e do cavalete. 
47 The Real Book (todos os volumes) é uma compilação de partituras para standards de jazz. O primeiro 
volume, o “original”, é uma coleção de melodias cifradas e arranjos em diferentes níveis, elaborada por 
estudantes da Berklee College of Music durante a década de 70.  
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recursos”48, não podendo ser codificado em notação musical. O “swing” por si só, pode 

ser considerado um gesto estilístico, que é característico e abrange peculiaridades de 

execução, estando implícito na linguagem musical deste estilo.  

Um gesto estilístico similar encontra-se na música barroca, caracterizado pelo 

overdotting e as notas inégales, cuja aplicação depende de escolhas do intérprete e 

não está notada na partitura, como guisa de exemplo as figuras rítmicas pontuadas 

numa giga ou allemande, muitas vezes interpretadas com maior ou menor duração, 

diferentemente daquelas que estão notadas na partitura, mas intencionalmente 

interpretadas dentro do estilo que caracteriza interpretação barroca. Esse gesto 

estilístico está contido além da partitura, mas também, nas singularidades e 

qualidades que somente a experiência, vivência musical, pesquisa e ambientação 

cultural específica. Na música antiga, essa ambientação adquire qualidades 

extravagantes, a partitura não basta como única referência tangível, é preciso buscar 

informações nas fontes disponíveis. Vestígios obtidos através de testemunhos 

escritos auxiliaram na construção de um simulacro da tradição oral da época, que por 

sua vez é disseminada como uma espécie de restauração de um patrimônio cultural 

implacavelmente perdido através dos tempos.  

Oportunamente resgatamos o que diz Zampronha a respeito dos cenários 

descritos nos parágrafos anteriores:  

A interpretação do Concerto para Clarinete de Aaron Copland por Benny 

Gooodman é um exemplo claro. O timbre empregado por Benny Goodman, o 

seu andamento mais lento, o foco característico que dá às notas e aspectos 

rítmicos de sua interpretação está claramente relacionado com o contexto do 

jazz. A mesma obra tocada por um intérprete atual, dentro de uma 

perspectiva clássica, pode chegar a um resultado significativamente distinto 

ao adotar um andamento mais rápido, valorizando a interpretação 

virtuosística, com uma nota mais focada, com menos swing e um fraseado 

com pontos culminantes distintos (ZAMPRONHA, p.13, 2013). 

Convém destacar a íntima relação do gesto com a transferência. O que se 

transfere é o gesto, que caso ainda não seja, se transforma em musical quando 

utilizado em uma composição, interpretação ou mesmo apreciação. O que Hatten 

 
48 the forward propulsion imparted to each note by a jazz player through manipulation of timbre, attack, 
vibrato, intonation or other means. Cf. J. Bradford Robinson. Art. ‘Swing’, in: New Grove Dictionary of 
Music and Musicians, vol. 24. London: Macmillan, 2001. 
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chama de gesto estilístico parece ter um paradigma similar aos valores e conceitos 

entregues em uma transferência tímbrico-performática.  

O intérprete, tendo essa bagagem musical, seja ela adquirida oralmente, por 

apreciação musical ou por pesquisa bibliográfica, permite-se manifestar o gesto 

estilístico em suas execuções. Essa manifestação por vezes é intencional, mas 

ocasionalmente instintiva, como destaca Zavala: “a intencionalidade (do gesto) não 

implica necessariamente uma tomada de consciência por parte de quem o realiza, 

estando, assim, relacionada com a interpretação de quem percebe o gesto e sua 

intenção”.  

O que é uma partitura senão uma combinação de ideias concatenadas 

complexas que, por isso, e somente através dela são passíveis de registro inteligível. 

Fortes (2009, p.10) menciona: “exemplos de obras musicais altamente sofisticadas, 

como as grandes sinfonias do século XIX [...] que o uso de notação musical eficiente 

se configura como uma necessidade”. O mesmo autor prossegue: “nessas obras o 

emprego de grandes números de vozes sobrepostas, as estruturas complexas e as 

longas durações, entre outros aspectos, tornam, na prática, impossível a tarefa de 

considerar diretamente o designado. Deste modo, realizam-se as “operações 

musicais” sobre os próprios signos, utilizando-os como uma base sensível para o 

pensamento”. Fortes, apesar de não mencionar a palavra gesto sequer uma vez em 

toda sua dissertação, refere-se ao mesmo conceito, por vezes pontuado como “objeto 

musical”. Leibniz, que é uma das bases da pesquisa de Fortes, sugere o conceito de 

sub-rogação: “diz respeito ao caráter substitutivo do pensamento simbólico. Utilizam-

se signos em lugar dos objetos, ideias ou conceitos aos quais o pensamento se refere, 

e aplicando-se determinadas regras a esses signos, podem-se obter resultados [...]. 

Aplicando-se tal concepção ao caso da música, entende-se que os signos da notação 

musical substituem os sons ou imagens acústicas que constituem os “objetos 

musicais” [...]”49.  

Aproximando ainda mais o conceito de gesto (e aqui já é passível de mencionar: 

transferência de gesto) à notação musical os autores Assis e Amorim, referindo-se ao 

filósofo Adorno e ao musicólogo, compatriota português, M. V. Carvalho, dispõem que 

“segundo Adorno50, a notação musical e a partitura teriam surgido para fixar a práxis 

 
49 FORTES, 2009, pg.10 e 11. 
50 Apud ASSIS & AMORIN, 2009, pg. 1. 
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mimética (quando a memória desta já começava a desaparecer das práticas musicais) 

uma vez que os signos musicais se constituem como “imagens de gestos”. Adorno 

define a escrita musical como sendo linguagem sígnica no particular e linguagem 

gestual no todo onde cada altura ou indicação expressiva tem que ser traduzida em 

representação mental e então realizada sonoramente como parte integrante da 

imitação do gesto da escrita em sua totalidade.  

Nesta perspectiva semiológica, Nattiez (1989, p.16-20), analisa a 

especificidade do funcionamento das formas simbólicas e a organização material dos 

signos. Aproximando a visão tripartite de Nattiez ao nosso contexto, temos o que ele 

denomina de “emissor” que seria para nós o compositor, o que Nattiez chama de 

“vestígio material” tem conceito relacionado com a partitura e o que ele qualifica de 

“receptor” seria para nós o intérprete. Segundo Nattiez, o receptor tem a tarefa de 

“reconstruir a mensagem”. Nattiez ainda materializa uma relação tripartite formada 

pela dimensão poiética, dimensão estésica e o nível neutro. A primeira resulta de um 

processo criador passível de ser descrito ou reconstituído: “na maioria das vezes, o 

processo poiético se faz acompanhar de significações que pertencem ao universo do 

emissor. Na segunda, a dimensão estésica, relacionada com o receptor, acontecem 

as atribuições de significações complexas. O receptor (para nós o intérprete), em um 

processo ativo de percepção, constrói a significação da mensagem. O terceiro desta 

relação tripartite, o nível neutro (nomenclatura atribuída por Molino51), seria o vestígio 

material passível de observação e análise. Segundo Nattiez, trata-se realmente de um 

vestígio, porque o processo poiético (criação) não é imediatamente inteligível nele 

mesmo, é preciso “sair” da forma simbólica, ou seja, interpretar os símbolos de modo 

a “dar vida” ao registro inerte deixado pelo compositor. Entendemos que o gesto, 

portanto, está intrinsicamente cravejado em toda e qualquer notação musical.  

Assim, segundo Souza (2004), a figura (estrutura abstrata) e o gesto 

(realização concreta) se complementam na construção do discurso musical, pois a 

figura precisa do gesto para existir na realidade, e o gesto precisa da figura para se 

conectar de maneira sistemática a outros gestos. Neste contexto é o que o gesto se 

torna uma possibilidade de organizar o discurso. A coerência gestual de uma obra 

 
51 Apud NATTIEZ, 1989, p. 10. MOLINO, J. Fait Musical et sémiologie de da musique. Musique en jeu, 
nº17, 1975, p.37-62.  
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pode funcionar como fator de unidade para o compositor orientar o intérprete quanto 

aos fatores de tensão e relaxamento52.  

Adentrando ainda mais no liame entre gesto musical e notação musical é 

importante clarificar conceitos relacionados a ambos, pois adiante serão úteis para 

esclarecer nosso modelo analítico de gesto musical. 

O conceito de reconfiguração gestual é delineado por Steuernagel (2008) com 

o objetivo de descrever “uma rede de elementos que, ao criar relações dentro do 

contexto do evento sonoro, dão origem ao sistema híbrido do gesto musical”. 

Ressalva, entretanto, que o termo tem proximidade com o conceito de “parâmetros”, 

segundo o autor:  

“A ideia de parâmetros a serem modificados implica que seria possível 

fragmentar ou dissecar o enunciado musical em pequenas partículas e, a 

partir da modificação destas partes, derivar novo material que mantivesse, 

em maior ou menor grau, relação com material original (STEUERNAGEL, 

2008).  

O gesto musical, para fins analíticos é ingenuamente confundido com o motivo 

musical e seus entrelaçados teóricos afins – incluem-se aí os pressupostos de Arnold 

Schoenberg e o serialismo musical paramétrico – pode ser representado como um 

motivo ou vice-versa, porém devido à sua natureza complexa, não pode ser 

desconstruído de maneira abstrata e cartesiana.  

Sobre isso, ainda Steuernagel cita Paul Griffihs53 para advogar que a natureza 

do gesto musical é contrária à variação ou manutenção de parâmetros e sua definição 

num contexto pré-composição dariam origem a uma música derivada de decisões 

paramétricas prévias. Para o autor “a morfologia de qualquer enunciado precisa levar 

em conta o sistema híbrido construído a partir das relações entre os diversos 

elementos formantes do gesto musical”.  

Nesta conjuntura, preservando algumas características de um gesto existente, 

um compositor pode criar um gesto musical com uma nova configuração54. 

Ao percorrer as fronteiras da maleabilidade de um gesto musical é preciso 

considerar que este quando modificado possui natureza própria dentro da 

 
52 Apud ASSIS & AMORIN, 2009, pg. 2. 
53 Musica Moderna, 1988. 
54 SULLIVAN, 1984, p.131. apud STEUERNAGEL, 2008.  
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composição, não ficando necessariamente sujeito a uma hierarquia pré-estabelecida 

em relação ao original. A simples evocação de um gesto prévio em uma nova 

configuração musical – ou seja, em um novo contexto – é suficiente para que haja 

nova intencionalidade e surjam novos enunciados musicais diz Steuernagel (2008, 

p.51). A noção adaptada de reconfiguração gestual foi um dos pressupostos da 

análise gestual apresentada nos capítulos finais. 

Um intérprete pode encontrar um conjunto aceitável de personificações 

gestuais ligadas ao significado de um dado texto musical mesmo sem acesso à 

informação cultural e estilística relevante para a interpretação do referido texto55. Os 

elementos estilísticos idealizados pelo autor da obra, cuja experiência e vivência 

musical lhe permitem perpetuar na escrita componentes culturais, podem ser 

percebidos e emitidos pelo intérprete mesmo que tenham diferentes formações 

musicais e distinta bagagem cultural. Este processo veio ao encontro da hipótese 

desta pesquisa que dá acesso ao intérprete à mesma fonte musical (gravação Krahô) 

que foi disponibilizada ao compositor para que ele compusesse a partitura. Permitindo 

ao intérprete que reconheça elementos em comum na gravação Krahô e na partitura 

das composições, e incentivando que o processo de transferência ocorra e seja 

analisado.  

Além dos gestos implícitos na obra de acordo com o contexto onde foi criado e 

do estilo, pode-se introduzir gestos adicionais para esclarecer, direcionar a atenção 

do ouvinte ou enfatizar certas particularidades da obra. Dessa forma o intérprete 

introduz naturalmente decisões interpretativas em sua performance; com isso, estilos 

pessoais, ou mesmo os temperamentos, são refletidos em tais adições56.  

Quando o intérprete consegue delimitar e correlacionar os gestos musicais, ele 

passa a ser capaz de interpretá-los de forma estruturada e apresentá-los de maneira 

coerente, gerando um elo de comunicação com o ouvinte (MATSCHILAT, 2011 p.21). 

Gesto musical e gesto de execução se combinam espontaneamente, e, uma vez 

conscientizados, contribuem neste processo. Complementando a acepção de 

Matschilat, é transparente que o elo de comunicação não acontece somente entre o 

ouvinte e o intérprete – o próprio performer é um elo entre o compositor e o ouvinte. 

Não obstante, quando o intérprete se depara com uma obra, o próprio ato de ler a 

 
55 HATTEN, 2004 p. 94. Apud MATSCHILAT, 2011. 
56 HATTEN, 2004, p.226. 



51 
 

partitura estabelece a comunicação entre ele e o compositor, aquele posteriormente 

apropria-se da obra e, através da execução, conduz não só os seus, mas também os 

gestos do próprio compositor à plateia. Nas palavras de Irene Zavala (2012, p.2): “a 

identificação e a compreensão dos gestos musicais requerem uma atitude ativa do 

intérprete na busca de um significado através do processo hermenêutico”.  

A notação, por mais precisa que seja, exerce efeito subjetivo ao transferir 

significados, depende de interpretações que estão sujeitas à experiência de cada 

músico. Entretanto, a ambiguidade dos sinais disponíveis ao compositor para 

transmitir suas ideias, também representa para o intérprete a oportunidade de 

adaptar-se a diferentes contextos estilísticos e pessoais57.  

Scott (2009, p.11), em sua dissertação de mestrado na Universidade da África 

do Sul, diz que quando uma música é escrita, o compositor almeja primeiramente 

estipular o caráter físico da música (especificar quais sons ele deseja usar) mas, o 

objetivo final é expressar os gestos produzidos por esses sons. Para Zavala (2012, 

p.12), o gesto musical pode ser inferido tanto da notação musical quanto da 

performance. Não precisam ser vistos para serem compreendidos, já que os nossos 

sentidos participam de forma intermodal na percepção.  

Nesse sentido, composição e performance estão subordinadas uma à outra, “o 

intérprete é entendido como um mediador, cujo papel é desvendar o significado 

imanente da obra de arte. Em consequência, os componentes individuais do intérprete 

estão subordinados a uma suposta essência da obra, reforçando assim, a separação 

entre significado interior (essência da obra) e exterior (realização musical na 

performance)”. Zavala (2012, p.5), que utiliza como pivô o musicólogo italiano Luca 

Chiantore, cita-o da seguinte maneira: “a unidade estreita entre intenção e realização 

é decisiva, sendo ainda mais forte para os intérpretes do que para os compositores”. 

Quando menciona “intenção” Chiantore, mesmo sem especificar, refere-se a gesto 

musical. Dessa maneira, pode-se concluir que tanto a composição quanto a 

interpretação são eivadas de gestos pré-concebidos provenientes de intenções. Um 

gesto de um compositor, portanto, pode ser interpretado pelo performer de maneira 

similar ou distinta do que foi expresso inicialmente.  

 

 
57 CHUEKE & BOSSEUR, 2015. 
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3.4 ANÁLISE DO GESTO MUSICAL 

Nesta seção vamos tratar de exemplos de como o gesto musical foi utilizado 

como elemento e/ou ferramenta de análise musical. 

A análise a partir do gesto pode ajudar a encurtar a distância que existe entre 

estrutura e expressão na tradição analítica, deixando de vê-las como opostas. Nos 

gestos musicais podemos observar tanto a estruturação da expressão quanto a 

expressão da estrutura58. 

Hatten pormenoriza os gestos estratégicos em cinco subcategorias:  
1. Gestos espontâneos: aparecem como partes novas, originais, que podem ser 

transformadas em gestos temáticos caso sejam desenvolvidos. São providos 

de características expressivas individuais dentro de um estilo. 

2. Gestos temáticos: são tipicamente criados para encapsular a expressão de 

um movimento. São fundamentais para o entendimento e interpretação dos 

sentidos musicais.  

3. Gestos retóricos: são usados para promover a dramaticidade e enriquecer a 

narrativa. Pode aparecer em forma de pausas imprevistas, mudanças de ritmo, 

textura ou harmônica repentinas – trechos que enfatizam o que está por vir na 

estrutura da música.  

4. Gestos dialógicos: são aqueles que surgem para responder outro gesto; 

diálogo de elementos contrastantes: temas, texturas, progressões, melodias, 

etc. 

Essa classificação dos gestos estratégicos se mostra muito útil e de certa 

maneira sustenta grande parte da abordagem analítica proposta por Hatten (2004). 

Visto que o próprio autor dedica boa parte de seu livro para identificar e caracterizar 

os gestos estratégicos em composições de Beethoven e Schubert.  

Não obstante, atribuir funções estratégicas para os gestos musicais também 

demonstra a dificuldade que é classificar os gestos com base em uma única função. 

Apesar de ser perfeitamente possível distinguir as funções (temática, dialógica e 

retórica), qualquer gesto pode e, muito provavelmente cumprirá mais de uma dessas 

funções59.  

 
58 HATTEN, 2004, p.10, apud ZAVALA, 2012.  
59 HATTEN, 2004, p.175. 
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O gesto temático de Hatten é aquele que exerce um papel protagonista em uma 

obra, como sujeito do discurso musical. Esses gestos podem ser desenvolvidos de 

acordo com o avanço do discurso. Longe de ser meramente um motivo abstrato sujeito 

ao desenvolvimento paramétrico, o gesto temático é um personagem com atributos 

afetivos que se destaca na primeira camada perceptiva. Identificar e interpretar os 

gestos temáticos em uma abordagem analítica, diz Hatten (2004, p.177), possibilita 

caracterizar a forma musical não como um fim, mas como um meio para projetar 

significados expressivos. Hatten enfatiza também o chamado gesto dialógico, que é 

aquele que aparece em resposta a outro gesto. 

O gesto retórico por sua vez, tem função dramática pontual, muitas vezes 

interrompendo repentinamente uma frase, ou, marcando inícios, chegadas e 

fechamentos de uma frase com estrutura não tradicional. São caracterizados por 

provocarem mudanças súbitas de energia, direção e caráter. Promovendo a 

percepção da presença de um agente narrativo (compositor).  

Em uma abordagem analítica que relaciona os gestos musicais à teoria da 

Gestalt, Morais & Tofoli (2019, p.245) consideram que “por meio da aplicação dos 

princípios da Gestalt é possível delimitar os elementos estruturais que compõem uma 

obra, de modo a ampliar o campo perceptível sonoro para além da análise musical 

tradicional. Tais estruturas podem ser percebidas como unidades de sentido [...]”.  

Demonstrando a aplicação dos princípios gestálticos à música, os mesmos 

autores fazem o uso do princípio da unidade, “que consiste na capacidade de perceber 

os elementos principais que constituem uma composição musical mediante a 

identificação de padrões e relações melódicas, rítmicas, harmônicas, timbrísticas, 

intervalares que se configuram para formar o todo ou parte deste”60. Eles demonstram 

a identificação de duas unidades gestálticas (os quais, de acordo com nossa 

compreensão, correspondem a dois gestos musicais), nos primeiros compassos da 

Valsa n.3 de Augustin Barrios para violão solo: 

 
60 MORAIS & TOFOLI, 2019, p.246. 
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FIGURA 7 - Valsa n.3 Op. 8, c.1-12 de Augustin Barrios (1885-1944). 

 

FONTE: MORAIS & TOFOLI (2019). 

[...] a primeira (unidade gestáltica) (c. 1-9) é formada por uma textura de dois 

planos sonoros de melodia e acompanhamento, combinando notas com 

harmônico e blocos de acordes; já a segunda (c. 10-12) é formada por uma 

textura três planos sonoros distintos, sendo uma melodia na linha superior 

com acompanhamento formado por uma na linha no baixo com figuras 

longas, e uma linha intermediária com notas em bloco harmônico (MORAIS 

& TOFOLI, 2019, p.246). 

Kühl relaciona a teoria da Gestalt à definição de gesto musical de Hatten, para 

ele, as unidades gestálticas remetem às “formas energéticas projetadas no tempo”, 

definidas por Hatten como gestos musicais.  

Neste contexto semiológico Zampronha (2013, p.16) define o processo de 

transferência de significados como um recurso no qual qualidades, valores ou 

conceitos atribuídos a algo passam a ser atribuídos a outra coisa, alterando assim sua 

significação. O mesmo autor fala que a análise da música como objeto separado de 

seu contexto e de sua prática parece ter sentido apenas como delimitação analítica – 

o uso do conceito de transferência, ao contrário, é uma ferramenta para entender o 

processo composicional, interpretativo e analítico “que salta para fora da partitura”.  

Souza (2015, p.2) em sua análise sobre a Sequenza V para Trombone Solo de 

Luciano Berio, primeiramente apresenta de que forma o compositor gerencia e 

organiza os parâmetros sonoros como altura, duração, intensidade e morfologia, de 

forma a gerar níveis de tensões ou estabilidade, e em seguida a sua relação com o 

caráter cênico encontrado na peça. Dessa forma, este autor diz que conseguirá 

desvendar como o conceito de gesto foi aplicado na obra, entendendo-o como um 
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parâmetro musical utilizado em toda estrutura da peça de forma a fundir as 

referencialidades cênico/históricas com os parâmetros sonoros. O mesmo autor 

conclui que através dessa análise calcada no conceito de gesto, pode notar a 

intrínseca relação entre o aspecto cênico da peça com a estruturação e construção 

de seu próprio discurso musical, ilustrando a preocupação do compositor em levar 

para o seio das técnicas de composição serial, aspectos provenientes do gesto 

corporal e do que chamava de gesto histórico.  

O uso do recurso que os autores Ferigato e Loureiro (2018, p. 4 e 5) chamam 

de “entrevistas semiestruturadas” é aplicado em uma pesquisa de análise de gesto 

corporal, expressão e construção da performance musical. Inclusive, registros em 

áudio e vídeo, nos quais foram estabelecidos pontos chave para a exploração 

paramétrica dos dados de som e movimento.  

Em dissertação de mestrado sobre a transcrição de obras originais de 

violoncelo para violão, Teixeira61 apresenta a concepção do gesto dentro do contexto 

de seu trabalho, que é compreendida em função da direcionalidade e do movimento 

percebidos a partir dos elementos intrínsecos ao discurso musical (características 

formais, frases, figuração rítmica, contorno melódico, harmonia, textura, contraponto) 

e seus reflexos na performance (como dedilhados, ataques, respirações, saltos,  

sustentação de notas, vibrato, etc). 

No texto de Zavala (2012, p.24) ela pontua que a separação dos parâmetros 

(na análise do gesto musical) é recorrente na análise musical, podendo trazer 

benefícios para dar ênfase a aspectos diferenciados no exame da partitura. No mesmo 

contexto, continua: os gestos não podem ser compreendidos sem considerar a 

maneira pela qual eles se sintetizam dentro da estrutura musical. Na perspectiva dos 

gestos musicais, parâmetros que habitualmente se consideram ornamentais podem 

assumir um papel preponderante na configuração do gesto.  

No caso específico de análise de música indígena, Camêu favorece o 

argumento de que aplicar a nomenclatura da música ocidental e suas regras 

estabelecidas (da música que ela chama de evoluída), nem sempre servirá para 

explicar sua existência e características62.  

 
61 TEIXEIRA, 2009, p. 1. 
62 CAMÊU, 1977, p. 15. 
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Norton Dudeque apresenta uma análise utilizando como conceito básico o 

gesto musical, no intuito de relacionar gestos musicais analíticos para prover “insights” 

sobre a estrutura musical do 1º movimento do Trio de cordas (1945) de Villa-Lobos. O 

autor conclui que a análise no conceito de gesto musical “pode esclarecer a relação 

entre várias ideias musicais, aparentemente desconectadas entre si, mas que são 

gestualmente relacionadas criando, assim, a lógica da composição”.  

Na análise musical, diferentes abordagens podem ser usadas para relacionar 

o gesto musical na estrutura da composição. O professor Norton, cita William Caplin 

(1998) que associa o gesto musical à função formal: gesto de fechamento, gesto de 

recapitulação, gesto de abertura etc. Além da tendência de se relacionar o gesto ao 

motivo musical.  

Em contraste a esta tendência os autores Rink, Spiro e Gold63 procuram outro 

caminho, considerando que gestos musicais criados na e através da performance têm 

potencialmente funções motívicas. Entretanto, tais “motivos” são definidos não em 

termos de alturas, harmonia e ritmo, mas sim como padrões expressivos em tempo, 

dinâmica, articulação, timbre e/ou outros parâmetros de performance que mantêm sua 

identidade mesmo quando submetidos a repetição literal ou variada.  

Dudeque introduz sua análise fornecendo características gerais e formais do 1º 

mov. do Trio de Cordas de Villa-Lobos. Além de enfatizar que “diferentes gestos 

musicais antecipam as mudanças não somente texturais, mas também as de caráter 

temático contrastante”. Antes de analisar as seções o autor apresenta uma tabela 

mostrando a organização (segmentação) de cada uma das partes da forma (sonata). 

A partir destes pressupostos a análise começa com a descrição das estruturas 

composicionais: motivos, texturas, direcionamento temático, harmonia, cadências etc. 

Wishart (1996, p.114) ressalta que a análise gestual pode levar em 

consideração gestos notados que não envolvem a produção de qualquer som. 

Segundo ele, Rudolf Laban desenvolveu uma notação complexa para representar 

movimentos de dança, indicando padrões e contrastes de força e leveza. Ao 

estabelecer relações entre movimentos de dança e música, o gesto funciona como elo 

entre os dois microcosmos.  

 
63 DUDEQUE, 2013, p. 130. 
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Os conceitos e autores visitados convergem de modo a entrelaçar o gesto 

musical e a transferência de significados. O termo transferência de gesto se adequa 

de maneira conveniente aos objetivos deste trabalho e neste capítulo foi realizado um 

embasamento para que o vocábulo transferência de gesto fosse compreendido de 

maneira consonante com os paradigmas deste texto.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O capítulo que se segue é baseado na hipótese de que o intérprete, durante o 

processo de preparação das obras, apoiado na gravação da tribo Krahô, busca 

acessar a última para nutrir a construção de sua interpretação. Este processo permitirá 

ao intérprete reconhecer as relações intrínsecas entre a gravação e a composição. O 

leitor deste documento de pesquisa terá assim, a oportunidade de acompanhar o 

processo de preparação da parte do intérprete e ter um insight de como este 

relacionou a gravação Krahô com a composição, vislumbrando de que maneira essa 

relação pôde colaborar com a preparação de um conceito de performance particular 

para cada peça.   

As Cartas aos Colaboradores64 abrem espaço para que os participantes, 

através de questionamentos sugeridos, ofereçam feedback a respeito de diferentes 

pontos. Além de informações sobre formação e trajetória musical, as indagações 

foram sobre a prática instrumental e composicional com o violão, processos 

composicionais, preparação da performance, abordagens de interpretação, notação 

musical, intimidade com o conceito de gesto musical, relação entre compositor e 

intérprete, impressões sobre a gravação Krahô e as composições, relevância dos 

gestos corporais na performance e parecer quanto ao processo de composição 

dessas obras.  

Para entendimento amplo, vamos expor e analisar gradativamente os 

resultados da tese, desde a gravação Krahô, as composições e o feedback dos 

compositores e intérpretes. A análise específica de gesto musical será tópico do 

próximo capítulo. Assim, no capítulo final, relacionando os resultados com os 

conceitos teóricos abordados no capítulo anterior, poderemos compreender a relação 

tripartite entre intérprete, composição e fonte musical primária, sem deixar de iluminar 

a visão do compositor dentro deste todo.  

Para conhecer melhor os colaboradores e sua íntima relação com a música, 

vamos introduzir os dados apresentando-os e citando o retorno de cada um sobre 

questões gerais relacionadas ao processo de composição, partitura, notação musical, 

performance e relação intérprete – compositor. 

 
64 Anexos 1 e 2. 
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A primeira colaboradora a aceitar participar do trabalho, autora de Cyclus, foi a 

compositora Lourdes Saraiva – ela tem Graduação e Mestrado em Composição 

Musical na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) – Doutorado na 

Universidade de York, Inglaterra, sob orientação de Thomas Simaku. Suas obras 

incluem peças orquestrais, conjunto de câmara, peças para voz, e solo para diversos 

instrumentos as quais têm sido tocadas e gravadas no Brasil, e no âmbito internacional 

- EUA, Peru, Canadá, México, Inglaterra, Alemanha e China.  

Para violão solo compus a peça Retrato Metafísico de Porto Alegre, de 1995, 

estreada na sala Cecília Meirelhes no RJ e revisada em 2013. A peça foi parte 

integrante do CD Porto Allegro de Daniel Wolff, ganhador do Prêmio 

Açorianos em 2014 e concorreu como melhor composição de música erudita 

da mesma premiação. Foi Editada na coleção de partituras Música Gaúcha 

para Violão. Também compus Four Poems for Guitar, em 2011 e estreiada 

no Concert Hall da Universidade de York pelo violonista sueco Stefan 

Östersjö.   (SARAIVA, 2019). 

Lourdes teve formação básica no violão durante a graduação. Como 

compositora visa ampliar a sensibilidade e reflexão artística dos ouvintes. Utiliza o 

máximo possível de parâmetros na notação musical para atingir maior fidelidade de 

seu pensamento musical na partitura.  

[...] a notação musical possui os seus limites e por isso acho essencial o 

trabalho concomitante com o intérprete durante a composição e performance 

de uma peça. [...] de certa forma sempre haverá um espaço para o intérprete 

adicionar sua própria voz à composição. [...] (O papel do intérprete é) 

interpretar a expressão artística, a mensagem da composição refletida pelo 

compositor (SARAIVA, 2019). 

Tem familiaridade com o conceito de gesto musical, pois utilizou o termo em 

sua dissertação de Mestrado Alma Errante: Concepção Sonora e Organização 

Formal.  

O termo gesto é definido como uma entidade sonora com características 

expressivas próprias e de importância estrutural. O gesto musical pode ser 

definido pela combinação de diversos elementos como alturas, ritmo, 

intensidade, timbre ou duração, ou, em termos da qualidade de seu 

movimento como oscilação, ou impulso no sentido de aceleração (SARAIVA, 

2019) 
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O próximo colaborador é Acácio Piedade. Pianista, formado em composição 

pela UNICAMP, aluno de Almeida Prado. Anos depois fez mestrado e doutorado em 

antropologia, com enfoque na música na perspectiva antropológica. Pesquisou a 

música de povos indígenas amazônicos, envolvendo etnografia e análise musical. 

Realizou dois estágios pós-doutorais: na Université Sorbonne – França (na área de 

musicologia analítica) e na Hochschule für Musik Franz Liszt em Weimar na Alemanha 

(nas áreas de composição e de música transcultural). Neste período Acácio 

conquistou o primeiro lugar no concurso Internationaler Eisenacher Kompositionspreis 

(2019). Recentemente, a partir do segundo pós-doutorado, está compondo obras que 

chama de transculturais, envolvendo sua expertise em música indígena.  

Eu já estudei muito as músicas indígenas durante minha formação na 

Antropologia, realizei muitas transcrições e estudos analíticos. Durante 

muitos anos todo esse material nunca serviu como inspiração para minhas 

composições. [...] muito recentemente reavaliei esta distância e estou 

retomando meu conhecimento no repertório que analisei como fonte de 

inspiração e de material composicional (PIEDADE, 2020). 

Além de Nutai Onapa, Acácio é autor das obras para violão solo Três Estudos 

(201765) e Devaneio (2016), entre outras. Compõe para piano solo, orquestra e 

câmara (diversas formações) – parte de sua obra pode ser apreciada no website 

http://acaciopiedade.com/.  

Acácio teve formação em violão clássico quando jovem e teve experiência 

profissional como guitarrista de jazz. Compõe para violão sempre com o instrumento 

em punho.  

[...] eu componho sempre com instrumento em punho, por isso creio que 

minha escrita é bem adequada ao instrumento. Porém, não tenho certeza se 

a notação é minuciosa, pois notação é algo que pode se expandir muito, 

dependendo do conhecimento e da ideia musical. Gosto de deixar uma 

margem boa para o intérprete, acho isto fundamental. [...] acredito que ao 

intérprete deve ser dado a liberdade para interpretar a música, para que 

possa exercer seu papel no processo criativo que dá vida à partitura. Porém, 

este papel é também de penetrar no mundo expressivo proposto pelo 

compositor e trabalhar dentro dos limites da obra (PIEDADE, 2020).  

 
65 Premiere: Concerto Mosaico Musical, Teatro Álvares de Carvalho, Florianópolis, 12/10/2017. Violão: 
Marcelo Brombilla. 
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O compositor Acácio Piedade tem bastante familiaridade com o conceito de 

gesto e as conceituações que vem sendo feitas por diversos autores em torno desta 

noção no âmbito da música, principalmente contemporânea.  

Dentre as várias definições, aquelas que mais me agradam são as que 

fundamentam o gesto na concretude da realidade física como um fato-evento 

no mundo, em geral dado pelo corpo, mas não necessariamente, e que tem 

uma dimensão cinética e propriedades no tempo que são transportadas para 

o campo expressivo sonoro (PIEDADE, 2020) 

O pianista e compositor Ernesto Hartmann é Bacharel em Piano e Mestre em 

Performance pela UFRJ, Doutor em Música pela UNIRIO e realizou estágio de Pós-

Doutorado na UFPR. Tem algumas obras para Violão Solo e Câmara: Suíte para 

Flauta e Violão, Ponteio e Baião – destaque para a Sonata para Violão 2008 e a 

Chacona Brasileira para Instrumentos de Cordas 2017, que foi selecionada por edital 

no Grupo de Cordas dedilhadas da UFRJ e gravada em 2018. Ernesto não tem prática 

instrumental com o violão. Já trabalhou com música indígena em algumas 

oportunidades uma delas foi compondo duas peças para coro (2007), entre elas o 

Canto Xavante para coro misto, onde buscou a representação de contextos da cultura 

musical indígena. Mais informações sobre a trajetória e as composições de Ernesto 

Hartmann podem ser acessadas no site https://ernestohartmann.wordpress.com/.  

Hartmann acredita que dentro do possível suas partituras devem ser tocadas 

exatamente como estão notadas, todavia entende que há espaço para que o intérprete 

acrescente à obra – respeitando os parâmetros essenciais da partitura. Com relação 

ao papel do intérprete o compositor responde: 

O papel do intérprete é essencial. É através de sua visão e sua técnica que a 

música se materializa. Nesta perspectiva, cabe ao compositor buscar se 

expressar através da linguagem (seja musical, seja verbal com indicações, 

textos etc...) o que seria mais próximo a sua ideia de modo a propiciar ao 

intérprete a maior quantidade possível de informações para que ele tome 

suas decisões. Além disso, a colaboração entre o intérprete e o compositor 

(questão que vem sendo discutida no meio acadêmico faz algum tempo) 

também é relevante quando possível. Ao se compor pode-se ter um intérprete 

em mente, um som de seu instrumento, suas qualidades, seus recursos 

expressivos e técnicos, suas referências culturais, todos esses elementos 

podem contribuir para o imaginário do compositor, estimulando-o a uma 

determinada escrita, estilo, ou grau de dificuldade da obra. No caso da 
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presente obra, penso em um intérprete que tenha domínio amplo do 

instrumento e esteja familiarizado com linguagens contemporâneas e 

algumas técnicas expandidas. No mais, creio que o auxílio em resolução de 

questões técnicas muito específicas do instrumento implique soluções 

musicais para a composição. Esse processo pode se dar em dois momentos 

distintos, durante o processo de composição, ou ao final (com a obra já 

pronta) promovendo um processo de interação onde as soluções/sugestões 

apontadas pelo intérprete se tornam parte da criação em si (HARTMANN, 

2020). 

Hartmann tem familiaridade com o conceito de gesto musical: 

Sim, conheço o conceito de Gesto musical de Robert Hatten, inclusive já 

escrevi um artigo sobre o assunto. Dentro da definição mais básica proposta 

pelo autor, destaquei para esta obra “shaping in time”, ou seja, a descrição 

de um movimento físico/corpóreo no tempo/espaço. Busco retratar na ideia 

do primeiro movimento, não a descrição do mito criacional proposto, mas sim 

a ideia de que a criação para aquela cultura se dava na ideia da progressiva 

dificuldade. Eis a forma como tentei representar este aspecto do gesto na 

obra em tela (HARTMANN, 2020). 

Dos intérpretes colaboradores, o primeiro a aceitar a participação foi o 

violonista Christian Fernandes. Bacharel em Violão pela UFSM66. Christian não possui 

experiência em estreia de composições, apesar de possuir sólida experiência com 

repertório de concerto e música popular. O conceito de gesto musical não é estranho 

para ele, mas não tem conhecimento consistente sobre o tema. Em relação ao 

direcionamento de sua performance, o violonista destaca o propósito de retratar ao 

público a intenção do compositor, os aspectos estruturais da obra. Para isso, costuma 

buscar informações sobre o contexto das obras, desde o período histórico até a 

análise da estrutura fraseológica e formal da peça. Sobre a leitura de partitura e 

interpretação Christian diz: 

Acredito que dentro de um contexto de prática musical específico, se 

fossemos considerar o período barroco por exemplo, seria aceitável inserir 

ornamentações não indicadas, ou no século XX com obras com estruturas 

abertas dando liberdade ao intérprete para criar novos elementos, também 

pela subjetividade dos próprios símbolos que são empregados, muitas vezes 

não indicando com precisão o que é pra ser feito (FERNANDES, 2019). 

 
66 Universidade Federal de Santa Maria – RS. 
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O próximo violonista é Eric Moreira, mestre em Música pela UFPR e bacharel 

em violão pela UNESPAR, além de ser licenciado em música pela UFOP67. Tem 

experiência com música contemporânea e estreias de obras escritas para grupos 

musicais que incluem o violão.  

Quando entrei na graduação, o repertório tradicional com o tipo de 

interpretação já consolidado não me atraia muito. De alguma maneira, o 

repertório contemporâneo me soou mais interessante, pela sonoridade 

exótica de algumas peças, por causa de algumas referências composicionais 

e pelo fato de o compositor estar vivo, o que me possibilitava um possível 

diálogo com ele. 

Dessa maneira estudei as obras clássicas, para dominar melhor a técnica do 

instrumento e em paralelo estudava sozinho obras contemporâneas, muitas 

vezes orientadas pelos próprios compositores. Outro fator importante foi o 

trabalho que realizei no Ensemble Móbile, um grupo de câmara especializado 

na performance de música contemporânea. Com esse grupo, pude realizar 

algumas temporadas com diversas estreias de obras escritas para a 

formação do grupo, que inclui o violão.   

Realizei em 2017 uma oficina de composição dentro do IX Simpósio 

Acadêmico de Violão da EMBAP, junto ao compositor Felipe de Almeida 

Ribeiro, onde trabalhamos algumas miniaturas que os alunos escreveram 

para violão solo. Tive a oportunidade de trabalhar como intérprete residente 

junto aos estudantes e composição, além de estrear todas as miniaturas no 

mesmo evento. 

Através do Móbile, concertos solos e outros projetos independentes, consegui 

estrear obras de compositores em eventos importantes como a Bienal de 

Música Contemporânea no Rio de Janeiro; no International Darmstadt 

Summer Course na Alemanha, na Bienal Música Hoje e Simpósio 

Internacional de Música Nova, ambos em Curitiba, além de outros eventos, 

como um concerto que realizei em 2018 no Paço da Liberdade em Curitiba, 

com várias estreias de obras que foram dedicadas a mim. Dentre os 

compositores para violão solo estão: Harry Crowl, Felipe de Almeida 

Ribeiro, Daniel Vargas, Santiago Beis, Willian Lentz, Davi Raubach, Antonio 

Spoladore – e para conjuntos de câmara: Rodolfo Coelho de Souza, Marcio 

Steuernagel, Tadeu Tafarello, Marcus Alessi Bittencourt, Eduardo Frigatti, 

entre outros (MOREIRA, 2020). 

 
67 Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Eric, sobre notação musical e fidelidade à partitura acredita que o intérprete 

pode e deve contribuir. 

Sempre penso que se o compositor quiser ter um controle melhor da 

interpretação da sua obra, seria melhor ele fazer obras eletrônicas. Em linhas 

gerais o intérprete traz a música para nosso plano, ou seja, traz vida para a 

música. Acredito sim que o intérprete pode trazer elementos pessoais para a 

performance. Muito se fala sobre o imaginário do compositor, mas existe 

também o imaginário do intérprete. Esse imaginário pode ser ativado quando 

ele vê trechos na música que fazem alusão com alguma outra obra, ou títulos 

de movimentos e obras que pode lhe sugerir alguma poética interpretativa 

diferente. Por mais que o compositor descreva o som através da partitura, é 

o intérprete que cria e dá vida ao som (MOREIRA, 2020). 

Eric também enfatiza a relação intérprete-compositor: 

Existe outro tipo de adição de elementos musicais por parte do intérprete, que 

ocorre dentro do trabalho colaborativo entre compositor e intérprete, sendo 

assim, essas alterações ocorrem no meio do processo da composição. Por 

exemplo, em trabalhos anteriores de colaborações com compositores, já 

mostrei técnicas que desenvolvi em outras obras, como por exemplo, o 

‘rasgueado’ de mão esquerda. Nessa ocasião, o compositor gostou tanto do 

resultado sonoro que resolveu aderir à sua música (MOREIRA, 2020). 

O próximo e último colaborador é Pedro Aguiar, Mestre em Violão e Música 

Contemporânea pela Hochschule für Musik und Theater München e Bacharel em 

violão pela Universidade Federal de Goiás. Durante o mestrado na Alemanha, 

trabalhou intensamente com compositores, integrando o grupo Octopus, 

especializado em estreias, também com obras dedicadas a ele e algumas vezes com 

obras impostas em concursos.  

Pedro, durante a preparação de sua performance tenta ser fiel ao texto e busca 

entender quais motivos influenciaram o compositor a escrever a obra – além de 

informações sobre período histórico, país de origem, contexto extra musical, o máximo 

de informações para buscar um retrato fiel das intenções do compositor. Costuma 

também fazer uma análise técnica da obra, trabalhando a peça por seções até julgar 

que está pronta para execução em público ou gravação.  

Sempre busco executar as peças da maneira que trabalhei e julguei pronta 

para execução em público ou para uma gravação. Noto que a minha 

percepção sobre a peça muda com o tempo, pelo maior contato e 
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aprofundamento em relação à obra e com a exigência técnica e sonora, 

tornando-a cada vez mais difícil de estar plenamente contente com uma 

performance em público (AGUIAR, 2021). 

Pedro, sobre gesto musical, dá o seguinte parecer: 

Nunca tive contato com gesto musical durante minha formação acadêmica e 

creio que é umas das grandes falhas na formação dos músicos em geral. Na 

realidade, a maior parte da minha formação foi tentar bloquear os gestos, 

mantendo o foco apenas na música tocada e não nos gestos corporais que 

podem ser utilizados de maneira consciente, podem acrescentar muito à 

performance da obra.  

Recentemente tive contato com o Curso de Composição Musical de Vincent 

d'Indy. Este autor estabelece que toda manifestação musical, independente 

da forma ou época, estão divididas bem naturalmente em duas categorias, 

submissas, ou às leis do gesto ou às leis da palavra. Também me deparei 

com um artigo interessante da Isabelle Loiseleux sobre como desde o 

princípio do nosso treinamento criamos barreiras para o aprendizado do gesto 

musical e focamos apenas na parte de técnica instrumental (AGUIAR, 2021). 

Os três intérpretes apreciaram a gravação Krahô e buscaram encontrar 

semelhanças entre a gravação e as peças.  

 

4.1 GRAVAÇÃO KRAHÔ 

Elaboramos uma breve descrição análoga da gravação da tribo Krahô: Nos 

primeiros segundos a gravação capta um instrumento de percussão idiofone do tipo 

chocalho (provavelmente o maracá), que imprime uma pulsação rítmica que percorre 

toda a faixa. Esse ritmo não é preciso e é relativamente variado, conferindo 

posteriormente um acompanhamento aos cantores, sofrendo alterações instintivas de 

dinâmica, juntamente com a intensidade das pulsações. Outro elemento do início da 

gravação é um duo de instrumentos de sopros, provavelmente o Kukonré e o 

Puriakhë, emitindo sons fortes em contraste, nos registros agudo e grave. Segundo 

Melatti68 esses toques servem somente para animar e não tem relação direta com o 

canto. Consequentemente os toques de Kukonré e Puriakhë não aparecem em outro 

momento além dessa abertura e no final da faixa. O aspecto mais importante e 

presente nessa gravação, sem dúvida, são as vozes. Percebe-se que um ou mais 

 
68 Em troca de mensagens via e-mail.  
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cantores solo, de voz grave, fazem contracantos com o coral e, em outros momentos, 

cantam em isoritmia com o coro. Neste último, nota-se pelo menos duas vozes 

empreendendo intervalos melódicos nota contra nota, cantando as mesmas palavras, 

em adição à voz grave já descrita. A dinâmica é um fator heterogêneo, há momentos 

que todas as vozes e instrumentos de percussão se intensificam, contrastando com 

instantes de menor pujança, alguns desses instantes, inclusive, acontecem de 

maneira abrupta.  

O violonista Christian Fernandes de Marco descreve em detalhes suas 

impressões do trecho musical Krahô: 

O áudio do registro da música é muito interessante. Levando em conta se 

tratar de um povo nativo e dissociado da cultura ocidental isolados da 

civilização. [...] A música é constituída chocalho, flautas, coro, e parece cada 

instrumento ter uma função específica. O chocalho marcando o ritmo, as 

flautas fazendo uma introdução (não predominando, sendo utilizada somente 

no início da música), a entrada de cada voz sugerindo o tema, repetição de 

frases com variações melódicas, combinação das vozes resultando numa 

espécie de harmonia, exercendo uma dinâmica de organização que se 

assemelha a um coral.  Percebe-se unificação dos elementos em ciclos 

rítmico melódicos bem definidos e até mesmo utilização de alguns modos 

escalares tanto cromáticos como diatônicos e algumas inflexões micro tonais, 

com variações e deslocamentos métricos a cada repetição. Utilização de 

paralelismos de intervalos nas vozes, muitas vezes demonstrando até certa 

independência melódica. Utiliza um sistema de divisão da escala semelhante 

ao ocidental, com algumas variações no temperamento utilizando notas entre 

os semitons. Ritmicamente predomina o ostinato com variações na métrica. 

Também existem certo contraste como recurso expressivo na questão de 

dinâmica e textura (FERNANDES, 2019). 

Já a compositora, Lourdes Saraiva, resume caracterizando a música como 

ritualística e inserida no contexto social da etnia.  

A música é obviamente ritualística caracterizada pela economia de materiais 

musicais, movimento repetitivo, constante e circular, com brevíssimas 

variações melódicas e de dinâmica, e simplicidade da instrumentação. O coro 

compreende a ideia de um ritual coletivo certamente com significado e função 

especial para aquela sociedade (SARAIVA, 2019). 

O violonista Pedro Aguiar também compartilha a impressão de música 

ritualística: 
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O trecho musical indígena é formado por um efetivo instrumental reduzido, 

com instrumentos de percussão e sopro e um coro de vozes masculinas e 

femininas. A importância do instrumento de percussão é nítida permanecendo 

como elemento constante. O instrumento de sopro apresenta um motivo de 

coesão, aparecendo no início e no fim do trecho musical. A voz grave 

masculina solista apresenta o tema, seguido pelo agregamento das vozes 

masculinas em uníssono, e finalmente, por todo o coro, inclusive com as 

vozes femininas causando um efeito de eco. A tema constitui-se de uma 

melodia modal, monódica e melismática em duas partes que se repetem 

constantemente, com um efeito de crescendo e decrescendo e o coro 

enfatizando as repetições em algumas palavras. O andamento é estipulado 

pelo instrumento de percussão no início da obra sugere um tempo de 

Andante. Este andamento permanece durante todo o trecho (AGUIAR, 2021) 

O compositor Ernesto Hartmann destacou que: 

A respeito deste fragmento (gravação Krahô) o que mais me chamou a 

atenção foi o emprego recursivo das três notas – Lá-Sol-Si – e seus 

dobramentos não temperados, mas eventualmente em intervalos de Quartas. 

Outro fato que me serviu como material foi o emprego da flauta no registro 

agudo, que, curiosamente apenas emerge no início e no final da gravação 

(HARTMANN, 2020). 

O violonista Eric Moreira teve as seguintes impressões:  

Ouve-se uma frase que se repete quase como um mantra, um instrumento 

de percussão que segue como acompanhamento e um instrumento de sopro 

que inicia e termina o áudio que foi disponibilizado. O trecho mantém um ritmo 

do início ao fim, ou seja, não há transições bruscas de andamentos 

(MOREIRA, 2020). 

O compositor Acácio Piedade caracterizou o material como “um sistema 

musical típico da Amazônia” e enfatizou que os primeiros passos seriam “transcrever 

e analisar”.  

Comecei realizando transcrição e redução da canção Krahô em busca de 

materiais mais essenciais para a composição. Trabalhei a princípio na 

dimensão melódica e métrica. Como disse, me encontro em uma fase de 

composição de uma série de obras baseadas no meu conhecimento sobre 

música indígena, principalmente do Xingu. Por isso, houve permeabilidade 

de materiais e elementos externos que, entretanto, tem uma origem em meus 

estudos sobre música indígena, participaram e se fizeram presentes na 

composição.  A dimensão timbrística é muito relevante na música indígena, 
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de modo que busquei transportar elementos também, tomando o cuidado de 

não cair no lugar comum. Segui para isso os princípios da composição 

transcultural, que estou desenvolvendo. (PIEDADE, 2020) 

 

4.2 CYCLUS – LOURDES SARAIVA 

A composição Cyclus, em três movimentos, Sol e Lua, Fogo no Cerrado e 

Origem do Oceano. Lourdes inspirou-se no mito de criação Krahô, incluso no material 

enviado aos compositores colaboradores. A compositora utiliza predominantemente 

uma linguagem e um estilo de escrita que é característica das composições 

usualmente classificadas na literatura como “contemporâneas”. Efeitos de 

harmônicos, glissandos, percussão, trêmolo, contrastes dinâmicos, amplitude tímbrica 

bem explorada, são elementos que permeiam a peça por um todo, proporcionando ao 

violonista uma oportunidade de demonstrar domínio da sonoridade e um desafio em 

termos de discurso retórico musical.  

A compositora aponta o gesto inicial da gravação Krahô, no registro agudo, 

realizado pelas flautas, como elemento importante presente na peça inteira, utilizando-

o como leitmotiv – representativo da metáfora do Sol. 

O gesto inicial no registro agudo realizado pelas flautas terá uma importante 

função na peça inteira como um leitmotiv. É apresentado expandido ou 

contraído em todos os movimentos. A qualidade circular da música no áudio 

se projeta na peça através do retorno dos gestos estruturais (SARAIVA, 

2019). 
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FIGURA 8 – compassos iniciais de Cyclus - Sol e Lua. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O primeiro movimento, Sol e Lua, é uma espécie de evocação, com a nota Lá 

predominando e através de variações dinâmicas, tímbricas e rítmicas, cria-se uma 

atmosfera sonora na qual a compositora apresenta elementos comuns à gravação 

Krahô em conjunção com elementos representativos, Sol e Lua, do mito Krahô.  

A peça Cyclus, para violão solo divide-se em 3 movimentos e são baseados 

na informação sobre o mito da criação dos Krahô enviado junto com o material 

sonoro.  

O primeiro movimento, I - Sol e Lua faz um contraponto de gestos: de caráter 

intimista e calmo. A lua é representada por uma delicada nota pedal com 

leves variações rítmicas e tímbricas e o sol representado pelo gesto rápido e 

forte em sétimas, que terá a função de um leitmotiv durante toda a peça. A 

partir do compasso 15 estes dois gestos se encontram em harmonia 

concluindo o movimento (SARAIVA, 2019). 
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FIGURA 9 - Cyclus, primeiro movimento (compassos finais). 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O segundo movimento, Fogo no Cerrado, tem como característica a presença 

do trêmolo da mão direita com o efeito característico dos glissandos69 no registro 

sobreagudo. A compositora intercala as sonoridades harmônicas com notas 

simultâneas e desenvolve o gesto das notas Lá e Si bemol que já esteve presente no 

primeiro movimento (gesto que representa o Sol, descrito pela compositora).  

FIGURA 10 - Cyclus - Fogo no Cerrado (compassos iniciais). 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O segundo movimento, II - Fogo no Cerrado, de caráter agitado, é um 

movimento de extremo contraste de gestos e texturas, dor e morte, uma 

referência às queimadas sofridas pelas matas do Brasil e ao sofrimento das 

árvores e dos animais que morrem queimados diariamente (SARAIVA, 2019). 

 
69 Este glissando em particular é aquele que é obtido através do movimento da mão esquerda enquanto 
os dedos encostam nas cordas sem pressioná-las até o nível dos trastes. É uma sonoridade 
característica dos instrumentos de corda, similar ao pizzicato, só que com variação de altura.  



71 
 

O terceiro movimento, Origem do Oceano, começa com o mesmo gesto 

representativo do Sol, desenvolvido, e intercala a sonoridade percussiva da Tambora, 

para ao final explorar as propriedades acústicas dos harmônicos do violão. 

FIGURA 11 - Cyclus - Origem do Oceano (compassos iniciais). 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O terceiro movimento, III – Origem do oceano, é um pequeno poema de 

esperança à vida composto pelo colorido e contraste de gestos. Os vários 

gestos, em arpejos, ou em trinados são metáforas à ondulação da água 

(SARAIVA, 2019). 

O intérprete Pedro Aguiar descreve suas impressões da peça: 

A minha primeira impressão foi a relação entre os títulos e o texto musical. 

No primeiro movimento, Sol e Lua, busquei referências à Guaraci e Jaci, 

deuses importantes para a cultura indígena e encontrar motivos musicais que 

pudessem caracterizá-los como em música programática. A nota lá como 

elemento central, o andamento calmo e as fermatas criam um ambiente 

tranquilo, sem pressa para seguir o discurso musical. O intervalo de quinta 

(lá-mi) cria um som cheio de harmônicos, dependendo da sala, pode criar 

uma atmosfera intimista bem forte (igreja, ou sala com muita reverberação). 

O movimento segue com a nota repetida lá em piano, até uma mudança 

brusca de dinâmica e um intervalo de 2a menor descendente no compasso 

13, criando uma tensão, até então evitada. No compasso 15 uma frase em 

torno da nota lá (sib-lá-si-lá) e o intervalo de quinta justa entre ré e lá, voltando 

à calma do início e com a utilização dos harmônicos naturais. Dois acordes 

fortes finalizam a peça com um efeito de percussão no tampo do violão.  

O glissando com unha e a improvisação no super agudo e os harmônicos do 

último movimento fazem referência às técnicas utilizadas na Sonata op. 47 

de Alberto Ginastera. 

O segundo movimento, Fogo no Cerrado, mantém o mesmo pulso do primeiro 

andamento, mas o caráter é totalmente diferente. Os acentos em sforzando 

e o improviso no sobreagudo do instrumento criam uma atmosfera de 
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inquietação. O aumento da pulsação e o acento na quarta semicolcheia 

ampliam a falta de tranquilidade, mesmo com a dinâmica em piano. O canto 

a partir do comp. 40, pode ser um aviso, uma maneira de propagar essa 

inquietação, atingindo o sfz a partir do compasso 46.  

No terceiro movimento, Origem do Oceano, com início bem forte com a 

mesma célula do compasso do comp. 13 do primeiro movimento e o tambora 

em piano, criando uma outra perspectiva sonora, rítmica e melódica. O 

movimento dos harmônicos poderia descrever as ondas no oceano (AGUIAR, 

2021). 

O violonista Christian Fernandes de Marco, revela sua impressão de Cyclus, 

que segundo a apreciação dele a obra não tenta ser uma transcrição da gravação; 

tem uma linguagem contemporânea, onde utiliza elementos não tonais, técnicas 

estendidas e percussivas com complexidade rítmica e harmônica, em muitos 

momentos citando ou referenciando elementos da gravação. 

Do compasso 15 ao 18, acredito que tenha alguma influência dos intervalos 

utilizados na melodia dos cantos, os compassos 22, 24, 26 parecem ser 

alusivos a alguns momentos de combinação intervalar entre vozes presentes 

na gravação, no compasso 23, a sonoridade do trêmolo com glissandos do 

registro sobre agudo parece sugerir alguma referência percussiva indicando 

alguma relação com o chocalho, nos compassos 33 ao 38 também tem essa 

coincidência rítmica referenciando o chocalho. Nos compassos 40 ao 44 

surge referência direta à melodia inicial da flauta utilizando além dos 

intervalos, as mesmas notas. No compasso 47 rompe um padrão rítmico 

realizado com rasgueo intercalado com pizzicato a la Bartók, similar também 

com algum padrão referente ao ritmo do chocalho, o trecho dos compassos 

65 ao 67 acredito que possa ter sido inspirado na configuração intervalar da 

melodia [...] (FERNANDES, 2019). 

FIGURA 12 - Cyclus: c. 15 A 18. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 
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FIGURA 13 – Cyclus: c. 22 A 24 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

 

FIGURA 14 – Cyclus: c.26 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

 

FIGURA 15 – Cyclus - c.33 e 34, textura rítmica que se mantém até o c.38 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 
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FIGURA 16 - Cyclus c.39 a 42 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

 

FIGURA 17 - Cyclus c.47 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

 

FIGURA 18 - Cyclus c.63 a 68 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

Christian relata que durante a preparação, tentou fazer relações entre os 

elementos musicais comuns que constituem a gravação e a partitura de Cyclus, 

utilizando a música Krahô como referência na caracterização dos efeitos timbrísticos 

e percussivos indicados na partitura.  

Primeiramente minha referência foi a partitura somente, me ative 

principalmente aos elementos da partitura, como os andamentos indicados, 

dinâmicas, mudanças métricas. Também precisei pesquisar algumas 

indicações da partitura, para se ter uma ideia mais clara da execução de 

algumas técnicas. Posteriormente ouvindo a gravação Krahô, tentei fazer 

relações entre os elementos musicais que constituem o áudio e a partitura 

fornecida, tentando utilizar o áudio como referência principalmente na 
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caracterização dos efeitos de timbres e efeitos percussivos indicados na 

partitura (FERNANDES, 2019). 

O intérprete Pedro Aguiar destacou os compassos de Cyclus nos quais 

identificou elementos relacionados com a gravação Krahô.  

Compasso 1 a 5 – referência ao canto, iniciando com a nota lá e o mesmo 

ritmo; 

Compasso 13 - referência ao motivo do instrumento de sopro;  

Compassos 14 e 21 – referência ao instrumento de percussão;  

Compassos 22, 24, 26, 29 – referência ao motivo do instrumento de sopro no 

baixo e canto coral nas vozes superiores; 

Compassos 27,30 – intervalo do instrumento de sopro com a voz grave no 

início do trecho musical; 

Compassos 33-39- canto coral nas vozes superiores; 

Comp. 40-45 – duas vozes do coro escrito em polifonia implícita; 

Comp. 45-50 – motivo rítmico do instrumento de sopro no baixo; 

Compassos 51-55 – referência ao motivo do instrumento de sopro na voz 

superior e referência ao canto no tambora; 

Comp. 60-67- referência ao tema final dos instrumentos de sopros;  

Comp. 72,79- referência ao motivo do instrumento de sopro.   

Pedro também destacou o movimento corporal e a relação entre tensão e 

relaxamento durante a preparação da performance de Cyclus.  

O calmo proposto pela compositora já me faz pensar em relaxamento e 

respiração tranquila, sem nenhum movimento brusco. Já no segundo 

movimento, a agonia de pensar em fogo no cerrado, com os acentos sfz e o 

aumento da tensão, faz pensar em desespero e movimentos rápidos e 

agressivos. O terceiro movimento me faz pensar nas ondas do mar, 

principalmente nos harmônicos ao final da obra (AGUIAR, 2021). 

O violonista Eric Moreira destacou os elementos “não tradicionais” e o fato de 

os títulos dos movimentos serem alusivos a cenários da natureza. O que, para Eric, 

possibilitou imaginar sonoridades e buscar representá-las no instrumento: 

Quando olhei a partitura, percebi que havia alguns elementos não tradicionais 

como trêmolo de mão direita em notas super agudas, além de percussão no 

tampo do violão e a técnica da tambora. A música pareceu soar muito bem e 

poética, em decorrência do nome dos movimentos. Por exemplo, o segundo 

movimento se denomina “Fogo no Cerrado” apresenta o trêmolo com 

glissando na região super aguda do violão. Assim, antes de executar as notas 

no instrumento eu já imaginei a sonoridade do fogo queimando em uma 
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vegetação rasteira e quando fui tocar eu improvisei algumas vezes esse 

trecho para buscar essa sonoridade das queimadas que tenho no meu 

imaginário. O terceiro movimento que se denomina “Origem do Oceano” já 

trouxe ao meu imaginário mais expressão nas frases, por causa do oceano. 

Através desse meu imaginário, busquei vibrar alguns trechos que não estão 

descritos na partitura, mas que achei que funcionaria bem, como os 

compassos 58, 72 e 79. (MOREIRA, 2020) 

Na percepção de Eric “a compositora se apropriou das notas e alturas” da 

gravação Krahô. Eric não percebeu em Cyclus outros elementos, além desse, 

relacionados com a gravação. Durante seu processo de preparação de performance, 

Eric, depois de ter assimilado a peça em um nível razoável, fez a experiência de 

estudar a peça ouvindo a gravação Krahô.  

Nesta obra, eu percebi que a compositora se apropriou das notas e alturas 

do trecho disponibilizado. Assim, o sistema de alturas da obra foi baseado no 

áudio. De resto, não percebi outros elementos. [...] 

[...] Após resolver a parte técnica, resolvi estudar esse trecho escutando ao 

mesmo tempo o áudio que foi disponibilizado para esse projeto, como se 

fosse uma tape de música eletroacústica. Gostei tanto dessa experiência que 

quando toco essa parte, me vem na cabeça um pouco a sonoridade dos 

índios.  

A partir desse estudo com o áudio, resolvi improvisar outros elementos da 

música enquanto ouvia o áudio. Fiz isso improvisando as harmonias, os 

efeitos de trêmolos, os harmônicos e as tamboras.  

Após essa experiência, retomei o estudo da obra para acertar detalhes 

rítmicos propostos pela compositora. Em seguida trabalhei questões 

expressivas e de dinâmica. (MOREIRA, 2020) 

Vale ressaltar, no testemunho do violonista Eric Moreira, a improvisação como 

elemento significativo no processo de preparação e da performance propriamente dita. 

O caráter improvisatório que caracteriza alguns trechos da peça é latente, e a 

experiência de tocar a peça juntamente com a gravação dos índios, no mínimo, 

desperta uma área criativa que não seria explorada sem o experimento. Eric, após 

essa experiência, retoma o estudo da peça, atendo-se às especificidades propostas 

pela compositora.  

Eric relata ainda que sentiu a necessidade de contatar a compositora e o fez 

para “conferir” alguns compassos, dar sugestões e ter um feedback direto da autora.  
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Ao longo do processo, entrei em contato com a compositora via Skype para 

conferir quatro acordes nos compassos 20, 67, 70. Apresentei algumas 

sugestões para alterar os acordes e trabalhamos neles para deixar mais 

violonístico. Ainda neste contato toquei alguns trechos da música para a 

compositora, especialmente os trechos que apresentavam técnicas 

alternativas. Trabalhamos no compasso 14, onde mostrei a expressão do 

efeito percussivo iniciando e terminando no al niente, o resultado agradou 

muito a compositora. Trabalhamos também em algumas possibilidades para 

a execução do trêmolo de mão direita, que se apresenta no segundo 

movimento. Neste caso, alterei a velocidade do glissando e também o 

registro, pois consegui ampliar o gesto proposto pela compositora em todo o 

braço do instrumento, desde que não haja pressão do dedo na corda para 

pressionar nas casas (MOREIRA,2020).  

 

4.3 NUTAI ONAPA – ACÁCIO PIEDADE 

Nutai Onapa para violão solo é uma peça que explora a linguagem idiomática 

do instrumento. O compositor, familiarizado com os recursos disponíveis no violão, faz 

uso inclusive de técnicas estendidas como o finger tapping (bi-tones). Esse recurso 

enfatiza o aspecto percussivo do instrumento, bem como frequências emitidas em 

ambas as direções da corda. O efeito de campanella, em combinação com a 

sonoridade com harmônicos, caracteriza praticamente toda a peça, deixando em 

evidência as qualidades tímbricas e ressonantes do violão. É estruturada em cinco 

momentos, cada um com uma assinatura de tempo estipulada pelo compositor. 

Segundo ele, o processo composicional de Nutai Onapa começou com a realização 

da transcrição e redução da canção Krahô, processo que teve finalidade de buscar os 

materiais mais essenciais para a composição. Este processo, a princípio, foi nas 

dimensões melódica e métrica.  

Nas palavras do compositor:  

“A obra se intitula Nutai Onapa, palavras na língua wauja, do povo homônio, 

habitante do alto Xingu70, e significa aproximadamente “canto da corda”. [...] 

 
70 A área cultural conhecida como alto Xingu faz parte do Parque Indígena do Xingu e abriga 16 etnias. 
O parque foi criado em 1961 pelo então presidente brasileiro Jânio Quadros, tendo sido a primeira terra 
indígena homologada pelo governo federal. Seus principais idealizadores foram os irmãos Villas Bôas, 
mas quem redigiu o projeto foi o antropólogo e então funcionário do Serviço de Proteção ao Índio, Darcy 
Ribeiro. A área do parque, que conta com 2 642 003 hectares está situada no norte do estado de Mato 
Grosso, numa zona de transição entre os biomas de cerrado e amazônico. A região, toda ela plana, 
onde predominam as matas altas entremeadas de cerrados e campos, é cortada pelos formadores 
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Nutai Onapa, é dividida em 5 momentos. Na parte inicial, a técnica de finger 

tapping mesclada a harmônicos abre um universo inicial onde a melodia 

Krahô vai surgir, mais claramente. No momento 2 apresentam-se traços desta 

melodia sob a ressonância da campanella, permeados por estruturas 

harmônicas e elementos estruturais da música xinguana. No momento 3 

surge uma variação mais movida desta melodia, seguida, no momento 4, de 

um motivo musical profundamente xinguano. No momento 5 a música Krahô 

retorna como variação ao momento 2, porém em paralelismos campanella. 

Do compasso 77 ao final ocorre um fechamento da obra, partindo de 

variações do momento 4 e finalizando com o momento 1. Um tipo de estrutura 

em arco cujo tom geral é de muita ressonância”. (PIEDADE, 2020) 

 

  

 
do Rio Xingu, e pelos seus primeiros afluentes da direita e da esquerda. Fonte: 
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Xingu  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Ind%C3%ADgena_do_Xingu acessados em 25/08/2021. 
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FIGURA 19 - Caligrafia do compositor Acácio Piedade – processo de transcrição da gravação Krahô 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

A peça começa (Momento 1) com o finger tapping – hammer-on com a mão 

esquerda para obter notas bi-tones71, seguido de notas articuladas com ligados e 

harmônicos; o Momento 1 encerra com notas sucessivas com indicação de serem 

tocadas a campanella e uma reexposição do gesto inicial.  

  

 
71 Quando um ligado de mão esquerda é usado para causar vibração em uma corda sem que esta 
esteja presa – causa duas vibrações diferentes na corda, uma na parte que vibra convencionalmente 
mais forte em direção ao cavalete e outra na parte da corda que é fixada na pestana, esta última é 
emitida com menor projeção. Schneider, J. em The Contemporary Guitar (1985) nomeou essas notas 
bi-tones. 
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FIGURA 20 - Nutai Onapa, Momento 1 e Momento 2 (trecho) 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

O Momento 2 é uma sequência de compassos com notas sucessivas a 

campanella, harmônicos e gestos de efeito com acordes dissonantes, este Momento 

termina com um acelerando em uma sequência de três notas, na qual o primeiro Mi é 

tocado simultaneamente no harmônico na quinta corda e na primeira corda solta.  

FIGURA 21 - Nutai Onapa, Momento 2 (detalhe final). 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 
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 Este mesmo gesto que foi apresentado ao concluir o Momento 2, permeia por 

todo o Momento 3, o compositor explora a técnica de dedilhado da mão direita com 

notas sucessivas em cada corda combinada com harmônicos, explorando as 

qualidades acústicas do violão.  

O compositor destaca que traços da melodia Krahô aparecem no momento 3. 

Essa mesma melodia retorna no momento 5 em textura diferente com paralelismos 

em campanella.  

FIGURA 22 - Nutai Onapa, Momento 3. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

No Momento 4 há um contraste de textura relativo ao prévio, frequentemente o 

compositor explora os intervalos simultâneos com notas naturais e notas tocadas 

através de harmônicos. A técnica de finger tapping é utilizada novamente.  
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FIGURA 23 - Nutai Onapa, Momento 4 (trecho). 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

O Momento 5 começa com uma sequência de paralelismos utilizando cordas 

soltas e uma posição de base na mão esquerda. Após uma barra dupla no compasso 

77 o compositor parece elaborar um momento final reexpondo alguns gestos 

característicos expostos no decorrer da peça.  

FIGURA 24 - Nutai Onapa, compassos iniciais do Momento 5 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 
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FIGURA 25 - Nutai Onapa, trecho da parte final da peça 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

O intérprete Eric Moreira teve as seguintes impressões sobre Nutai Onapa: 

Quando olhei a partitura, me pareceu muito violonística. Não notei nenhum 

signo desconhecido e não tive dificuldade de entender como funcionava a 

música. Percebi que o compositor indicou muitas digitações de mão esquerda 

e algumas de mão direita. O título não me trouxe nenhuma referência exterior 

para estudar a peça. Por fim, notei pelo tipo de notação utilizada e por causa 

das digitações de mão esquerda, que a peça poderia soar vários arpejos que 

apresentam sonoridades específicas do violão, como por exemplo: i) a 

mistura de notas reais e harmônicos; ii) combinação de notas presas a partir 

da 7ª casa e notas de notas soltas. Esse tipo de sonoridade se encontra em 

grandes compositores para violão como Leo Brouwer e Villa Lobos. 

(MOREIRA, 2020) 

O intérprete Christian Fernandes descreve suas impressões da peça: 

O primeiro momento é o mais curto dos cinco, e apresenta uma função de 

introdução, predominantemente melódico com a utilização de tappings e 

harmônicos evidenciando uma sonoridade também percussiva. O momento 

2 é ritmicamente mais movimentado, também predominantemente melódico 
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com alguns acordes ocasionais, sonoridade cromática/modal. No terceiro 

momento além de ser mais ágil por ser em um andamento maior que os dois 

anteriores, predomina uma melodia contínua caracterizado por um motivo em 

sextinas e com repetição e variação sobre um motivo melódico cromático. No 

momento 4 tem um andamento mais lento que o anterior, predominando uma 

textura homofônica tendo direta ligação com a utilização de elementos 

melódicos intervalares presentes nos momentos anteriores. O último 

movimento começa com uma melodia que demonstra a utilização de 

paralelismo intervalares e de direção, segue mesclando elementos dos 

momentos anteriores e finaliza com semelhança ao momento 1, com uma 

desaceleração gradativa (FERNANDES, 2020).  

Além disso, Christian identificou relações entre a composição e a gravação 

Krahô: 

Existem elementos referentes a motivos rítmicos, melódicos, intervalares e 

texturais que se relacionam diretamente com o trecho musical Krahô. O 

momento 1 é bastante fiel a gravação Krahô transcrevendo (no mesmo tom) 

quase que literalmente a melodia da flauta tanto nas alturas como no ritmo 

(C.1 ao C.13). O momento 2, que é ritmicamente mais movimentado, 

representa talvez a entrada e sobreposição das vozes humanas. O momento 

3 (C.34 ao C.40) predomina um ostinato rítmico em sextinas, há uma 

sobreposição de intervalos cromáticos com utilização da técnica de 

campanella, lembrando a sonoridade da sobreposição das vozes humanas. 

Momento 4 (C.41 ao C.59) lembra um pouco o uso dos harmônicos no 

momento 1 com acréscimo e variação de elementos na harmonia.  O início 

do momento 5 parece ser uma referência a utilização do coro como uma 

textura melódica paralela, lembrando o resultado intervalar utilizados de 

maneira harmônica e melódica existentes nos momentos 1, 2 e 4, 

recombinando e variando esses elementos, que tem relação, no meu ponto 

de vista, com aspectos texturais do áudio Krahô principalmente onde 

acontece sobreposição. Finaliza com uma variação referente a melodia na 

flauta utilizada no início e final do áudio Krahô (FERNANDES, 2020). 

O violonista Eric Moreira relatou o que, para ele, são aspectos comuns da 

gravação Krahô e Nutai Onapa.  

Nesta obra, percebi que o compositor se apropriou do gesto do instrumento 

melódico do trecho musical Krahô, que se encontra no início e no fim do áudio 

disponibilizado, uma vez que os compassos 4 e 11 tem um gesto no violão 

com sonoridade parecida. Percebi que o sistema de alturas utilizado na obra 

engloba notas do trecho disponibilizado. Em geral, o compositor se apropriou 
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de notas musicais no trecho Krahô que soam bastante no violão. Tendo em 

vista esse aspecto, foi utilizada na obra uma característica idiomática do 

violão, que se trata da execução da mesma nota (e mesmo registro) soando 

em cordas diferentes. Pode-se citar, por exemplo, a nota Si nas cordas 2, 3 e 

4, além do harmônico na corda 6, que soa o mesmo Si. (MOREIRA, 2020) 

Pedro de Aguiar relacionou os trechos de Nutai Onapa com a gravação Krahô: 

Momento 1: compassos 1 a 7 – referência ao motivo do instrumento de sopro 

inicial; compassos 7 a 10 – referência ao motivo do canto inicial. 

Momento 2: compassos 14 ao 16 – referência ao canto. 

Momento 3: compassos 34 ao 37 – referência ao canto na terceira corda com 

o polegar e referência a outra parte do canto em harmônicos.  

Momento 4: compassos 41 ao 51 – referência ao canto em mínimas e 

referência ao instrumento de sopro na voz intermediária; compassos 55 ao 

56 – referência ao canto.  

Momento 5: compassos 60 ao 71 – referência ao canto; compassos 91 ao 

100 – referência ao instrumento de sopro no baixo com tapping. (AGUIAR, 

2021) 

 

4.4 SONATA 2020 – ERNESTO HARTMANN 

A colaboração de Ernesto Hartmann teve origem a partir de uma disciplina 

cursada na pós-graduação da UFPR, Análise Musical na Teoria e na Prática, no 

segundo semestre de 2019. A composição, a princípio, seria de apenas um 

movimento (uma Fantasia).  Contudo, a obra final trata-se de uma sonata em três 

movimentos. O compositor inspirou-se no mito Krahô, mais especificamente no trecho: 

“ela pede ao Sol (ou influi) para tornar o mundo mais difícil para os homens que serão 

criados”.  Portanto, o compositor descreve que se apropriou dos significados dessa 

frase para conceber um conceito de “progressiva dificuldade” que permeia através de 

gestos musicais desenvolvidos durante toda a extensão da Sonata.  

O primeiro movimento da obra tem predominância de uma textura de 

glissandos, uma nota por corda sucessivamente, percorrendo todas as cordas do 

instrumento tanto em movimento ascendente quanto descendente. Esse gesto é 

predominante na primeira parte do movimento e tem como característica o uso de 

posições de mão esquerda análogas em diferentes regiões do braço do violão.  
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FIGURA 26 - Sonata para Violão de Ernesto Hartmann, compassos iniciais. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O compositor concluí a primeira parte do movimento com uma espécie de coda, 

para a seguir imprimir uma textura com harmônicos e campanella no que chamou de 

Desenvolvimento Gestual.  
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FIGURA 27 - Sonata para Violão - 1 mov. pg. 2. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Ernesto relatou que teve o esmero de “não tentar soar “indígena” nem 

frequentar padrões triviais relacionados a esse tipo de música.  

Minha primeira preocupação foi a de não tentar soar “indígena” nem buscar 

uma estilização dos estereótipos associados a essa música. Sendo assim, 

busquei reduzir os elementos geradores e aplicá-los em técnicas claramente 

definidas da música ocidental. A escolha da Forma Sonata (tanto enquanto 

obra de distintos movimentos, como primeiro movimento) é representativa 

desta afirmação. Contudo, os elementos geradores deveriam ser facilmente 

perceptíveis. 

A segunda preocupação, foi a de não compor uma música programática, mas 

sim, buscar traduzir na fisicalidade (como o meu entendimento de gesto nesta 

proposta) algum elemento específico da narrativa apresentada. Assim sendo 

escolhi o seguinte trecho: “ela pede ao Sol (ou influi) para tornar o mundo 
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mais difícil para os homens que serão criados”. Busquei então retratar na 

dificuldade técnica do primeiro movimento (que é progressivo do mais simples 

para o mais complexo, inclusive no emprego de técnicas expandidas que se 

aglomeram mais para o final do movimento) essa sensação, uma sensação 

física no próprio intérprete e emocional/cognitiva no ouvinte (pelo maior grau 

de complexidade na medida em que o movimento caminha.  

Ao invés de um Desenvolvimento, optei por uma maior liberdade para poder 

trabalhar o elemento do agudo (Flauta) associado a técnicas expandidas. 

Trata-se então de um desenvolvimento Gestual (no sentido físico do termo) 

mais do que um desenvolvimento motívico (HARTMANN, 2020). 

FIGURA 28 - Sonata para Violão, pg.3, memética das flautas e retomada do gesto inicial. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

A Reexposição abdica da transposição do segundo grupo temático, 

reprisando-a na mesma altura. Contudo a sequência harmônica que logo a 

segue está ampliada harmônica e ritmicamente – com o intuito de adicionar 

maior complexidade (HARTMANN, 2020). 
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FIGURA 29 - Trecho da reexposição, representação gráfica do gesto gradativo. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O compositor adiciona que “a confecção do tema principal, além de desenvolver 

os motivos, explicitando a sequência de três notas Si-Lá-Sol, explorando para cada 

três distintas harmonizações, progride de um glissando para uma técnica de 

articulação digital (do mais simples para o mais complexo)”. O compositor, inclusive, 

tratou de ilustrar graficamente esses elementos, os quais destaca da seguinte 

maneira: “Os três elementos presentes na obra estão ilustrados nas figuras abaixo: 

Em verde – Dobramento em 4as; em vermelho – Si-Lá-Sol; em azul – Textura do 

agudo da Flauta (com reprodução mimética do movimento da gravação)”. 
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FIGURA 30 - Destaques feitos por Hartmann para apontar as notas Si-Lá-Sol no primeiro movimento 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

 

FIGURA 31 - Uso das notas Si-Lá-Sol no segundo movimento. (destaques pelo compositor) 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 
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FIGURA 32 - Uso das notas Si-Lá-Sol no terceiro movimento (destaques do compositor) 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Hartmann destaca que a Coda emprega simultaneamente um grau maior de 

polifonia e complexidade textural/motívica além de técnicas expandidas. 

FIGURA 33 - Sonata para Violão, trecho da última página, mute notes com a mão esquerda  

 

FONTE: HARTMANN (2020). 
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FIGURA 34 - Sonata para Violão, 1º Movimento, trecho final. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O intérprete Eric Moreira teve as seguintes impressões da Sonata: 

A palavra sonata já nos diz muito sobre a forma da música, mesmo antes de 

tocar. Como sei que o instrumento principal do compositor é o piano, 

provavelmente ele estudou muitas sonatas em seu instrumento, fato que não 

é tão comum no violão. O repertório de sonatas do violão é muito menor do 

que o da literatura para piano. Quando olhei para a partitura, percebi que iria 

levar muito tempo para estudar. É uma obra de resistência e de técnica muito 

complicada! Se tivesse trabalhado ao lado do compositor no processo de 

composição, certamente tentaria alterar diversos pontos, como por exemplo 

os arpejos do primeiro movimento. A pestana é uma técnica que exige certa 

energia para tocar, entretanto ela é muito utilizada no primeiro e terceiro 

movimentos da obra. Como conheço as minhas limitações técnicas, percebi 

que deveria dar muita atenção no estudo desses difíceis arpejos, que devem 

ser executados com rigor rítmico. 

Apesar do 1º movimento apresentar o desafio dos arpejos com pestanas, 

existem trechos mais simples que equilibram a dificuldade técnica. Pode-se 

citar os trechos que misturam notas reais com harmônicos, como por exemplo 

a 2ª página deste movimento. Essa sonoridade funciona muito bem no violão, 

principalmente quando as notas reais são cordas soltas, fato que deixa a 

frase mais fácil de executar. Outro trecho que soa bem e apresenta um grau 
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técnico mais simples são os acordes quartais presentes nas páginas 2 e 5. 

Esses acordes podem ser tocados com a mesma digitação da mão esquerda, 

mas em posições diferentes no braço do instrumento, técnica que funciona 

muito bem no violão.  

O 2º movimento é mais lento e explora com mais expressão os acordes 

quartais. Neste movimento se apresentam várias dinâmicas e algumas 

sonoridades que não aconteceram no movimento anterior, como a tambora e 

o timbre Clarinet sound.  

O 3º movimento apresenta ser muito denso de sonoridades e gestos. O 

grande desafio é equilibrar todas essas sonoridades e gestos dentro do 

mesmo movimento. O arpejo que inicia o movimento lembra muito o 1º 

movimento, entretanto configuração do arpejo deixou a digitação da mão 

direita mais fácil para a realização desse movimento. Tive dificuldade para 

entender as divisões por vozes das páginas 12, 13 e 14, entretanto estudei, 

a princípio, o trecho bem devagar e sem me preocupar muito com as divisões 

de 4 ou 5 vozes propostas pelo compositor.  Por fim, os signos percussivos 

eram bem claros, entretanto foi necessário um estudo separado para se 

compreender o gestual proposto dentro da obra.  

Sobre os arpejos presentes nas páginas 1, 4 e 6 tive problemas para 

executar. Não tinha ficado claro para mim o gestual proposto pelo compositor 

e eu estudei de um modo alternativo para resolver os problemas rítmicos dos 

arpejos descendentes (esse trecho está elucidado na pergunta 10 deste 

questionário). Durante o contato com o compositor, ele me apresentou a ideia 

composicional deste trecho e em seguida alterei o meu gesto no estudo 

desses arpejos. Especialmente na página 1, o gestual do violonista deveria 

ser algo primitivo como tocar o polegar da mão direita para baixo e o indicador 

para cima. Após esse gestual característico, os arpejos ficam com digitações 

mais tradicionais da técnica clássica do violão. Sendo assim, ao decorrer do 

início da obra, ocorre uma transformação gestual da mão direita – do 

‘primitivo’ para o ‘arpejo clássico’.   

Na minha preparação, busquei evidenciar mais o gesto das notas com bends 

na página 3, o que me fez associação com o áudio da tribo Krahô. No 

movimento II esse gesto aparece de modo similar nos compassos 16,17,18, 

19, 20, 40, 41, 43, 45, 46, 56, 57, 67 e 68. Como intérprete, busquei dar uma 

unidade gestual desses trechos na preparação da performance. 

Outros efeitos como os bitones da página 3 e as notas abafadas da página 6 

são efeitos que aparecem apenas uma única vez na obra. Em razão da 

dinâmica em piano desses efeitos, optei por deixar o gestual mais discreto.    



94 
 

Os pizzicatos bartók aparecem sobre 3 circunstâncias segundo a minha ótica. 

Primeiramente eles surgem nos compassos 61, 64, 153, 156 como 

finalizações bruscas de frases em piano, sendo assim o gestual precisaria ser 

mais brusco na execução. A segunda circunstância ocorre nos compassos 

90-92 e 94-98, como um ostinato, sendo assim busquei dar mais leveza, 

mesmo com as dinâmicas no fortíssimo. A terceira circunstância ocorre nos 

compassos 202 e 204 que são pizzicatos bartók oitavados que estão neste 

trecho para enriquecer e preencher o final que é rico em sonoridades da obra.   

Os rasgueados entram na obra na última página do 3º movimento, sempre 

em fortíssimo. Na minha preparação da performance, busquei enfatizar esse 

gestual para mostrar que a música estava finalizando com vigor. 

A tambora dos compassos 208, 209 e 210 dão um contraste de sonoridade 

no final da obra, entretanto o gestual da mão direita por si só já enriquece a 

interpretação.  

Nessa obra existem notas percussivas na parte final do 3º movimento nos 

compassos 105, 107, 183-185, 187, 189, 193-195, 197 e 199. Na preparação 

da minha performance compreendi que esse gestual rico agregou na parte 

teatral da performance, uma vez que se utilizam as duas mãos para executar 

as percussões, mas também acrescenta tensões na obra que deixam ela 

mais carregada de gestuais. Torna-se importante frisar que na parte final da 

obra somam-se a esses efeitos: os arpejos, os rasgueados, as tamboras e os 

pizzicatos bartók, que deixam a parte final da música muito densa de 

sonoridades e gestuais (MOREIRA, 2020). 

Já o violonista Christian Fernandes: 

(a Sonata) Possui uma linguagem que caracterizada pelo uso de elementos 

não tradicionais, tendo predominância de harmonia e melodia não tonal, 

possui ritmos e mudanças métricas complexas características de uma música 

com caráter contemporâneo. A composição também utiliza de recursos e 

efeitos sonoros como técnicas estendidas e percussivas no violão tais como: 

bends, pizzicato a la Bartók, tambora, harmônicos artificiais e glissandos.  O 

primeiro movimento é caracterizado principalmente pelo uso de arpejos, 

intercalada com ideias melódicas pontilhistas, seguindo um tratamento 

cromático tanto harmônico como melódico. No segundo movimento não 

segue um padrão tão evidente, e apesar de ser o movimento mais curto em 

extensão possui uma grande variedade de elementos tanto rítmico melódicos 

como texturais. O terceiro movimento foi o que achei mais difícil 

principalmente pela questão rítmica, também possuindo aspectos 
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contrapontísticos além de elementos já apresentados em movimentos 

anteriores (FERNANDES, 2019). 

O segundo movimento é de andamento moderado e já no início apresenta uma 

textura vertical de três notas agudas, intercaladas com sons mais graves.  

FIGURA 35 - Sonata para Violão, 2º movimento, trecho inicial. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O Segundo movimento busca tratar a sequência de notas de forma mais 

lírica, através de diversas harmonizações quartais e terciais dos contornos 

gerados pelo motivo inicial. Trata-se de um pequeno ABA com alguma escrita 

polifônica e uso de Tamburo72 e de Harmônicos (HARTMANN, 2020).  

O gesto alusivo às flautas Krahô reaparece no compasso 16 seguido por 

trechos polifônicos e episódios de notas melódicas sucessivas. 

  

 
72Tamburo ou Tambora é o termo utilizado para indicar o uso de uma técnica expandida no violão que 
em geral consiste em percutir o polegar no cavalete fazendo as cordas vibrarem sem que 
necessariamente sejam tocadas.  
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FIGURA 36 - Sonata para Violão, 2º movimento, diferentes texturas. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

No compasso 29 a textura frequentada no começo do movimento é retomada 

para introduzir o efeito percussivo no cavalete (Tambora). 
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FIGURA 37 - Sonata para Violão, 2º movimento. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

A partir do compasso 35 o compositor retoma e desenvolve a mesma 

sonoridade motívica do gesto que simboliza o som das flautas. 

O terceiro movimento da Sonata para violão de Ernesto Hartmann tem como 

aspecto característico o compasso 5/16. Desde o princípio o compositor imprime um 

ostinato que soa minimalístico com adição de uma voz mais grave para contrapontear 

ritmicamente com o ostinato.  

FIGURA 38 - Sonata para Violão, 3º movimento, compassos iniciais 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 
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Após um interlúdio de acordes cheios a composição ganha complexidade 

através das mudanças da fórmula de compasso e episódios de textura polifônica.  

FIGURA 39 - Sonata para violão, 3º movimento. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O leque timbrístico do violão é explorado através de efeitos percussivos e 

pizzicatos a la Bartók. Há um trecho no qual o compositor “abre” as vozes na partitura 

para que a condução de cada voz seja melhor visualizada.  
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FIGURA 40 - Sonata para violão, 3º movimento, divisão de vozes em 5 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O Terceiro movimento se desenvolve a partir de um ostinato em 5/16, 

podendo ser definida como uma breve forma Sonata. Porém, sua 

complexidade rítmica, formal e textural supera a dos movimentos anteriores, 

inclusive empregando novos recursos timbrísticos com a percussão no 

próprio instrumento, de forma a recordar o princípio básico da obra, o 

crescente grau de complexidade / dificuldade, materializado no gesto e na 

fisicalidade resultante deste (HARTMANN, 2020). 
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FIGURA 41 - Sonata para violão, 3º movimento, notação das notas percussivas. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O trecho final é uma convergência de técnicas estendidas (percussão no tampo 

do violão, pizzicato a la Bartók, rasgueados e tambora) que começam a ser 

apresentadas a partir do compasso 183.  

O violonista Eric Moreira identificou elementos da gravação Krahô na 

composição de Hartmann.  

Nesta obra, eu percebi que o compositor se apropriou das notas e alturas do 

trecho disponibilizado. Assim, o sistema de alturas da obra foi baseado no 

áudio. Os glissandos que estão no 4º sistema da página 3 lembram muito o 

início do áudio da tribo Krahô. Esse gestual se repete de modo similar no 2º 

movimento da obra e com toda certeza o compositor se apropriou desse 

gesto para a inclusão dentro desta obra. (MOREIRA, 2020). 

Christian também enfatizou elementos melódicos comuns entre a gravação 

Krahô e a Sonata de Hartmann.  

O primeiro movimento inicia com acordes arpejados em sextinas 

predominantemente em intervalos de quartas justas (toda primeira página) 

que acredito ser uma referência ao intervalo utilizado na melodia da flauta no 

áudio Krahô, esse intervalo é amplamente utilizado durante o primeiro 

movimento também de maneira harmônica, (metade da segunda página). No 

início da sexta página inicia-se uma ideia contrapontística que remete talvez 

a entrada das vozes Krahô. Os bends remetem a uma tentativa de alcançar 

as inflexões microtonais da flauta ou da voz.  

O segundo movimento inicia com acordes quartais paralelos com certa 

independência melódica, acredito também ser relativo à predominância 

desse intervalo na flauta Krahô. Esse motivo rítmico melódico que mesmo 

não reaparecendo literalmente segue o padrão de textura com paralelismos 

melódicos e intervalos de quartas, seguindo por graus conjuntos ascendentes 
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e descendentes, tem um enfoque maior na questão melódica e 

contrapontística entre as vozes.  

Terceiro movimento predominantemente mais rítmico e movimentado, utiliza 

como recurso variação entre ideias rítmico melódicas que possuem 

características contrapontísticas entre duas ou mais vozes, contrastando com 

uma textura harmônica(acordes) com utilização de paralelismos entre esses 

acordes. No primeiro sistema além de existir um motivo melódico com 

utilização do intervalo de quarta justa, parece existir uma relação rítmica com 

o ritmo do chocalho no áudio Krahô. As variações métricas onde se 

estabelecem diferentes referênciais de pulso para cada tipo de compasso 

remetem a esse tipo de variação no áudio Krahô (FERNANDES, 2020) 

Já o violonista Pedro de Aguiar relacionou pontualmente os compassos com 

trechos relacionados: 

I – do início até a formula de compasso 3/16 - referência ao canto na nota 

mais aguda do arpejo descendente; pg. 3, linha 4 - referência ao motivo do 

instrumento de sopro inicial; linha 5 bitones- referência ao canto; pg. 4 – 

referência ao canto na nota mais aguda como no início da obra; pg. 6 – 

polifonia com ambos motivos do canto; II – compassos 1 a 3, 10 a 12- 

referência ao canto à três vozes paralelas;  compassos 8-9, 14-15 - referência 

ao canto no baixo; compassos 16 a 18 – referência ao motivo do instrumento 

de sopro. III – ostinato baseado na segunda célula do canto – evidenciado na 

página 12 com a divisão das vozes em 5 (AGUIAR, 2021). 
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5 ANÁLISE DO GESTO MUSICAL E TRANSFERÊNCIA DE GESTO 

Este capítulo tem como fim demonstrar:  

● Análise de cada uma das três obras, baseada no gesto musical, nos 

conceitos apresentados nos capítulos anteriores e no feedback 

proporcionado pelos compositores.  

● Complementar a descrição feita no capítulo anterior da relação dos 

gestos musicais das obras com os gestos captados na gravação Krahô.  

● Observações a respeito da transferência de gesto musical na relação 

tripartite fonte-compositor-intérprete de cada obra.  

Segundo Hatten (2004) gestos musicais podem ser analisados em unidades ou 

em grupos de acordo com a direção do discurso. De acordo com esta premissa e nas 

12 listadas73 por este autor, identificamos e classificamos os gestos musicais em cada 

uma das três composições. As abordagens analíticas utilizadas são adaptadas para 

cada peça, visto que cada qual tem suas particularidades. Em todos os casos 

prevalece a noção de interpretação de gesto aural – que inclui a interpretação da 

notação musical e sua correlação com outros elementos como gestos físicos e afetos 

da experiência humana. Gestos que Hatten chama de estratégicos foram de 

fundamental importância na análise que se segue. Gestos temáticos, dialógicos e 

retóricos foram regularmente identificados, possibilitando uma visão estrutural do 

gesto musical nas obras analisadas.  

Aparte de sua função musical, foram identificados diferentes tipos de gestos 

nas composições – acerca de sua origem. A maioria dos gestos foram criados a partir 

da transferência de qualidades do material musical da gravação Krahô. Entretanto, 

alguns gestos foram inspirados em qualidades externas à gravação. Por exemplo, o 

processo transcultural que o compositor Acácio apresenta na obra Nutai Onapa, 

utilizando não só material Krahô, mas também de outras etnias indígenas. Destaque 

para os gestos oriundos de inspiração extramusical, onde o Mito de Criação Krahô foi 

determinante para gestos estruturais de duas das três peças (Cyclus e Sonata 2020) 

– demonstramos no decorrer deste capítulo que esses gestos influenciaram 

 
73 Ver a lista integral no capítulo 3. 



103 
 

diretamente a forma e o discurso dessas peças. O critério utilizado para esta 

classificação foi o relato dos compositores. 

Em tempo, neste capítulo e em frente, quando se fala em transferências de 

gesto, não há intenção de categorizá-las exaustivamente quanto ao tipo. Os tipos de 

transferência que Zampronha atribui servem de guia para uma descrição embasada 

dos processos aqui envolvidos. O que trazemos a seguir é um uso adaptado da 

classificação de Zampronha, direcionado à transferência de gesto. De fato, essa 

transferência, quando ocorre, em qualquer meio, sempre está imbuída de gestos (ou 

seja, valores, conceitos e significados).  

 

5.1 CYCLUS 

Nesta composição, um gesto musical cujo significado é resumido pelo próprio 

título da peça, é relacionado com a qualidade circular (cíclica) da música Krahô. O 

título em si, é um resgate do trecho “Ciclo Sol e Lua” contido no Mito de Criação Krahô. 

O gesto musical percebido pela compositora é transferido estruturalmente para a 

composição, qualificando a disposição dos elementos estruturais na partitura de 

maneira alusiva ao entendimento que a compositora teve do gesto original.  

Não obstante, a compositora tratou de adaptar o gesto de maneira que este 

veio exercer influência na forma da peça, atribuindo a qualidade cíclica de reexposição 

dos mesmos gestos, só que de diferentes maneiras. É o que Zampronha chama de 

transferência estrutural, já que os significados da fonte textual (Mito de criação Krahô) 

foram adaptados e aplicados na composição de maneira sistemática. Portando, 

iremos chamar este gesto de gesto musical estrutural. 

FIGURA 42 - Cyclus - compassos iniciais. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 
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Os títulos de cada um dos três movimentos remetem, em ordem cronológica 

análoga, ao mito de criação Krahô. Sol e Lua – Fogo no Cerrado – Origem do Oceano.  

O Sol e Lua eram dois companheiros. Dos dois, o Sol se 

distingue como criador e a Lua, instigadora de criação, porém 

com um particular: ela pede ao Sol (ou influi) para tornar o 

mundo mais difícil para os homens que serão criados. Foi 

então que se deu o primeiro fogo que se alastrou pelo mundo, 
como o das queimadas que são ateadas anualmente no 

cerrado. Ele desceu de leste, do “pé-do-céu” e foi provocado por 

Lua. Sol e Lua conseguem sobre viver, com dificuldades. Em 

seguida, Lua provoca uma enchente, também dentro das 

medidas de uma inundação normal que os índios, hoje, ligam 

à origem do mar. O ciclo Sol e Lua termina com a criação de 

duas mulheres cujo papel é apenas, rapidamente, dar à luz a 

muitos humanos. As leis e a ordem social já vividas por Sol e Lua, regem a 

aldeia.  

Mito de criação Kraho 

O violonista Pedro Aguiar percebeu a relação extramusical desde o princípio: 

“a minha primeira impressão foi a relação entre os títulos e texto musical74.  

Eric Moreira teve percepção semelhante quando descreveu a associação dos 

nomes dos movimentos aos elementos musicais presentes na música:  

A música pareceu soar muito bem e poética, em decorrência do nome dos 

movimentos. Por exemplo, o segundo movimento se denomina “Fogo no 

Cerrado” apresenta o trêmolo com glissando na região super aguda do violão. 

Assim, antes de executar as notas no instrumento eu já imaginei a sonoridade 

do fogo queimando em uma vegetação rasteira e quando fui tocar eu 

improvisei algumas vezes esse trecho para buscar essa sonoridade das 

queimadas que tenho no meu imaginário. O terceiro movimento que se 

denomina “Origem do Oceano” já trouxe ao meu imaginário mais expressão 

nas frases, por causa do oceano (MOREIRA, 2020). 

Já o violonista Christian Fernandes não enfatizou a relação dos títulos com o 

discurso musical – o intérprete teve uma abordagem que priorizou a relação da música 

com a gravação Krahô.  

 
74 No material enviado aos intérpretes não constava o texto do mito de criação Krahô. 
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A obra não tenta ser uma transcrição literal do áudio, possui uma linguagem 

contemporânea, não tonal, com técnicas estendidas e percussivas com certa 

complexidade rítmica e harmônica, em muitos momentos citando ou 

referênciando o áudio base para criação da mesma (FERNANDES, 2019).  

Este contexto inicial descrito nos parágrafos anteriores é apenas um dos 

fenômenos de transferência de gesto compreendidos. Seguiremos aplicando uma 

lente de aumento na partitura – do macro para o micro – analisando individualmente 

gestos musicais da composição e a relação destes com a gravação Krahô, bem como, 

apontando quando o fenômeno de transferência de gesto foi percebido pelos 

intérpretes.  

O gesto transferido da gravação Krahô – toque de instrumentos de sopro – 

cumpre uma importante função na peça inteira, como gesto temático. Foi utilizado de 

diferentes maneiras, expandido ou contraído, nos três movimentos. A relação 

intervalar de sétimas ouvida na gravação Krahô é característica desse gesto temático, 

que segundo a própria compositora, representa metaforicamente o Sol, nos três 

movimentos de Cyclus.  

No primeiro movimento, Sol e Lua, a compositora inspirou-se no mito de criação 

Krahô, para apresentar dois gestos temáticos representativos. Um deles representa a 

Lua: “uma delicada nota pedal com leves variações rítmicas e tímbricas”, o outro, já 

referido, representa o Sol: “um gesto rápido e forte em sétimas” – ambos os gestos 

têm uma relação dialógica e reaparecem, na maioria das vezes de maneira alternada, 

durante toda a peça. Essa relação evidencia as propriedades multifacetadas do gesto 

musical – vejamos que não só este gesto é temático, como descrito, como também, 

de acordo com a maneira que ele protagoniza com outro gesto, consideramos os dois 

gestos temáticos como gestos dialógicos – aqueles que surgem para responder outro 

gesto, de maneira contrastante – ou aquele que surge em resposta a outro gesto75.  

O intérprete Pedro Aguiar relacionou os compassos 1 a 5 como “referência ao 

canto, iniciando com a nota Lá e o mesmo ritmo” – percebeu também a semelhança 

do gesto temático do compasso 13 ao “motivo do instrumento de sopro” da gravação 

Krahô. Neste último, justamente o material que a compositora relatou ter utilizado para 

 
75 Hatten, 2004, p. 10. 
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criar o gesto temático do Sol – cuja primeira “aparição” acontece propriamente no 

compasso 13.  

 A próxima figura ilustra o gesto temático da Lua (c.12) e o gesto temático do 

Sol (c.13). No compasso 14 surge um elemento percussivo – um gesto espontâneo – 

trêmolo feito com os dedos no tampo do violão, gestos derivados desse gesto 

espontâneo terão maior protagonismo no segundo movimento.  

FIGURA 43 - Gestos temáticos - c.12-13. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

Importante ressaltar que gestos espontâneos, de acordo com nossa 

abordagem nos preceitos de Hatten, são aqueles que apresentam novidade, possuem 

originalidade dentro do discurso musical. 

Além deste gesto espontâneo, outro efeito gerado pela aplicação de técnica 

estendida e que também se caracteriza por ser um gesto espontâneo e retórico é o 

glissando com unha na 6ª corda do violão – a sonoridade de glissando reaparece em 

gestos temáticos no segundo movimento. 

FIGURA 44 - Glissando com unha - c. 7. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O gesto temático do Sol aparece pela primeira vez no compasso 13 e 

reaparece, nos compassos: 27, 28, 30, 51, 53 e 55. Já o gesto temático da Lua 

introduz a peça e predomina (intercalado ocasionalmente com o gesto temático do 

Sol) até os compassos finais do primeiro movimento – para depois reaparecer 

remodelado no restante da peça.  
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O que a compositora faz no primeiro movimento é apresentar os dois gestos 

temáticos principais. Estes gestos foram reintroduzidos no decorrer da peça – em uma 

dialógica mais aparente. No compasso 15 acontece uma espécie de fusão entre os 

gestos Sol e a Lua – as alturas são semelhantes ao gesto do sol e o ritmo e a tessitura 

remetem às características do começo deste movimento que começa com o gesto 

temático da lua. Essa fusão dos gestos dialógicos é simbólica, na medida que é 

perceptível que a dialógica entre os gestos temáticos acontece durante todos os três 

movimentos, mas o enlace dos gestos não é uma constante. A compositora descreve 

este trecho “a partir do compasso 15 estes dois gestos se encontram em harmonia 

concluindo o movimento”.  

FIGURA 45 - Cyclus - Sol e Lua - C.15 a 18. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O violonista Christian Fernandes descreve que percebeu características 

presentes nestes compassos (Fig. 40) relacionadas com a melodias dos cantos Krahô.  

No segundo movimento, Fogo no Cerrado, a compositora insere diferentes 

sonoridades – gestos espontâneos – individuais e originais.  Destacam-se o uso de 

glissandos no registro sobreagudo e a percussão no violão. 

FIGURA 46 - Compassos iniciais do segundo movimento de Cyclus. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 
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Materializado nessas sonoridades outro gesto temático/instrumental é inserido 

pela compositora, que o trouxe em referência literal ao Fogo76 (c.22), mencionado no 

mito de criação Krahô. Esse gesto parece ter sido criado em alusão “às queimadas 

sofridas pelas matas do Brasil e ao sofrimento das árvores e dos animais que morrem 

queimados”. Uma nova relação dialógica surge na intercalação de gestos temáticos – 

o gesto que inaugura este movimento parece ser derivado do gesto da Lua, pois tem 

a nota Lá como baixo de sustentação – com resposta no compasso seguinte com o 

gesto do Fogo. 

 Os mesmos gestos dialogam até o compasso 27 quando o gesto temático do 

Sol reaparece, alternado com compassos de acordes dissonantes acompanhados 

pela nota Lá.  

FIGURA 47 - Fogo no Cerrado – C. 25 a 32. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

A seguir, compasso 33 em diante, a compositora utiliza este gesto com 

dissonâncias e uma nota pedal para pintar um intermédio de tensões que, juntamente 

com uma variação rítmica e de textura a partir do compasso 41 cumpre uma função 

estrutural que se revela ao conduzir o movimento para o final.  

 

 

 
76 Foi então que se deu o primeiro fogo que se alastrou pelo mundo, como o das queimadas que são 
ateadas anualmente no cerrado. (Trecho do mito de criação Krahô). 



109 
 

FIGURA 48 - Fogo no Cerrado – C.33 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

 

FIGURA 49 - Fogo no Cerrado - C. 39 a 42. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

Este trecho final, depois de uma barra dupla no compasso 46, é um clímax 

expressivo que tem caráter improvisatório e rítmico – totalmente percussivo – 

começando pelo pizzicato a la Bartok na nota Lá e o retorno do gesto temático alusivo 

ao fogo. No entanto, o elemento percussivo torna-se protagonista e o gesto 

espontâneo de rasgueo é introduzido em consonância com os golpes. É evidente que 

o uso de percussão no violão – gestos percussivos – além de ampliar a gama de 

gestos físicos – atribui patentemente a ocorrência de transferência instrumental, haja 

vista os instrumentos de percussão constantes na gravação Krahô.  
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FIGURA 50 - Fogo no Cerrado - C. 44 a 50. 

 

 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

O terceiro movimento, Origem do Oceano, inicia com o gesto temático do Sol, 

intercalado com a sonoridade percussiva da Tambora. Esse gesto é desenvolvido 

durante o movimento juntamente com demais gestos, que são metáforas à ondulação 

da água.   

  



111 
 

FIGURA 51 - Gesto temático do Sol e um derivado do gesto temático da Lua –  
notas Mi, Lá, F# vibradas com o toque na Tambora. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

No compasso 55 a compositora escreve o gesto do Sol modificado 

(melodicamente invertido) seguido de um gesto de notas arpejadas (metáfora à 

ondulação da água). Trabalha mais adiante com uma variação melódica das notas 

estruturais do gesto do Sol para no c.67/68 instaurar uma textura de acordes que 

segue até o c.71.  

FIGURA 52 - Origem do Oceano - c. 63 a 72. 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

No c.72 um gesto de caráter harmônico, progressivo, inaugura uma dialógica 

com a sonoridade de harmônicos arpejados – o gesto de progressão harmônica 

reaparece no c.79 que suavemente conduz os compassos finais de harmônicos – 

explorando a dinâmica e ressonância do instrumento.  
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FIGURA 53 - Origem do Oceano - c. 73 a 84 (fim). 

 

FONTE: SARAIVA (2019). 

Portanto, em Cyclus, os gestos estão baseados não só em elementos sonoros 

oriundos da gravação Krahô, mas também em um contexto mitológico desta etnia. O 

processo de transferência tem diferentes origens, o conceito da composição gesticula 

com mais de um objeto - um é a gravação Krahô e outro é o texto do mito de criação 

Krahô. Ocorre o fenômeno que Zampronha (2013) descreveu – qualidades, valores e 

conceitos atribuídos a algo passam a ser concedidos a outra coisa de modo a alterar 

sua significação. Não bastasse a perspectiva complexa da relação da composição 

com múltiplas fontes – há ramificações abundantes. Espagne (2013) afirma que “as 

transferências culturais são interações complexas entre vários polos”. Vejamos como 

a representação do cenário musical que a compositora proporcionou através dos 

títulos dos movimentos desencadeou um processo de transferência cultural e 

enriqueceu a interpretação dos gestos musicais. Dois dos intérpretes colaboradores, 

Pedro e Eric, de posse da partitura de Cyclus e com acesso à gravação Krahô 

observaram a íntima relação dos elementos textuais dos títulos dos movimentos com 

os elementos sonoros presentes no discurso musical da composição. Eric vinculou os 

gestos musicais aos sons do fogo e do oceano. Não obstante, Pedro relacionou os 

títulos com a cultura indígena e pesquisou sobre a cosmologia indígena para 

relacionar elementos literários à música e embasar sua performance: “No primeiro 

movimento, Sol e Lua, busquei referências à Guaraci e Jaci, deuses importantes para 

a cultura indígena [...] encontrar motivos musicais que pudessem caracterizá-los como 

em uma música programática”. As referidas divindades são, dentro da mitologia 

indígena, representativas do Sol e da Lua. Guaraci é o deus do Sol e Jaci a dessa Lua 
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guardiã da Noite77. Por conseguinte, não se constatou somente a ligação dos títulos 

com os elementos musicais presentes nos movimentos – mas que essa percepção 

serviu de gatilho para que um aprofundamento contextualizado fosse feito por parte 

do violonista Pedro e permitiu que o gesto inicial – percebido pela compositora no 

âmago do processo de composição – fosse, de certa maneira, percebido também por 

Pedro, que apesar de não ter buscado especificamente a mitologia Krahô, o fez de 

maneira equivalente.  

Ao encontro do que relatou Zampronha na ocasião de um concerto em 2009, 

uma simples informação sobre a origem do instrumento do solista transformou o modo 

como escutou a apresentação. Da mesma forma que a pesquisa sobre a conjuntura 

de Cyclus, possibilita ao intérprete um aprofundamento de sua visão sobre o discurso 

musical e a estrutura gestual da música. Isto também aconteceu na gênese da 

composição, onde o próprio gesto estrutural nasceu inspirado em um contexto provido 

pelo conteúdo da Carta aos Compositores. 

A identificação do gesto provindo dos instrumentos de sopro da gravação Krahô 

foi relatada pelos três violonistas. Eric, Christian e Pedro descreveram que esta parte 

da gravação (dos instrumentos de sopro / “flautas”) foi utilizada em Cyclus. Esta 

constatação por si só já confirma nossa hipótese. Portanto, a transferência de gesto 

ocorre de maneira multiforme, não só da gravação Krahô para a composição, mas 

desta gravação para o intérprete, através da composição e do processo de 

identificação dos valores e qualidades do gesto de origem. Desse modo, esses valores 

transferidos são aplicados na interpretação das obras. 

Ademais, cada gesto musical carrega consigo um significado provindo da 

mitologia Krahô e do contexto retratado pela compositora através dos títulos. Porém, 

nenhum dos intérpretes relatou especificamente essa característica dos principais 

gestos temáticos em Cyclus. Nenhum deles, por exemplo, percebeu que o gesto 

dissonante de sétimas representava o Sol e a nota Lá era alusiva à Lua. Apesar de 

que, o violonista Pedro identificou o contraste da nota Lá com a tensão proporcionada 

pela mudança brusca de dinâmica e o intervalo de 2ª menor descendente no 

compasso 13 – mas não atribuiu representatividade metafórica específica aos gestos. 

O mesmo violonista relatou ter identificado a relação dos harmônicos do terceiro 

 
77https://www.xapuri.info/mitos-e-lendas/tupa-jaci-e-conheca-as-principais-divindades-da-mitologia-
indigena-brasileira/ Acessado em 01/07/2021. 
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movimento com as ondas do oceano e a atmosfera de inquietação do segundo 

movimento. Considerando que a transferência ocorreu em diversos níveis; que a 

composição tem uma linguagem contemporânea e por vezes abstrata; e a relação ter 

sido criada e atribuída pela compositora sem qualquer indicação acessível aos 

intérpretes, essa lacuna na percepção era esperada. Mesmo assim, constatamos êxito 

dos violonistas no processo de identificação de conceitos e valores transferidos da 

gravação Krahô para a composição.  

 

5.2 NUTAI ONAPA 

O título desta composição é oriundo de palavras da língua wauja, do povo 

homônimo que é habitante do alto Xingu. A tradução aproximada seria “canto da 

corda”. Dividida em cinco momentos, Nutai Onapa tem inspirações distintas – baseada 

não só nos gestos da gravação Krahô, mas também na experiência prévia do 

compositor com a cultura indígena de diferentes povos.  

Em contraste com Cyclus, o intérprete Eric Moreira descreveu que não foi 

remetido a nenhuma referência exterior a despeito do título. Christian Fernandez não 

fez menção ao título e Pedro Aguiar, em contraste teve como primeira impressão o 

nome indígena da obra. 

O processo de composição iniciou-se com a transcrição e redução da canção 

Krahô. 
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FIGURA 54 - Processo de transcrição da gravação Krahô. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

Na figura 54 temos o gesto inicial das flautas transcrito de maneira reduzida 

juntamente com a melodia do primeiro canto Krahô na clave de Fá.  

No momento 1, o compositor apresenta um gesto que é inspirado nesta melodia 

das flautas. 

FIGURA 55 - Anotações do processo de composição do gesto inicial de Nutai Onapa, 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

Esta melodia (cujo intervalo foi transposto meio tom abaixo da melodia original 

transcrita) é tocada com a técnica de finger tapping78, que resulta em uma sonoridade 

percussiva, exótica, rudimentar, quase visceral – este gesto temático, remete a um 

campo sonoro incomum, enfatizando as propriedades harmônicas e ressonantes do 

 
78 As notas geradas através dessa técnica usualmente são chamadas de Bitones. 
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violão – cumprindo com a proposta descrita pelo compositor que é de introduzir o 

“universo inicial onde a melodia Krahô vai surgir, mais claramente”. 

O violonista Christian Fernandez identificou a relação entre o Momento 1 e o 

toque de “flautas” percebendo que “é bastante fiel a gravação Krahô, transcrevendo 

quase que literalmente a melodia da “flauta” tanto nas alturas como no ritmo”. Para 

ele “existem elementos referentes a motivos rítmicos, melódicos, intervalares e 

texturais que se relacionam diretamente com a gravação Krahô”. 

Eric Moreira percebeu “que o compositor se apropriou do gesto do instrumento 

melódico (“flauta”) do trecho musical Krahô [...] o sistema de alturas utilizado na obra 

engloba notas do trecho disponibilizado. Em geral, o compositor se apropriou de notas 

musicais no trecho Krahô [...]”. 

Já o violonista Pedro Aguiar, em uma abordagem mais pragmática elencou os 

compassos 1 a 7 contendo “referência ao motivo do instrumento de sopro” – e os 

compassos 7 a 10 como “referência ao motivo do canto inicial”. 

FIGURA 56 - Nutai Onapa, compassos iniciais. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

 A técnica de finger tapping proporciona vibração em ambas as direções da 

corda (Bitones), não somente na parte da corda que está atrelada ao tampo, mas 

também na direção do rastilho. Esta última é considerada uma propriedade acústica 

derivada de técnica estendida, extremamente incomum na literatura violonística. Em 

resumo, o som obtido com o finger tapping produz duas notas (por isso Bi-tones), ou 
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seja, um intervalo harmônico. Neste caso específico quando o Dó sustenido é tocado, 

também são ouvidas as frequências da nota Sol (intervalo de 5ª diminuta em relação 

ao Dó sustenido) – já quando o Sol sustenido é tocado com finger tapping a nota Mi 

(intervalo de 6ª menor) também vibra na parte da corda que está presa ao rastilho. 

Esta vibração que ocorre no lado contrário da corda, só acontece se o instrumento 

estiver perfeitamente ajustado – qualquer que seja o desalinhamento do braço pode 

prejudicar a vibração das cordas. As notas que soam harmonicamente pelo finger 

tapping tem lógica de altura inversa às notas originadas com o toque natural. Quanto 

mais próximas do rastilho, maior a frequência das notas. Há ainda o fator percussivo 

que nesse tipo de toque é perceptível. Portanto, é válido ressaltar que mesmo que o 

compositor não tenha feito a transferência instrumental intencionalmente, o intérprete 

tem a possibilidade de utilizar este elemento transferindo características instrumentais 

da gravação para sua performance. Então, este gesto instrumental acaba existindo se 

o intérprete fizer a conexão adequada.  

FIGURA 57 - Nutai Onapa - C.11 a 20. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

O Momento 1 vai até o compasso 13, antecedendo a mudança da fórmula de 

compasso. O Momento 2 imprime uma textura de técnica arpejada a campanella, 

mesclando harmônicos com cordas soltas e acordes dissonantes. Segundo Acácio: 

“apresentam-se traços desta melodia (Krahô) sob a ressonância da campanella, 

permeados por estruturas harmônicas e elementos estruturais da música xinguana”. 

Neste trecho é introduzido um novo gesto temático em campanella que é desenvolvido 

no Momento 3, além do gesto temático dos acordes dissonantes que mantém 

dialógica com o gesto a campanella.   
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Para o violonista Christian Fernandes “o momento 2, que é ritmicamente mais 

movimentado (em comparação com o anterior) e representa talvez a entrada e 

sobreposição das vozes humanas”. Pedro Aguiar indicou os compassos 14 ao 16 

como referência ao canto da gravação Krahô.  

FIGURA 58 - Nutai Onapa - c.21-33. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

No c.32 o compositor faz uma transição, um gesto retórico accelerando de 

preparação para o Momento 3, este gesto já é derivado do gesto temático de 

campanella – “no momento 3 surge uma variação mais movida desta melodia” – 

porém, exerce um papel temático independente pois, a maneira na qual as vozes 

estão distribuídas faz com que o gesto se torne espontâneo e inovador. Traços da 

melodia Krahô estão contidos neste gesto temático, o compositor aloca a voz cantábile 

na terceira corda, inicialmente, para ser tocada com o polegar – o que traz um certo 

destaque natural para o canto. Inovador é o desenvolvimento deste gesto que traz 

notas em harmônicos tocadas com o polegar e acompanhadas por um arranjo a 

campanella.  

O intérprete Pedro Aguiar indicou os compassos 34 ao 37 – inspirados no em 

diferentes melodias do canto Krahô – uma melodia tocada na terceira corda com o 

polegar e a outra nos harmônicos na quarta e quinta cordas. Christian Fernandes 
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descreve o Momento 3 pela predominância de “um ostinato rítmico em sextinas [...] 

sobreposição de intervalos cromáticos com utilização de campanella, lembrando a 

sonoridade da sobreposição de vozes humanas (canto Krahô). 

FIGURA 59 - Nutai Onapa - Momento 3. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

Ao c.39 chega ao fim com uma sequência de notas sucessivas, como se o 

ritornello fosse um fechamento cíclico do accelerando que antecede este Momento. O 

acorde dissonante funciona como um gesto retórico na medida em que interrompe a 

textura anterior e encerra a seção.  

O compositor segue, no Momento 4, com o que é, segundo ele, um motivo 

profundamente xinguano. A textura intervalar de notas naturais e harmônicos 

continua, e no c.42 um gesto temático surge e rege este Momento. Este gesto também 
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utiliza do finger tapping, proporcionando um detalhe percussivo dentro da proposta de 

sustentação e legato, característica deste gesto.  

FIGURA 60 - Nutai Onapa - Momento 4. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

No Momento 4 o violonista Pedro Aguiar indicou nos compassos 41 ao 51 

referências ao canto Krahô nas mínimas e apontou a voz intermediária como 

relacionada ao instrumento de sopro da gravação. Além de apontar referências ao 

canto Krahô nos compassos 55 e 56.  

A partir do c.56 um gesto que surge como espontâneo será desenvolvido no 

Momento 5. Segundo o compositor este gesto é uma variação ao Momento 2, porém 

em paralelismos em campanella.  
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FIGURA 61 - Nutai Onapa - Momento 5. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

O violonista Pedro Aguiar reconheceu no Momento 5, compassos 60 ao 71, 

semelhanças referentes ao canto Krahô e nos compassos finais as notas com finger 

tapping no baixo em alusão ao instrumento de sopro. 

O compositor resume que “do c.77 ao final ocorre um fechamento da obra, 

partindo de variações do Momento 4 e finalizando com o Momento 1. Um tipo de 

estrutura em arco cujo tom geral é de muita ressonância”. Nesta parte final gestos de 

Momentos anteriores são reexpostos e relacionam-se de maneira dialógica com 

elementos já frequentados na música. O finger tapping é resgatado nos compassos 

finais, resgatando o tom experimental para o fechamento da peça.  
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FIGURA 62 - Nutai Onapa - Finale. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

Nas anotações do compositor fica evidente a utilização do material melódico 

Krahô nos gestos de diferentes Momentos de Nutai Onapa: 
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FIGURA 63 - Caligrafia de Acácio Piedade - processo de composição. 

 

FONTE: PIEDADE (2020). 

As fontes da transferência de gesto identificadas nesta composição foram a 

gravação Krahô, a língua wauja que dá nome à peça, e a vivências culturais prévias 

que o compositor traz, principalmente dos povos habitantes do alto Xingu – como ele 

mesmo menciona “houve uma permeabilidade de elementos externos”.  

O compositor começou transcrevendo partes da gravação Krahô, 

documentando este processo em próprio punho (Anexo 3), o gesto temático inicial (e 

principal) é o que utiliza bitones para alcançar notas melódicas próximas ou iguais à 

melodia dos instrumentos de sopro da gravação Krahô. Este gesto temático foi 

imediatamente reconhecido pelos três violonistas como oriundo do trecho em que 

soam os instrumentos de sopro na gravação Krahô. Aparte desse reconhecimento 

mais evidente, o violonista Pedro Aguiar foi bem específico em reconhecer trechos do 

canto Krahô no Momento 3 – isto demonstra que, com o devido aprofundamento, é 
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possível reconhecer gestos transferidos que por ventura estão encobertos pela textura 

de um determinado trecho.  

A partir disso os intérpretes puderam identificar características da gravação, 

transferindo-as para sua interpretação se assim desejassem – é o que Zampronha 

chamou de “transferência tímbrico-performática”. No Momento 2 o próprio compositor 

reconhece que elementos estruturais da música xinguana foram transferidos para esta 

seção – identificá-los, porém, seria muito específico para os intérpretes a não ser se 

alguma instrução viesse junto à partitura. Pois, todos foram induzidos a identificar 

elementos da gravação Krahô, e não de outras etnias indígenas, além da vivência 

musical ser muito específica no caso da música do alto Xingu. Ademais, os processos 

utilizados e descritos pelo compositor direcionam para uma “textura ressonante” ao 

violão. 

 

5.3 SONATA 2020 

Nesta composição, um gesto estrutural reside na concepção geral dos 3 

movimentos. Novamente, assim como aconteceu na concepção da peça Cyclus, o 

compositor inspirou-se no mito de criação Krahô, mais especificamente no trecho – 

ela pede ao Sol para tornar o mundo mais difícil para os homens que serão criados – 

o significado de “tornar o mundo mais difícil” se transfere para a composição em um 

conceito de progressiva dificuldade ou progressiva complexidade. Assim o 

desenvolvimento dos gestos na Sonata está atrelado a esse paradigma. O intérprete 

Eric Moreira salientou que “é uma obra de resistência e de técnica muito complicada”. 

O violonista Christian Fernandez também percebeu o fato que a Sonata tem um nível 

crescente de dificuldade: “o primeiro movimento é caracterizado principalmente pelo 

uso de arpejos, intercalados com ideias melódicas [...]. No segundo movimento não 

segue um padrão tão evidente [...]. O terceiro movimento foi o que achei mais difícil 

principalmente pela questão rítmica.  

A respeito da gravação, o que mais chamou a atenção do compositor “o 

emprego recursivo das notas Lá-Sol-Si e seus dobramentos não temperados, mas 

eventualmente em intervalos de Quartas”. As flautas, do início e no final da gravação 

também serviram como material para a composição.  
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Sobre as notas transferidas da gravação para a Sonata o violonista Eric Moreira 

ressaltou que percebeu “que o compositor se apropriou das notas e alturas [...] o 

sistema de alturas da obra foi baseado no áudio (Krahô)”. Além disso, Eric enfatizou 

que o gesto inicial das flautas na gravação com toda a certeza o compositor se 

apropriou desse gesto para inclusão dentro da obra.  

O uso sistemático dos intervalos de quarta na Sonata foi percebido pelo 

violonista Christian Fernandes: “o primeiro movimento inicia com acordes arpejados 

em sextinas, predominantemente em intervalos de quartas justas [...] acredito ser uma 

referência ao intervalo utilizado na melodia da flauta no áudio Krahô. Esse intervalo é 

amplamente utilizado durante o primeiro movimento também de maneira harmônica 

(metade da segunda página).  

FIGURA 64 - Sonata 2020, primeiro movimento, compassos iniciais. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O primeiro movimento (que não possui numeração de compassos) é regido por 

um gesto temático arpejado – o compositor parte deste gesto “simples”, com toque 

arpejado de notas sucessivas em cordas adjacentes – glissando79 em sentidos 

descendente e ascendente – que tem como característica técnica a utilização do 

 
79 A técnica de glissando no violão tem duas abordagens – uma de mão esquerda para executar um 
glissando escorregando o dedo na corda de uma casa até outra – a outra é um tipo de toque de mão 
direita que visa deslizar o(os) dedo(os) de maneira arpejada, sucessiva, em cordas adjacentes – 
resultando em uma sonoridade de Harpa.  
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mesmo shape da mão esquerda em diferentes regiões do braço do violão. 

Característica deste gesto é também a combinação (ou sequência) das notas Si-Lá-

Sol na primeira corda, a nota mais aguda do canto. Considerável foi a percepção que 

o violonista Pedro de Aguiar teve diante da nota mais aguda dos arpejos, apontando 

referência ao canto Krahô. De maneira alusiva à abordagem que o compositor utilizou. 

Pedro também identificou na partitura o motivo das flautas no início da gravação: I – 

do início até a fórmula de compasso 3/16 - referência ao canto na nota mais aguda do 

arpejo descendente; pg. 3, linha 4 - referência ao motivo do instrumento de sopro 

inicial”. 

Hartmann buscou um aumento progressivo de complexidade neste primeiro 

movimento – “do mais simples para o mais complexo, inclusive no emprego de 

técnicas expandidas que se aglomeram mais para o final do movimento” – é 

novamente o gesto estrutural se materializando na partitura.  

O gesto temático inicial (primeiro gesto temático) começa a ser transformado a 

partir da última pauta da primeira folha. 

FIGURA 65 - Sonata 2020, 1º mov. – transformação do primeiro gesto temático 

 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

A escolha da Forma Sonata para este movimento, segundo o compositor, é 

representativa da transferência de gesto da gravação Krahô para os arquétipos da 

música ocidental. Analogamente este primeiro gesto temático seria o Tema A da 
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exposição, a Figura 62 exibe a transição para o que seria o Tema B, um novo gesto 

que surge em contraste ao primeiro.  

FIGURA 66 - Sonata 2020, primeiro movimento, segundo gesto temático. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

As sucessivas notas Mi em diferentes oitavas no compasso onde ocorre 

adentra a fórmula de compasso 3/16 constituem um gesto retórico que interrompe o 

fluxo sonoro para introduzir um segundo gesto temático. Este gesto é em essência um 

gesto dialógico, contém dois gestos menores (nas figuras 66 e 67 representados pelos 

números 1 e 2) que se intercalam e são desenvolvidos progressivamente. O segundo 

fragmento deste gesto utiliza das notas Si-Lá-Sol, percebidas na gravação Krahô pelo 

compositor, assim como ocorreu no primeiro gesto temático. 

Esse gesto dialógico é apresentado e depois reexposto 5 vezes – posterior o 

compositor desenvolve somente a primeira parte do gesto, para após uma barra dupla 

e a indicação de dolce reconfigura a segunda parte, atribuindo independência quase 

temática a este gesto. Ao final desta seção o primeiro gesto temático é retomado. 
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FIGURA 67 - Sonata 2020 – Desenvolvimento de gesto dialógico e fim da “exposição”. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Na página 3, o compositor introduz um gesto espontâneo, com harmônicos, e 

um gesto temático derivado dos instrumentos de sopro da gravação Krahô (“com 

reprodução mimética do movimento da gravação”), associando-o a diferentes técnicas 

do violão: “ao invés de um Desenvolvimento, optei por uma maior liberdade para poder 

trabalhar o elemento agudo (Flauta) associado a técnicas expandidas” – na 

concepção de Hartmann – o incremento dessas técnicas materializa o que ele chama 

de desenvolvimento gestual (no sentido físico do termo) mais do que um 

desenvolvimento motívico. Um elemento que surge neste gesto é a indicação de bend 

the note, que consiste em aumentar a frequência da nota através da mudança de 

tensão da corda sem que o dedo troque de casa – como um glissando em um 

instrumento sem trastes (como o violoncelo) ou similar a sonoridade idiomática da 

cítara indiana. O “bend” pode ser feito elevando a corda no sentido vertical do braço 

do violão, sem interromper a vibração, obtendo com isso uma altura que na maioria 
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das vezes ¼ de tom nas cordas de nylon do violão clássico, sendo possível chegar a 

meio tom como indica a partitura nesta ocasião específica. Para isso é necessária 

uma movimentação do braço e da mão esquerda totalmente atípica no violão clássico 

– similar à técnica de guitarra elétrica – que consiste em posicionar a mão esquerda 

apoiada no braço do violão para que esta possa servir de alavanca para impulsionar 

o dedo que está prendendo a corda. Dentro do repertório violonístico, podemos 

apreciar exemplos desta técnica na Libra Sonatina de Roland Dyens e no Tiento de 

Maurice Ohana. No que concerne a relação da gravação com a composição, para o 

violonista Christian Fernandes os bends remetem a uma tentativa de alcançar as 

inflexões microtonais da flauta ou da voz.  

FIGURA 68 - Sonata 2020 – desenvolvimento – gestos espontâneos em  
dialógica com o terceiro gesto temático. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O gesto espontâneo em harmônicos é nada mais que um detalhe recorrente 

que serve para dialogar com os gestos temáticos – atribuindo qualidades dialógicas a 

todos os gestos dessa seção. Na medida em que são apresentados o compositor os 

introduz no discurso de maneira fragmentada ou reconfigurada. Os gestos dialógicos 

interagem entre si de modo contrastante, como mostra a próxima figura:  

FIGURA 69 - Sonata - 1º mov. – pg. 3 – interação de gestos temáticos/dialógicos. 
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FONTE: HARTMANN (2020). 

Seguindo a lógica do gesto estrutural de inserir complexidade nos gestos físicos 

do performer, Hartmann introduz glissandos (apontados na figura 69) com a mão 

esquerda (deslize do dedo na corda). O violonista Eric Moreira elencou esses 

glissandos como uma das principais referências à gravação Krahô: “os glissandos que 

estão no 4º sistema na pg.3 lembram muito o áudio da tribo Krahô”. Pedro também 

apontou este trecho em direta semelhança com o gesto das “flautas” na gravação 

Krahô: “pg. 3, linha 4 - referência ao motivo do instrumento de sopro inicial”. 

Claramente uma reconfiguração do terceiro gesto temático, alusivo aos instrumentos 

de sopro Krahô. Percebe-se que apesar deste gesto ser reconfigurado na partitura – 

os intérpretes identificaram-no como o gesto “intocado” transferido. Talvez, em razão 

dos glissandos na linha melódica.  

Um gesto espontâneo é usado ao final do desenvolvimento, utilizando técnica 

estendida do violão para obter bi-tones, porém, enfatizando a nota suplementar e não 

a nota real, pois consta a indicação de “mutear as cordas sobre o bocal do violão”. 

Pedro constatou semelhanças neste trecho com o canto Krahô: “pg. 3 linha 5 bitones- 

referência ao canto”. 
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Curiosamente a técnica de bi-tones é utilizada no gesto temático principal da 

peça Nutai Onapa do compositor Acácio Piedade. Na Sonata, é aplicada como uma 

extensão dos recursos técnicos violonístico, condizente com o gesto estrutural. 

Na página 4 começa a reexposição com o primeiro gesto temático dominando 

o discurso e progredindo de maneira muito similar à primeira seção.  

FIGURA 70 – Sonata 2020 – 1º mov. – reexposição. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Hartmann “abdica da transposição do segundo grupo temático, reprisando-o na 

mesma altura. Contudo, a sequência harmônica que logo a segue está ampliada 

harmônica e ritmicamente – com o intuito de adicionar maior complexidade” (coerente 

com o gesto estrutural de origem). 

A transição para o segundo gesto temático é reexposta de igual maneira – 

porém, a partir de um certo ponto o compositor começa a enfatizar uma variação deste 

segundo gesto temático (já exposta na primeira seção) 
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FIGURA 71 – Sonata 2020 – 1º mov. – variação do segundo gesto temático e gesto retórico. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Um gesto retórico formado por notas sucessivas notas Sol fecha esta parte e 

encaminha o discurso para a coda – que “emprega simultaneamente um grau maior 

de polifonia e complexidade textural/motívica além de técnicas expandidas”. No 

seguimento, como não poderia deixar de ser, o gesto estrutural novamente mostra 

sua influência na construção da música com o surgimento de um novo gesto 

espontâneo que utiliza da sonoridade de notas muted em uma textura estilo 

contrapontística que também é um gesto espontâneo, pois não reaparece nem utiliza 

de material prévio. Este gesto é identificado pelo violonista Pedro de Aguiar como 

comum aos motivos do canto Krahô: “pg. 6 – polifonia com ambos os motivos do 

canto”. 
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FIGURA 72 - Sonata 2020 - 1º mov. – gestos espontâneos e finale. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Essa transição encerra-se com uma sequência vertical de notas simultâneas 

que introduz o gestual do início deste movimento – mais adiante reconfigurado (para 

ser tocado somente com harmônicos) e ao final enfatizado pela dinâmica ff.  
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FIGURA 73 - Sonata 2020 - 1º mov. – compassos finais. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

 O segundo movimento da Sonata 2020 tem um contraste de andamento típico 

dos movimentos intermediários das Sonatas tripartidas tradicionais. Compasso 6/8 e 

semínima pontuada à 42 bpm. Logo no início o compositor já apresenta material 

colhido da gravação Krahô em um gesto temático que é baseado na sequência das 

notas Sol-Lá-Si juntamente com quartas paralelas.  

O violonista Christian Fernandes relaciona estes intervalos novamente às 

características melódicas da flauta na gravação Krahô: “o segundo movimento inicia 

com acordes quartais paralelos com certa independência melódica, acredito também 

ser relativo à predominância desse intervalo na flauta Krahô”. 

Para Eric Moreira o segundo movimento “explora com mais expressão os 

acordes quartais – o violonista destaca também o uso percussivo da tambora e o 

timbre Clarinet sound.  
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FIGURA 74 - Sonata 2020 – gestos iniciais do 2º movimento. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Pedro percebeu que este gesto inicial é relacionado ao canto: II – compassos 

1 a 3, 10 a 12 – referência ao canto à três vozes paralelas. Bem como reconheceu 

também características do canto Krahô quando acontece a melodia no baixo: 

compassos 8-9, 14-15 - referência ao canto no baixo.  

Este gesto temático inicial é reconfigurado a partir do último tempo do c.4 em 

que as notas surgem em melodias solo – além de uma outra reconfiguração no registro 

grave (c.8) para fazer uma função dialógica com os gestos antecedentes. A partir do 

c. 16 uma citação mais literal do material Krahô ocorre em contraste com o gesto inicial 

– posteriormente no final do movimento esses dois gestos vão aparecer em fusão. Por 

hora, o compositor utiliza também gestos espontâneos (c.19, 22, 23) em dialógica com 

o gesto temático anterior.  
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FIGURA 75 - Sonata 2020 - 2º movimento – reconfiguração do gesto temático 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Em destaque em elipse na figura 75, o gesto temático dos instrumentos de 

sopro já aparece reconfigurado em uma textura melódica com acompanhamento, que 

vai ser desenvolvida a partir do c.24. Pedro apontou esse gesto relacionado com aos 

instrumentos Krahô: compassos 16 a 18 – referência ao motivo do instrumento de 

sopro.  

FIGURA 76 - Sonata 2020 - 2º mov. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O gesto inicial surge novamente no c.29, dessa vez com a harmonia 

reconfigurada. No c.31 o recurso da Tambora é indicado para tocar a sequência de 

notas simultâneas, utilizando todas as cordas do violão.  
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FIGURA 77 - Sonata 2020 - 2º mov. – reconfiguração dos gestos temáticos. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O c.35 retoma a textura do gesto alusivo às flautas da gravação, reconfigurado, 

melódico. No c.40 ocorre a fusão dos dois gestos temáticos deste 2º movimento com 

a sequência das notas Si-Lá-Sol em dialógica com às appogiaturas características dos 

instrumentos de sopro Krahô – este gesto dialógico retoma a seção A do movimento 

de maneira reconfigurada – no seguimento, os gestos são reexpostos de maneira 

mais ou menos literal até o compasso 57 onde começa uma sequência de 

encerramento do movimento.   

FIGURA 78 - Sonata 2020 - 2º mov. Gestos temáticos em fusão dialógica. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 
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FIGURA 79 - Sonata 2020 - 2º mov. – compassos finais.  

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O terceiro movimento da Sonata 2020 apresenta muitos elementos já expostos 

no primeiro movimento. Os elementos comuns à gravação Krahô continuam sendo a 

combinação das notas Sol-Lá-Si – desta vez com uma textura distinta em relação ao 

primeiro movimento, porém, mantendo posições de mão esquerda similares ao 

movimento de abertura. O compositor define o movimento como “uma breve Forma 

Sonata” – dividida em Exposição (c.1-88), Desenvolvimento (c.89-108), Reexposição 

(c.109-182) e coda. Porém, segundo o autor “sua complexidade rítmica, formal e 

textural supera a dos movimentos anteriores”.  

Todavia, o movimento começa com apenas duas notas em ostinato, em 

compasso 5/16, durante os cinco primeiros compassos. A partir do c.6 uma nota grave 

é adicionada no segundo tempo do compasso – no c.9 a sequência parece estar 

completa, porém ainda faltariam as notas tocadas na quarta corda do violão (em 

semelhança ao primeiro gesto temático no 1º mov. que faz uso de todas as cordas) – 

isso acontece a partir do c.12 onde a textura em ostinato fica completa com a 

articulação de vozes inferior e superior em uma progressão muito semelhante ao que 

ocorre no primeiro movimento. Para o violonista Pedro Aguiar este ostinato seria 

baseado em características canto Krahô. 
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FIGURA 80 - Sonata 2020 - 3ºmov. – gesto temático inicial em ostinato. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Em destaque na figura 80 está, no c.1, o material da gênese deste gesto 

temático que se desenvolve por completo a partir do c.12 – destaque cobre 6 

compassos, até o c.17, onde uma “célula” é apresentada de maneira integral. Cada 

célula deste gesto deve ser executada utilizando um padrão de posições da mão 

esquerda. O terceiro movimento já apresenta uma complexidade latente – em 

coerência com o gesto estrutural concebido pelo compositor, neste caso em uma visão 

mais ampla da obra como um todo. Inclusive “empregando novos recursos 

timbrísticos, como a percussão no próprio instrumento, de forma a recordar o princípio 

básico da obra, o crescente grau de complexidade / dificuldade, materializado no 

gesto e na fisicalidade resultante deste”.  

O uso das notas Si-Lá-Sol, oriundas da gravação Krahô está destacado na 

próxima figura: 
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FIGURA 81 - Sonata 2020 - 3º mov. – notas oriundas do canto Krahô, em destaque. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

O violonista Cristhian Fernandes descreve a relação deste movimento com o 

áudio Krahô: “No primeiro sistema além de existir um motivo melódico com utilização 

do intervalo de quarta justa, parece existir uma relação rítmica com o ritmo do 

chocalho do áudio Krahô”. 

Após o ostinato do gesto temático inicial no c.44 há um gesto de transição para 

no c.45 despontar um gesto retórico contrastante, em uma textura de acordes cheios 

(todas as cordas do violão) com posições análogas às que vinham sendo utilizadas 

nas partes antecedentes, o que nos leva a considerar que este gesto é uma derivação 

do material já utilizado no gesto temático inicial – porém, em razão da mudança brusca 

de textura, tem função retórica. O mesmo ocorre no c.46, este gesto parece ser uma 

reconfiguração do gesto temático inicial deste movimento - o formato de mão 

esquerda é similar, a organização das vozes também, mas a fórmula de compasso se 

distingue ao alongar o gesto (5/16 para 7/16). 
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FIGURA 82 - Sonata 2020 - 3º mov. – gestos dialógicos. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Entretanto, devido à recorrência, esses dois gestos adquirem características de 

gestos dialógicos, em resposta um ao outro.  

FIGURA 83 - Sonata 2020 - 3º mov. – reconfiguração textural 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

De acordo com o conceito de reconfiguração exposto por Steuernagel (2008) 

os gestos cujos parâmetros foram modificados, podem adquirir natureza própria 

dentro da composição, não exercendo necessariamente função derivada do gesto 

“original”. Destacado na figura 83, c.48, este gesto é desenvolvido nos compassos 

seguintes na medida em que notas são adicionadas de acordo com a mudança na 

fórmula de compasso.  

O trecho do c.53 até o c. 58 parece ser de apenas de transição para encerrar 

o que seria o Tema B da exposição. A partir do c.59 o compositor dá o seguimento 
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com o gesto temático inicial reconfigurado e intercalado duas vezes com um gesto 

espontâneo que utiliza pizzicato a La Bartók (c.61 e c.64) 

FIGURA 84 - Sonata 2020 - 3º mov. – transição e gesto temático inicial reconfigurado. 

 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

A partir do c.81 o mesmo gesto reconfigurado é utilizado primeiro em compasso 

7/16 e posterior 10/16. O compositor da ênfase ao gesto espontâneo com pizzicato a 

La Bartok (destacado na figura 85, c.90) utilizando-o de maneira dialógica com o gesto 

temático dos acordes no c.89, dando início ao pequeno trecho de desenvolvimento. 

Ambos os gestos são desenvolvidos de acordo com o avanço da música – é notável 

como o compositor se atém, mesmo em pequenas estruturas, ao gesto estrutural que 

rege a peça como um todo. Adicionando complexidade nas repetições e reexposições.  
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FIGURA 85 - Sonata 2020 - 3º mov. – pizzicatos a la Bartók. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Após essa dialógica dos pizzicatos e acordes cheios, no c.101 o gesto temático 

inicial é exposto de maneira composta – neste trecho o compositor separa as 5 Vozes 

em respectivas pautas para melhor visualização e condução. Para o violonista Pedro 

de Aguiar um dos ritmos do canto Krahô é evidenciado neste gesto (assim como no 

começo do movimento). Esse tipo de detalhamento possibilitou detectar que este 

gesto composto nada mais é do que a combinação múltipla do motivo inicial com 3 

notas. Posterior, Hartmann opera na mesma lógica, aumentando ou diminuindo o 

número de notas por compasso para manipular a duração de cada cédula.  
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FIGURA 86 - Sonata 2020 - 3º mov. – separação das vozes. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

No compasso 105 surge um gesto espontâneo percussivo, intercalado, em 

contraste com as vozes sobrepostas para finalmente no c.110 dar-se início à 

reexposição. A repetição dos gestos é feita de maneira quase literal na primeira 

metade desta seção, o que distingue a reexposição da exposição é a segunda metade 

que tem alguns gestos mais desenvolvidos neste trecho.  
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FIGURA 87 - Sonata 2020 - 3º mov. – uso de percussão no violão. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

No c.183 o elemento percussivo reaparece intercalado, primeiramente com o 

gesto temático inicial e depois com o gesto com acordes cheios. Mais adiante no c.202 

o pizzicato a la Bartok substitui a percussão em dialógica com o gesto expressivo de 

Rasgueado. Ambos protagonizam o clímax do final do movimento.  

FIGURA 88 - Sonata 2020 - 3º mov. – gestos percussivos em dialógica com o gesto temático inicial. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 
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FIGURA 89 - Sonata 2020 - 3º mov. – compassos finais.  

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

Neste contexto, a aplicação do gesto musical estrutural (transferido da fonte 

literária – mito de criação Krahô) foi ressaltada nesta análise. É relevante mencionar 

que ocorrem transferências advindas da forma sonata tradicional, uma espécie de 

paradoxo que o compositor intencionalmente deixou implícito. O primeiro gesto 

temático é uma sequência de um único recurso técnico, o glissando com a mão direita, 

que geralmente é executado com somente um dedo a cada figura rítmica. O segundo 

gesto temático é composto, e tem como característica a dialógica entre suas duas 

metades contrastantes – além de incluir uma variedade maior de técnicas e maneiras 

de tocar (harmônicos, campanellas, ligados de mão esquerda duplos). Não obstante, 

o gesto estrutural contido neste segundo gesto temático age em sua reconfiguração, 

adicionando complexidade a cada vez que reincide. O terceiro gesto temático é 

antecedido e intercalado por pequenos gestos espontâneos de harmônicos – também 

em dialógica, mas de maneira distinta ao gesto temático anterior. Notas bitones e 

muted notes também surgem adicionando complexidade ao leque de exigências deste 

primeiro movimento – consoante com o gesto estrutural proposto.    
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Todavia, há uma particularidade que deve ser considerada. Apesar de ficar 

evidente a intenção do compositor de transferir este gesto de maneira prática e física 

no desenvolvimento gradativo da Sonata, alguns detalhes sui generis da técnica 

violonística, do primeiro movimento, tratam de adicionar profusão ao contexto prático 

da aplicação deste gesto estrutural. A aparente simplicidade do glissando com a mão 

direita, indicado no início do primeiro movimento se revela na prática, muitas vezes, 

dificílima. Trata-se de uma técnica não corriqueira que na maioria das vezes é utilizada 

para efeitos retóricos e pontuais – não de maneira contínua e precisa como é o caso 

deste primeiro movimento. É o que atesta o violonista Eric Moreira: “percebi que 

deveria dar muita atenção ao estudo desses difíceis arpejos, que devem ser 

executados com rigor rítmico”. Para agravar ainda mais a dificuldade o compositor 

adiciona a indicação ‘strict on time!’. Eric continua descrevendo seu embaraço com o 

primeiro gesto temático: “sobre os arpejos presentes nas páginas 1, 4 e 6 tive 

problemas para executar. Não tinha ficado claro para mim o gestual proposto pelo 

compositor e eu estudei de um modo alternativo para resolver os problemas rítmicos 

dos arpejos descendentes”. O violonista então buscou, por própria conta, contato com 

o compositor Ernesto Hartmann, assim Eric entendeu a proposta gestual e definiu sua 

abordagem com maior segurança:  

Durante o contato com o compositor, ele me apresentou a ideia 

composicional deste trecho e em seguida alterei o meu gesto no estudo 

desses arpejos. Especialmente na página 1, o gestual do violonista deveria 

ser algo primitivo como tocar o polegar da mão direita para baixo e o indicador 

para cima. Após esse gestual característico, os arpejos ficam com digitações 

mais tradicionais da técnica clássica do violão. Sendo assim, ao decorrer do 

início da obra, ocorre uma transformação gestual da mão direita – do 

‘primitivo’ para o ‘arpejo clássico’.  (MOREIRA, 2020). 

Portanto, a simplicidade, na qual o compositor idealizou o desenvolvimento 

crescente do gesto físico existe e reside no fato que o gesto propõe o uso de apenas 

um dedo para tocar toda a figura rítmica – a despeito da dificuldade de assimilação 

que alguns violonistas irão enfrentar. Neste caso, os glissandos descendentes 

poderiam começar com o dedo indicador intercalado com o dedo anular, utilizando o 

polegar80 para os glissandos descendentes.  

 
80 Dentro da lógica gestual proposta pelo compositor, o dedilhado sugerido é apenas uma das muitas 
possibilidades. Pode-se por exemplo, adotar o padrão i – a (indicador e anular), para tocar todas as 
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FIGURA 90 - Sonata 2020 - 1º mov. - compassos iniciais. 

 

FONTE: HARTMANN (2020). 

No segundo e terceiro movimento o desenvolvimento do gesto estrutural 

acontece de maneira constante e gradativa – de acordo com o conteúdo prévio 

demonstrado neste capítulo. Não necessariamente mais difícil, mas adicionando 

maior variedade de elementos técnicos, timbres, contraponto de vozes, percussão no 

corpo do violão, articulações e mudanças métricas. Não obstante, a complexidade dos 

gestos corporais também é gradativamente incrementada, os pizzicatos a la Bartok, a 

percussão no corpo do violão e tambora, o aumento da dinâmica – todos esses 

elementos contribuem para o aumento da complexidade dos movimentos, 

modificando os parâmetros de tensão, linearidade, amplitude e projeção. Estes gestos 

percussivos não só representam o gesto estrutural, mas também a transferência de 

gestos instrumentais da gravação Krahô, notavelmente de natureza percussiva.  

Singular é a indicação do compositor de Clarinet sound no segundo movimento. 

Ao encontro do que Zampronha classifica como transferência tímbrico-performática, o 

intérprete busca referência no som do clarinete para de alguma maneira transferi-lo 

no toque ao violão. O violão, inclusive, já foi chamado de pequena orquestra por 

Berlioz81 – este tipo de referência é comum no repertório violonístico já que a 

variedade tímbrica é um dos atributos característicos do violão como instrumento 

erudito.   

 
passagens – mesmo com a parte de fora da unha. Todas essas escolhas dependem do 
autoconhecimento que o violonista tem de seus recursos técnicos e de seu instrumento – e até, 
inclusive, o ambiente de cada ocasião. Uma outra proposta é tocar toda esta seção inicial somente com 
o indicador, como se fosse um plectro (palheta).  
81 Tratado de Instrumentação e Orquestração Moderna, de Hector Berlioz (1803-1869), redigido no ano 
de 1948 e, posteriormente, ampliado por Richard Strauss no ano de 1904, e re-intitulado Treatise on 
Instrumentation. (fonte: BARROS, 2004) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reservo-me, neste desfecho, a pautar algumas considerações pessoais sobre 

o presente trabalho, seus objetivos, resultados, ações, pessoas, referências e 

instituição.  

O termo transferência de gesto (musical), no meu ponto de vista foi 

“inaugurado” por minha orientadora Dra. Zélia Chueke. Após inúmeras varreduras82 

em publicações acadêmicas a única menção de “transferência de gesto” aparece no 

editorial da Revista Música em Perspectiva – do Programa de Pós-Graduação em 

Música da Universidade Federal do Paraná, vol. 10, nº1, de junho de 2017, cuja autora 

é justamente a Profa. Dra. Zélia Chueke. Ademais, os conceitos de transferência, 

transferência cultural, gesto e gesto musical surgem como paradigmas relativamente 

específicos, mas análogos e sobretudo, no contexto aqui estudado, interdependentes. 

O termo transferência, da forma como é utilizado por Zampronha (2013) – traz consigo 

a definição que compreende a transferência de qualidades, conceitos e valores – 

sendo possível traçar uma relação análoga com a transferência de gesto, pois este (o 

gesto) agrega estas significações. A teoria da Gestalt apoiada pelos autores Kühl 

(2011) e Morais & Fiorini (2019) também tem um nexo correlato ao gesto e à 

transferência de significados, já que o gesto musical pode ser considerado uma 

unidade de significação e a transferência como processo – conceitos correlativos aos 

8 fundamentos básicos da Gestalt. Souza (2009) relacionou o gesto musical a 

unidades sintáticas e concede dupla função ao gesto quanto a dar forma às unidades 

sintáticas do discurso e atuar como signo nos possíveis processos de representação 

que ocorrem na música. Kühl (2011) vincula a Gestalt com o conceito de gesto musical 

de Hatten (2004) – este último, classifica os tipos de gestos musicais relativo a suas 

funções na música, ou seja, trata o gesto como uma unidade sintática que tem 

qualidades e pode ser representada na partitura. Nesse cenário, a transferência e o 

gesto se relacionam de maneira que a primeira está para o processo e o último está 

para o objeto significante. É neste emaranhado de conceitos, juntamente com a 

fundamentação apresentada no decorrer dos capítulos anteriores, que a transferência 

de gesto reside e se respalda.  

 
82 Em sites de pesquisa, principalmente o google.com 
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A notação musical é um reduto do gesto musical, tendo este último como 

implícito em todo e qualquer meio de notação musical – não se isentando, porém, de 

influenciar o significado do próprio gesto notado, como disse Wishart (1996) – a 

partitura reside na premissa de que a música pode ser reduzida a parâmetros e 

elementos que a constituem, portanto, notada. A crítica do autor é válida: “nossos 

ouvidos tentam aproximar a experiência acústica ao limitado passo de nossa lógica 

(da notação) imposta”. Em contrapartida, acredito que a própria dinâmica da escrita e 

leitura de uma partitura incentiva processos criativos, ancorados na experiência 

musical do intérprete e no contexto de informações disponível.  

Classificar os gestos temáticos, dialógicos, retóricos e estilísticos de acordo 

com suas funções proporcionou uma visão sistemática da disposição dos elementos 

composicionais nas três obras analisadas. A tendência em classificar unidades de 

acordo com suas características e funções parece direcionar o paradigma analítico 

para uma abordagem exaustiva e cartesiana. Porém, é necessária a atribuição de 

qualidades aos gestos para que estes sejam compreendidos, neste processo a 

categorização é uma consequência que não deve contrariar a definição contextual de 

análise. O próprio Hatten, corroborando com este esforço, faz questão de salientar, 

que é dificílimo estabelecer uma classificação absoluta para um gesto musical 

específico. Zampronha (2013) favorece este argumento dizendo que “a análise da 

música como um objeto separado de seu contexto e de sua prática parece ter sentido 

apenas como delimitação analítica” e incentiva o uso do conceito de transferência para 

entender melhor o processo composicional.  

Da interação dos compositores com a gravação Krahô e o material da Carta 

aos Compositores, e posterior análise gestual das peças, ocorreu uma combinação 

de fatores que proporcionou o desponte de um singular tipo de gesto musical: o gesto 

estrutural83. E surgiu de maneira inesperada, pois um pequeno texto suplementar à 

Carta aos compositores tomou importância cardeal no desenvolvimento de duas das 

três composições. Passagens do mito de criação Krahô influenciaram na forma, 

estrutura e caráter dessas composições. Sucedeu-se uma transferência de conceitos 

de uma pequena história mitológica desta etnia para as composições, este processo 

pôde ser analisado e exposto de acordo com o uso do conceito de transferência de 

gesto. Ademais, isto possibilitou não só um enriquecimento lúdico das peças, mas 

 
83 Termo cunhado pelo autor deste trabalho.  
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também adicionou profundidade e autenticidade na identidade das obras e deste 

trabalho como um todo.  

A análise dos gestos musicais nas três composições e ampliação analítica do 

contexto de origem, provaram ser eficazes na busca pelas respostas de nossa 

hipótese inicial. Os intérpretes identificaram diversos elementos comuns entre as 

composições e a gravação Krahô, apontados nos Capítulos 4 e 5. As repercussões 

desta metodologia na experiência da preparação da performance das peças foram 

significativas, de acordo com os relatos dos intérpretes.  

O contexto de relações interpessoais residiu nas atividades de pesquisa 

durante todo o período do doutorado. Os colaboradores, apesar de intensa atividade 

profissional, artística e acadêmica, sempre se mostraram interessados em participar 

e contribuir para a consecução próspera deste trabalho. Os benefícios foram 

evidentes para todos os envolvidos. E, não somente pelos resultados acadêmicos 

científicos aqui expostos, mas pelas ações e interações desenvolvidas e cultivadas no 

decorrer da pesquisa. O programa de Pós-Graduação em Música da UFPR foi 

contemplado e valorizado através da colaboração do prof. Dr. Ernesto Hartmann e do 

ora discente, Ms. Eric Moreira – prestigiando o trabalho dos envolvidos na comunidade 

acadêmica da UFPR.  

As composições são um resultado que merecem destaque singular. O incentivo 

à renovação do repertório violonístico junto à valorização da cultura nacional sempre 

foi uma meta constante, a qual foi contemplada. Cyclus da compositora Lourdes 

Saraiva, é um poema musical singular, recheado de significados e acepções 

profundas que evocam não só a essência cultural do povo Krahô, mas também 

questões geopolíticas atuais como as queimadas das florestas brasileiras e a 

exploração desenfreada de seus recursos naturais. Ademais, a peça proporciona uma 

oportunidade particular para que o violonista explore as mais diversas sonoridades do 

instrumento e demonstre sua capacidade de exposição unificada do discurso musical. 

Do compositor Acácio Piedade, Nutai Onapa inaugura uma série de composições 

transculturais para diversas formações - é uma música que explora magistralmente as 

propriedades acústicas do violão, mesmo em ambiente “seco” de estúdio, as 

ressonâncias ficam muito evidentes. Já a Sonata 2020 de Ernesto Hartmann é uma 

obra de magnitude, que entra no hall das poucas Sonatas brasileiras para violão – 

uma criação amálgama que compreende conceitos clássicos e contemporâneos. O 
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processo de composição da Sonata 2020 foi de certa maneira inovador em relação ao 

gesto musical e físico – proporcionando à obra a densidade conceitual que tive 

oportunidade de descrever ao longo deste texto, estando, portanto, disponível para 

consulta e embasamento de futuras performances.  

Angela Lühning (2014, p.19) escreveu que “relevâncias não devem ser 

definidas apenas a partir do olhar dos assim chamados parâmetros acadêmicos, mas 

também a partir daquele das pessoas envolvidas nas pesquisas – que de alguma 

forma também devem ser beneficiadas”. Inequívoco que isso aconteceu de maneira 

múltipla, tanto na divulgação e valorização das composições, na interação entre 

músicos de diferentes formações e no incentivo a novos processos criativos. Não 

obstante, contribuiu para a compreensão e inserção do contexto cultural indígena 

brasileiro (específico neste trabalho dos Krahô, mas que de certa maneira serve de 

gancho ao leitor para futuros aprofundamentos no tema) que foi colocado em 

evidência não só na pequena etnografia contida neste texto, mas através da 

apreciação de duas das três composições, gravadas por mim e estreadas no canal do 

YouTube Tomada Um da UDESC84. Esta estreia aconteceu imediatamente após 

minha no Encontro da Música Brasileira, organizado pelo referido canal – onde tive a 

oportunidade de apresentar as composições e contextualizar todo o background 

desde a gênese deste trabalho. A apreciação, portanto, se deu de maneira 

multissensorial, expondo a conjuntura prévia relacionada com as músicas 

apresentadas, valores foram transferidos e afetaram profundamente a apreciação 

daquelas obras. Flagrante aí, estão os novos processos criativos, relacionados com 

as tecnologias que permitem a capilarização da cultura musical e expressões musicais 

brasileiras. Este tipo de exposição (que pode muito bem ser substituída por uma nota 

de programa, legendas no vídeo ou até pela exposição oral do performer antes da 

execução) deixa latente as narrativas prévias e as faz transparentes para nossa 

percepção.  

A descrição das interrelações entre os objetos de pesquisa deste trabalho 

proporcionou a compreensão de eventos primordiais, os quais fazem parte dos 

processos de composição e interpretação musicais. O uso da transferência de gesto 

 
84 Nutai Onapa e Cyclus tiveram sua primeira execução disponibilizada dia 17 de maio de 2021. 
Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQgz3t7ZhW_XzU_VHT1cyEzDqzKbLA9vn ou 
acessando o canal do Tomada Um Udesc no YouTube.  
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como subsídio da análise demonstrou ser eficaz na consecução de uma análise que 

engloba o cenário contextual da obra, incluso aí os processos de composição que 

puderam ser evidenciados e considerados na qualificação dos elementos musicais 

presentes nas peças. A combinação dos conceitos de transferência com o gesto 

musical possibilitou uma perspectiva única, a qual evidenciou que o gesto musical não 

reside somente na partitura, mas além desta, como ideia primordial que transforma e 

molda os caminhos da composição e consequentemente de sua percepção posterior. 

Esta última pode ser fomentada a partir de elementos disponíveis para descrever o 

contexto no qual a obra foi composta. 

Com o aporte intelectual transferido previamente à apreciação, temos o 

receptor inserido no processo de criação da obra e em suas significações implícitas. 

Proporcionar esta profundidade multissensorial é fomentar um paradigma renovado 

no qual o público é de certa maneira preparado para a apreciação. Os significados 

dessas vivências musicais elaboradas tornam acessível a música de linguagem 

contemporânea – tornando-a uma fonte multifacetada de sentidos e acepções, 

permitindo que as mensagens sejam transferidas com mais intensidade a partir destes 

atributos. 
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O Sol e Lua eram dois companheiros. Dos dois, o Sol se distingue 
como criador e a Lua, instigadora de criação, porém com um 
particular: ela pede ao Sol (ou influi) para tornar o mundo mais 
difícil para os homens que serão criados. Foi então que se deu o 
primeiro fogo que se alastrou pelo mundo, como o das queimadas que 
são ateadas anualmente no cerrado. Ele desceu de leste, do “pé-do-
céu” e foi provocado por Lua. Sol e Lua conseguem sobre viver, com 
dificuldades. Em seguida, Lua provoca uma enchente, também 
dentro das medidas de uma inundação normal que os índios, hoje, 
ligam à origem do mar. O ciclo Sol e Lua termina com a criação de 
duas mulheres cujo papel é apenas, rapidamente, dar à luz a muitos 
humanos. As leis e a ordem social já vividas por Sol e Lua, regem a 
aldeia. 

  Mito de criação Krahô 
 

Estimado compositor, 
Eu, como idealizador e autor, desde já, agradeço a sua atenção e anseio que 

possa participar deste trabalho. Meu intuito é ampliar o repertório brasileiro para 
violão, fomentar a inserção da cultura musical indígena brasileira neste repertório 
e impulsionar a divulgação dos compositores e intérpretes colaboradores. Trata-se 
de uma tese de doutorado, que está sendo desenvolvida no PPGM da UFPR, sob 
orientação da professora Dr. Zélia Chueke. A proposta desse trabalho é, com foco na 
transferência de gesto musical, analisar as relações e as correlações estabelecidas 
pelos intérpretes, durante a preparação da performance de uma composição para 
violão solo, tal qual a que você irá compor, tendo acesso à fonte musical primária.  

Sua participação consistirá na elaboração de uma composição original para 
violão solo, utilizando como referência um trecho de música indígena que consta no 
CD “A Anthology of Brazilian Indian Music: Karajá, Javahé, Krahô, Tukuna, 
Juruna, Suyá, Trumai Shukarramãe”, de 1962, cuja gravação foi realizada por 
Harald Schultz e Vilma Chiara.  

Sua composição é livre, mas parte dela deve basear-se em elementos advindos 
do fragmento musical disponibilizado. Uma sugestão é que a(s) peça(s) deve(m) 
durar entre 3 e 6 minutos. Porém, caso queira fazer diferente, sinta-se à vontade. A 
composição será enviada a violonistas que responderão um questionário acerca do 
processo de estudo e execução da obra. Os intérpretes também terão acesso ao mesmo 
trecho musical indígena e serão incentivados a encontrar relações entre a sua obra 
e a fonte musical usada como referência por você para compor a partitura para 
violão.  

Posteriormente a performance da peça composta por você terá sua estreia 
realizada em recital e/ou divulgada em canal virtual apropriado. Durante essa 
última fase do trabalho, será oportunizado o contato direto dos compositores com 
os intérpretes. 

Para contextualizar, segue um trecho do encarte do CD A Anthology of 
Brazilian Indian Music: 

Todas as manhãs antes do nascer do sol, um dos regentes de coro da 
tribo começa uma dança no meio da praça da vila, cantando com o 
ritmo de um chocalho de cabaça. Imediatamente todas as meninas 
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mais jovens, mulheres e homens se reúnem. As mulheres estão em 
uma longa fila diante dele, agitam os braços ritmicamente, mexendo 
os joelhos no mesmo ritmo, enquanto os homens dançam na frente 
delas. As músicas começam devagar, pesadamente, tornam-se cada 
vez mais entusiasmadas até que um coro energético enche a aldeia ao 
sol nascente. Toda tarde acontece o mesmo, após o trabalho diário, e 
todas as noites meninas, mulheres e homens cantam e dançam na 
praça da vila até o anoitecer. A vida do Krahô é preenchida com 
múltiplos rituais, ritos de iniciação que mudam de ano para ano, 
sendo alguns deles apenas repetidos após doze ou até dezesseis anos. 
Cada rito é acompanhado por canções especiais, mas também as 
canções de coro da manhã e da noite já mencionadas são inúmeras, 
compostas por líderes de coros ou consistindo no repertório 
tradicional da tribo. A vida Krahô não pode ser separada da música. 

 
Você deve responder o questionário que está em anexo, ele é fundamental. É 

através de suas respostas que poderei identificar as correlações necessárias para 
fundamentar e atingir os objetivos da minha tese.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saudações cordiais 
Marcelo Cazarotto Brombilla 
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QUESTÕES SOBRE A PERSPECTIVA DO COMPOSITOR 

 

1) Nome, formação, trajetória e se já escreveu para violão. 

 

2) É violonista? Tem alguma prática com o instrumento? 

 

3) Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao escrever uma partitura? 

 

4) Sua notação musical é minuciosa? Você deseja que sua música seja tocada 

exatamente como está escrita?  

 

5) Qual o papel do intérprete na sua música? 

 

6) Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 

entendimento a respeito de gesto musical? 

 

7) Quais foram as impressões acerca da música indígena fornecida como 

referência para a sua composição?  

 

8) Como sua composição se relaciona com a música indígena disponibilizada? 

Quais elementos musicais presentes na gravação você utilizou para escrever 

a sua composição? 

 

9) Qual a relevância dos gestos corporais na concepção dessa composição? Ao 

compor, você idealiza (imagina) também o movimento corporal do 

performer? 

 

10)  Redija um comentário, descritivo, acerca da obra composta e do processo de 

composição. 
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ANEXO 2 – CARTA AOS INTÉRPRETES  
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Estimado violonista, 
 
Desde já, agradeço a sua atenção e anseio que possa participar deste 

trabalho. Meu intuito é ampliar o repertório brasileiro para violão, fomentar a 
inserção da cultura musical indígena brasileira no repertório de violão erudito e 
impulsionar a divulgação do trabalho dos compositores e intérpretes colaboradores. 
Trata-se de uma tese de doutorado, que está sendo desenvolvida no PPGM da 
UFPR, sob orientação da professora Dr. Zélia Chueke. A proposta desse trabalho é, 
com foco na transferência de gesto musical, analisar as relações e as correlações 
estabelecidas pelos intérpretes, que terão acesso a uma fonte musical primária 
(indígena brasileira), durante a preparação da performance de composições para 
violão solo baseadas nessa fonte.  O objetivo é explorar este processo e demonstrar a 
presença implícita da relação tripartite e indissociável fonte-composição-
interpretação. 

Além de você, outros colaboradores, intérpretes e compositores, terão papel de 
destaque. Obras originais dedicadas especialmente para esta ocasião foram ou estão 
sendo compostas. Será disponibilizado a você a partitura de uma ou mais 
composições e a gravação de um trecho musical indígena. Este trecho foi 
disponibilizado também aos compositores para ser utilizado como referência e 
inspiração na composição das obras. Trata-se de uma gravação de 1962 feita em 
uma tribo da etnia indígena Krahô. 

Sua parte consiste em preparar a interpretação de três dessas composições e 
responder detalhadamente um questionário sobre o processo de preparação da 
performance de cada uma. No primeiro momento não é necessária a performance 
propriamente dita, e sim o seu feedback sobre o estudo da partitura e preparação 
da interpretação. O que busco encontrar é a sua perspectiva acerca de como a 
composição relaciona-se com o trecho musical indígena e o quanto isso acrescenta 
na construção do seu conceito de execução da peça. 

De minha parte, fico no comprometimento de promover parcerias com os 
compositores. É possível que a estreia da obra possa ser oportunizada, assim como 
o contato direito com o compositor para revisão da partitura e troca de experiências. 
Promover a gravação das músicas (áudio ou vídeo) e a disponibilização em canal 
virtual apropriado também é uma das minhas metas. Gostaria de poder contar com 
a sua participação nessas futuras empreitadas, que farão parte da fase final do 
trabalho.  

Você deve responder o questionário que está em anexo, ele é fundamental. É 
através de suas respostas que poderei identificar as correlações necessárias para 
fundamentar e atingir os objetivos da minha tese.  

 
 

Saudações cordiais, 
Marcelo Cazarotto Brombilla 
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QUESTÕES SOBRE A PERSPECTIVA DOS INTÉRPRETES 

 

 

1. Nome, formação, trajetória profissional resumida e experiência em estreia de 
composições para violão.  
 

2. Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao preparar a performance de uma 
obra? 

 

3. Você costuma executar as peças sempre da mesma maneira? Quais os fatores de 
ocasião que podem afetar sua performance? 

 

4. Como intérprete, qual o seu papel na música em geral? Você acredita que as obras 
devem ser executadas fielmente como estão escritas? Pode haver adição de 
elementos por parte do intérprete? 
 

5. Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu entendimento 
sobre esse termo?  

 

6. Quais suas impressões sobre o trecho musical indígena disponibilizado? 
 

7. Quais suas impressões sobre a composição? 
 

8. Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance dessa 
composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem 
realizados durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às 
outras peças que já estudou e tocou?  

 
9. Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o trecho 

musical Krahô? (indicar trechos da partitura) 
 

10. Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua performance, 
especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre a 
composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da gravação/partitura) 
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ANEXO 3 – RESULTADO DO ACESSO AOS COMPOSITORES 
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LOURDES SARAIVA 
1) Nome, formação, trajetória e se já escreveu para violão. 
Lourdes Joséli da Rocha Saraiva Graduação e Mestrado em Composição Musical na 

UFRGS, sob orientação de Antônio Carlos Borges Cunha e Celso Loureiro Chaves. Doutorado 
na Universidade de York, Inglaterra, sob orientação de Thomas Simaku (Albania Inglaterra). 
As minhas obras compostas incluem peças orquestrais, conjunto de câmara, peças para voz, 
e solo para diversos instrumentos as quais tem sido tocadas e gravadas no Brasil, e também 
no âmbito internacional - EUA, Peru, Canadá, México, Inglaterra, Alemanha e China. Para 
violão solo compus a peça Retrato Metafísico de Porto Alegre de 1995, estreiada na sala 
Cecília Meirelhes no RJ e revisada em 2013. A peça foi parte integrante do CD Porto Allegro 
de Daniel Wolff, ganhador do Prêmio Açorianos em 2014 e também concorreu como melhor 
composição de música erudita da mesma premiação. Foi Editada na coleção de partituras 
Música Gaúcha para Violão. Também compus Four Poems for Guitar, em 2011 e estreiada 
no Concert Hall da Universidade de York pelo violonista Stefan Östersjö (Suécia).  

2) É violonista, tem prática com o instrumento? 
Não, mas tive um estudo básico na graduação. 
3) Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao escrever uma partitura? 
Expressão artística, elaboração criativa através dos sons e interatividade 

interdisciplinar. Ampliar a sensibilidade e reflexão artística dos ouvintes. 
4) Sua notação musical é minuciosa? Você deseja que sua música seja tocada 

exatamente como está escrita?  
Utilizo o máximo possível de informação ao intérprete para atingir a maior fidelidade 

do meu pensamento musical. Usualmente consulto o intérprete durante a composição de 
minhas peças. Sim, porém, a notação musical possui os seus limites e por isso acho essencial 
o trabalho concomitante com o intérprete durante a composição e performance de uma peça. 
É reconhecido que uma partitura musical possui os seus limites interpretativos e de certa 
forma sempre haverá um espaço para o intérprete adicionar sua própria voz à composição. 

5) Qual o papel do intérprete na sua música? 
Interpretar a expressão artística, a mensagem da composição refletida pelo 

compositor. 
6) Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 

entendimento a respeito de gesto musical? 
Utilizei o termo em minha dissertação de Mestrado Alma Errante: Concepção Sonora 

e Organização Formal. ”O termo gesto é definido como uma entidade sonora com 
características expressivas próprias e de importância estrutural. O gesto musical pode ser 
definido pela combinação de diversos elementos como alturas, ritmo, intensidade, timbre ou 
duração, ou, em termos da qualidade de seu movimento como oscilação, ou impulso no 
sentido de aceleração. 

7) Quais foram as impressões acerca da música indígena fornecida como 
referência para a sua composição? 

A música é obviamente ritualística caracterizada pela economia de materiais musicais, 
movimento repetitivo, constante e circular, com brevíssimas variações melódicas e de 
dinâmica, e simplicidade da instrumentação. O coro compreende a ideia de um ritual coletivo 
certamente com significado e função especial para aquela sociedade. 

8) Como sua composição se relaciona com a música indígena disponibilizada? 
Quais elementos musicais presentes na gravação você utilizou para escrever a sua 
composição? 

O gesto inicial no registro agudo realizado pelas flautas terá uma importante função na 
peça inteira como um leitmotiv. É apresentado expandido ou contraído em todos os 
movimentos.  A qualidade circular da música no áudio se projeta na peça através do retorno 
de gestos estruturais. 

 
9) Qual a relevância dos gestos corporais na concepção dessa composição? Ao 

compor, você idealiza (imagina) também o movimento corporal do performer? 
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Acredito que os movimentos corporais fazem parte da interpretação e são 
consequência da expressividade. Eu assisti muitos vídeos com violonistas tocando para ter 
subsídio a respeito dos movimentos corporais do performer.  

10) Redija um comentário, descritivo, acerca da obra composta e do processo 
de composição.  

A peça, Cyclus, para violão solo divide-se em 3 movimentos e são baseados na 
informação sobre o mito da criação dos Kraho enviado com o material sonoro. 
Da gravação me chamou a atenção o gesto agudo em 7as das flautas que surge pela primeira 
vez no compasso 13. O primeiro movimento, I - Sol e Lua faz um contraponto de gestos: de 
caráter intimista e calmo. A lua é representada por uma delicada nota pedal com leves 
variações rítmicas e tímbricas e o sol representado pelo gesto rápido e forte em sétimas, que 
terá a função de um leitmovit durante toda a peça. A partir do compasso 15 estes dois gestos 
se encontram em harmonia concluindo o movimento.  
II - Fogo no Cerrado, de caráter agitado, é um movimento de extremo contraste de gestos e 
texturas, dor e morte, uma referência às queimadas sofridas pelas matas do Brasil e ao 
sofrimento das árvores e dos animais que morrem queimados diariamente. 
III – Origem do oceano, é um pequeno poema de esperança à vida composto pelo colorido 
e contraste de gestos. Os vários gestos, em arpejos, ou em trinados são metáforas à 
ondulação da água. 
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ACÁCIO PIEDADE 
1)  Nome, formação, trajetória e se já escreveu para violão.  
Acácio Piedade. Sou formado em música (composição) pela UNICAMP, fui aluno de 

Almeida Prado. Muitos anos depois fiz mestrado e doutorado em antropologia, enfocando 
sempre música do ponto de vista antropológico. Pesquisei a música de povos indígenas 
amazônicos, envolvendo etnografia e análise musical. Fiz dois estágios pós-doutorais: na 
Université Sorbonne – França (na área de musicologia analítica) e na Hochschule für Musik 
Franz Liszt – Weimar – Alemanha (nas áreas de composição e de música transcultural). Minha 
trajetória teve essa abertura para fora da área da composição, ficando a composição de um 
lado e a antropologia de outro. Recentemente realizei um conjunção destes dois trajetos, a 
partir de meu segundo pós-doutorado. Estou desde 2019 realizando composição que chamo 
de transculturais, envolvendo meu conhecimento teórico e técnico das músicas indígenas.  
Tenho outras obras para e com violão. 

2)  É violonista, tem prática com o instrumento?  
Tive formação em violão clássico (pré-faculdade) mas sem continuidade. A partir da 

faculdade me concentrei, como instrumentista e compositor, no piano. Paralelamente tive 
experiência profissional como guitarrista de jazz.  Ainda consigo tocar obras clássicas que 
aprendi aos 6 ou 7 anos, como as peças fáceis de Leo Brouwer e algum Sor.  

3)  Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao escrever uma partitura?  
É muito difícil falar, isto varia muito conforme o momento da vida e se é, por exemplo, 

uma encomenda ou se é uma inspiração que veio sem bater na porta, e que me obriga a 
escrever e a responder a uma inquietação interior. Acho que a resposta que posso dar esta 
pergunta é: meu objetivo ao escrever uma partitura finalizar uma obra. Quero dizer que há 
sempre com objetivo de tornar o que estou escrevendo uma obra que tenha fim, que se 
transforme em partitura em que possa ser tocada. 

 
4)  Sua notação musical é minuciosa? Você deseja que sua música seja tocada 

exatamente como está escrita?  
No caso da minha escrita para violão, eu componho sempre com instrumento em 

punho, por isso creio que minha escrita é bem adequada ao instrumento. Porém não tenho 
certeza se a notação é minuciosa, pois notação é algo que pode se expandir muito, 
dependendo do conhecimento e da ideia musical. Gosto de deixar uma margem boa para o 
intérprete, acho isto fundamental.  

5)  Qual o papel do intérprete na sua música?  
Complementando porque estava dizendo na questão anterior, acredito que ao 

intérprete deve ser dado a liberdade para interpretar a música, para que possa exercer seu 
papel no processo criativo que dá vida à partitura.  Porém este papel é também de penetrar 
no mundo expressivo proposto pelo compositor e trabalhar ali dentro dos limites da obra. 

6)  Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 
entendimento a respeito de gesto musical?  

Tenho bastante familiaridade com o conceito de gesto e as conceituações que vem 
sendo feitas por diversos autores em torno desta noção no âmbito da música, principalmente 
contemporânea. Dentre as várias definições, aquelas que mais me agradam são as que 
fundamentam o gesto na concretude da realidade física como um fato-evento no mundo, em 
geral dado pelo corpo mas não necessariamente, e que tem uma dimensão cinética e 
propriedades no tempo que são transportadas para o campo expressivo sonoro. 

7)  Quais foram as impressões acerca da música indígena fornecida como 
referência para a sua composição?  

Eu já estudei muito as músicas indígenas durante minha formação na antropologia, 
realizei muitas transcrições e estudos analíticos. Durante muitos anos todo esse material 
nunca serviu como inspiração para minhas composições. Como relatei na primeira questão, 
muito recentemente reavaliei esta distância e estou retomando meu conhecimento no 
repertório que analisei como fonte de inspiração e de material composicional. Por isto mesmo 
este projeto interessou. Nesta faixa especificamente, a princípio trata-se de um sistema 
musical típico da Amazônia.  O primeiro passo é transcrever e analisar.   
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8)  Como sua composição se relaciona com a música indígena disponibilizada? 
Quais elementos musicais presentes na gravação você utilizou para escrever a sua 
composição?  

Comecei realizando transcrição e redução da canção Krahô em busca de materiais 
mais essenciais para a composição. Trabalhei a princípio na dimensão melódica e métrica. 
Como disse, me encontro em uma fase de composição de uma série de obras baseadas no 
meu conhecimento sobre música indígena, principalmente do Xingu. Por isso, houve 
permeabilidade de materiais e elementos externos que, entretanto, tem uma origem em meus 
estudos sobre música indígena, participaram e se fizeram presentes na composição.  A 
dimensão timbrística é muito relevante na música indígena, de modo que busquei transportar 
elementos também, tomando o cuidado de não cair no lugar comum. Segui para isso os 
princípios da composição transcultural, que estou desenvolvendo. 

9)  Qual a relevância dos gestos corporais na concepção dessa composição? Ao 
compor, você idealiza (imagina) também o movimento corporal do performer?  

O gesto está esculpido no material musical. Cabe ao intérprete buscar sua própria 
gestualização e buscar uma sintonia e sincronia com estes gestos implícitos na composição.   

10) Redija um comentário, descritivo, acerca da obra composta e do processo 
de composição.  

A obra se intitula Nutai Onapa, palavras na língua wauja, do povo homônimo, habitante 
do alto Xingu, e significa aproximadamente “canto da corda”.  Faz parte da série de 
composições recentes com abordagem transcultural, como Onapapitsi (para 2 flautas alto), 
Omonawana (para orquestra) e Kagapa (para octeto de saxofones, composição em 
andamento). Nelas, o sistema musical nativo é empregado na estruturação da obra, sem que 
haja referências diretas à musicalidade indígena. Como não conheço as especificidades do 
sistema Krahô, por falta de estudos dessa cultura específica, incorporei a canção Krahô no 
âmbito do sistema wauja, que conheço profundamente devido às minhas pesquisas de 
doutorado. Nutai Onapa é dividida em 5 Momentos. Na parte inicial, a técnica de finger tapping 
mesclada a harmônicos abre um universo inicial onde a melodia Krahô vai surgir, mais 
claramente. No momento 2 apresentam-se traços desta melodia sob a ressonância da 
campanella, permeados por estruturas harmônicas e elementos estruturais da música 
xinguana.  No momento 3 surge uma variação mais movida desta melodia, seguida, no 
momento 4, de um motivo musical profundamente xinguano.  No momento 5 a música Krahô 
retorna como variação ao momento 2, porém em paralelismos campanella. Do compasso 77 
ao final ocorre um fechamento da obra, partindo de variações do momento 4 e finalizando 
com o momento 1. Um tipo de estrutura em arco cujo tom geral é de muita ressonância. 
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ERNESTO HARTMANN 
1) Nome, formação, trajetória e se já escreveu para violão.  
Ernesto Hartmann – Bacharel em Piano (UFRJ – 1993); Mestre em Música 

(Performance – UFRJ – 2001); Doutor em Música (UNIRIO – 2010); Estágio de Pós-Doutorado 
(UFPR – 2017). Tenho sim algumas obras para Violão solo e de Câmara, inclusive já 
apresentada em festivais e gravadas, com destaque para a Sonata para Violão 2008 
(Gravação de Armildo Uzeda). Igualmente, a Chacona Brasileira para instrumentos de Cordas 
2017, foi selecionada por edital do Grupo de Cordas dedilhadas da UFRJ e gravada em 2018.  

2) É violonista, tem prática com o instrumento?  
Não, minha formação é em Piano, Regência e Composição. 
3) Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao escrever uma partitura?  
Em relação à escrita e não à criação – o que entendo (a primeira) como o objeto desta 

pergunta, busco representar a precisão (evidentemente, dentro dos limites possíveis de 
qualquer linguagem simbólica) e a estética. Em relação a esta preocupação estética, 
esclareço que entendo a ideia de que a escrita, e o resultado da escrita deve, sempre que 
possível tentar representar visualmente as nuances, os planos sonoros, as distâncias, enfim, 
os elementos constitutivos da obra. Nesta Sonata para Violão 2020ª há momentos, como a 
divisão das vozes no último movimento, que exemplificam e ilustram essa questão.  

4) Sua notação musical é minuciosa? Você deseja que sua música seja tocada 
exatamente como está escrita?  

Sim e não. Sim dentro do possível, porém entendo e desejo que haja espaço para o 
intérprete (de forma consciente) acrescente à obra. Todavia, desejo que ele acrescente 
respeitando os parâmetros essenciais que considero para a obra, estes anotados na partitura.  

5) Qual o papel do intérprete na sua música? 
O papel do intérprete é essencial. É através de sua visão e sua técnica que a música 

se materializa. Nesta perspectiva, cabe ao compositor buscar se expressar através da 
linguagem (seja musical, seja verbal com indicações, textos etc...) o que seria mais próximo 
a sua ideia de modo a propiciar ao intérprete a maior quantidade possível de informações para 
que ele tome suas decisões. Além disso, a colaboração entre o intérprete e o compositor 
(questão que vem sendo discutida no meio acadêmico faz algum tempo) também é relevante 
quando possível. Ao se compor pode-se ter um intérprete em mente, um som de seu 
instrumento, suas qualidades, seus recursos expressivos e técnicos, suas referências 
culturais, todos esses elementos podem contribuir para o imaginário do compositor, 
estimulando-o a uma determinada escrita, estilo, ou grau de dificuldade da obra. No caso da 
presente obra, penso em um intérprete que tenha domínio amplo do instrumento e esteja 
familiarizado com linguagens contemporâneas e algumas técnicas expandidas. No mais, creio 
que o auxílio em resolução de questões técnicas muito específicas do instrumento impliquem  
soluções musicais para a composição. Esse processo pode se dar em dois momentos 
distintos, durante o processo de composição, ou ao final (com a obra já pronta) promovendo 
um processo de interação onde as soluções/sugestões apontadas pelo intérprete se tornam 
parte da criação em si.  

6) Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 
entendimento a respeito de gesto musical?  

Sim, conheço o conceito de Gesto musical de Robert Hatten, inclusive já escrevi um 
artigo sobre o assunto. Dentro da definição mais básica proposta pelo autor, destaquei para 
esta obra “shaping in time”, ou seja, a descrição de um movimento físico/corpóreo no 
tempo/espaço. Busco retratar na ideia do primeiro movimento, não a descrição do mito 
criacional proposto, mas sim a ideia de que a criação para aquela cultura se dava na ideia da 
progressiva dificuldade. Eis a forma como tentei representar este aspecto do gesto na obra 
em tela.  

 
 
7) Quais foram as impressões acerca da música indígena fornecida como 

referência para a sua composição?  
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Eu já havia trabalhado com fragmentos de música indígena em algumas outras 
oportunidades. Uma delas foi em uma obra coral (2009) Canto Xavante para coro Misto onde 
busquei a representação do transe envolvido no contexto do fragmento em que trabalhei, para 
tal empreguei técnicas minimalistas. A respeito deste fragmento o que mais me chamou a 
atenção foi o emprego recursivo das três notas Lá-Sol-Si e seus dobramentos não 
temperados, mas eventualmente em intervalos de Quartas. Outro fato que me serviu como 
material foi o emprego da flauta no registro agudo, que, curiosamente apenas emerge no início 
e no final da gravação.  

8) Como sua composição se relaciona com a música indígena disponibilizada? 
Quais elementos musicais presentes na gravação você utilizou para escrever a sua 
composição?  

Minha primeira preocupação foi a de não tentar soar “indígena” nem buscar uma 
estilização dos estereótipos associados a essa música. Sendo assim, busquei reduzir os 
elementos geradores e aplicá-los em técnicas claramente definidas da música ocidental. A 
escolha da Forma Sonata (tanto enquanto obra de distintos movimentos, como primeiro 
movimento) é representativa desta afirmação. Contudo, os elementos geradores deveriam ser 
facilmente perceptíveis. 

A segunda preocupação, foi a de não compor uma música programática, mas sim, 
buscar traduzir na fisicalidade (como o meu entendimento de gesto nesta proposta) algum 
elemento específico da narrativa apresentada. Assim sendo escolhi o seguinte trecho: “ela 
pede ao Sol (ou influi) para tornar o mundo mais difícil para os homens que serão criados”. 
Busquei então retratar na dificuldade técnica do primeiro movimento (que é progressiva do 
mais simples para o mais complexo, inclusive no emprego de técnicas expandidas que se 
aglomeram mais para o final do movimento) essa sensação, uma sensação física no próprio 
intérprete e emocional/cognitiva no ouvinte (pelo maior grau de complexidade na medida em 
que o movimento caminha.  

A respeito dos elementos musicais foram 3 essencialmente em distintos parâmetros 
musicais:  

Melos Lá-Sol-Si e um de seus contornos melódicos apresentados na gravação; 
Timbre: OS agudos das Flautas, representados pela nota Lá4 e que estão presentes 

nos movimentos da obra; 
Harmônico: os dobramentos em Quartas presentes na gravação.  
9) Qual a relevância dos gestos corporais na concepção dessa composição? Ao 

compor, você idealiza (imagina) também o movimento corporal do performer?  
Creio ter respondido esta pergunta ao longo das anteriores. Reforço que a ideia do 

gesto está presente também, na expressividade que tento expressar no detalhamento da 
dinâmica, articulação e outras indicações. Isso corrobora com o que falei sobre a escrita.  

10) Redija um comentário, descritivo, acerca da obra composta e do processo 
de composição.  

Após o convite para composição desta obra, que me honrou muito, pensei, 
incialmente, em compor apenas um movimento (uma Fantasia). Contudo, a possibilidade de 
expansão da ideia das três notas progredindo por dobramento de quartas, me estimulou a 
construir outros dois movimentos e compor uma Sonata completa, desejo meu desde a 
composição da minha primeira em 2008. A obra foi composta entre Dezembro de 2019 e 
Março de 2020.  

Trata-se de um Sonata com um primeiro movimento um tanto quanto mais livre em 
dois aspectos formais:  

a) Ao invés de um Desenvolvimento, optei por uma maior liberdade para poder 
trabalhar o elemento do agudo (Flauta) associado à técnicas expandidas. Trata-se então de 
um desenvolvimento Gestual (no sentido físico do termo) mais do que um desenvolvimento 
motívico;  

b) A Reexposição abdica da transposição do segundo grupo temático, reprisando-a na 
mesma altura. Contudo a sequência harmônica que logo a segue está ampliada harmônica e 
ritmicamente (com o intuído de adicionar maior complexidade). 
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A confecção do tema principal., além de desenvolver os motivos, explicitando a 
sequência de três notas Si-Lá-Sol, explorando para cada três distintas harmonizações, 
progride de um glissando para uma técnica de articulação digital (do mais simples para o mais 
complexo) 

A Coda emprega simultaneamente um grau maior de polifonia e complexidade 
textural/motívica além de técnicas expandidas. 

O Segundo movimento busca tratar a sequencia de notas de forma mais lírica, através 
de diversas harmonizações quartais e terciais dos contornos gerados pelo motivo inicial. 
Trata-se de um pequeno aba com alguma escrita polifônica e uso do Tamburo/Harmonicos. 

O terceiro movimento se desenvolve a partir de um ostinato em 5/16, podendo ser 
definida como uma breve forma Sonata. Porém sua complexidade rítmica, formal e textural 
supera a dos movimentos anteriores, inclusive empregando novos recursos timbrísticos como 
a percussão no próprio instrumento, de forma a recordar o princípio básico da obra, o 
crescente grau de complexidade/dificuldade, materializado no gesto e na fisicalidade 
resultante deste.  

Os três elementos presentes na obra estão ilustrados nas figuras abaixo: Em verde – 
Dobramento em 4as; em vermelho – Si-Lá-Sol; em azul – Textura do agudo da Flauta (com 
reprodução mimética do movimento da gravação). 

Mov. 1. 

  

Mov. 2 
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Mov. 3 
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ANEXO 4 – RESULTADO DO ACESSO AOS INTÉRPRETES 

  



185 
 

 
CHRISTIAN FERNANDES - QUESTÕES SOBRE A PERSPECTIVA DOS 

INTÉRPRETES 
1 – Nome, formação e se tem experiência em estreia de composições. 
Christian Fernandes de Marco, Formado em Bacharelado Violão pela UFSM, atuo 

como professor de música, concertista e músico de câmara, também na área de música 
popular e em festivais. Também tenho prática com violão 7 cordas e música regionalista do 
sul do Brasil. Não possuo experiência em estreia de composições eruditas, mas minha 
atividade inclui elaboração de arranjos e gravação de músicas inéditas em estúdio.  

2 – Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao preparar a performance 
de uma composição?    

Tentar transmitir ao público a intenção do compositor, através do estudo dos aspectos 
estruturais na obra e também elementos que possam contextualizar a referência ou fonte de 
inspiração do compositor.  

3 – Você costuma tocar as peças que preparou sempre da mesma maneira? 
Não costumo executar as peças da mesma maneira, minha performance muda de 

acordo com o amadurecimento do meu entendimento da peça. Muitas vezes quando uma 
obra é retomada a abordagem é distinta de quando eu assimilei a peça pela primeira vez. Os 
fatores de ocasião podem afetar sim a performance, o tamanho da sala e a temperatura, por 
exemplo.  

4 – Como intérprete, qual o seu papel na música?   
Interpretar a obra sempre tentando contextualizar os diversos aspectos referentes aos 

elementos que constituem a música, desde período histórico até elementos fraseológicos e 
formais. Assim podendo estabelecer critérios para tomada  de decisões para definir e 
contrastar ideias na interpretação. 

5 – Você acredita que as obras devem ser executadas fielmente como estão 
escritas? Pode haver adição de elementos por parte do intérprete? 

Depende da obra, e depende do elemento. Acredito que dentro de um contexto de 
prática musical específico, se fossemos considerar o período barroco por exemplo, seria 
aceitável inserir ornamentações não indicadas por exemplo, ou no século XX com obras com 
estruturas abertas dando liberdade ao intérprete de criar novos elementos, também pela 
subjetividade   dos próprios símbolos que são empregados, muitas vezes não indicando com 
precisão o que é pra ser feito. 

6 – Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 
entendimento sobre esse termo?  

Já ouvi falar, mas não tenho conhecimento consistente sobre o tema. 
7 – Quais suas impressões sobre a música indígena dos Krahô? 
Achei o áudio do registro da música muito interessante. Levando em conta  se tratar 

de um povo nativo e dissociado da cultura ocidental isolados da civilização, e ainda poder 
fazer paralelos com a organização de elementos musicais relativos à prática comum. A música 
é constituída chocalho, flautas, coro, e parece cada instrumento ter uma função específica. O 
chocalho marcando o ritmo, as flautas fazendo uma introdução (não predominando, sendo 
utilizada somente no início da música), a entrada de cada voz sugerindo o tema, repetição de 
frases com variações melódicas, combinação das vozes resultando numa espécie de 
harmonia, exercendo uma dinâmica de organização que se assemelha a um coral.  Percebe-
se unificação dos elementos em ciclos rítmico melódicos bem definidos e até mesmo utilização 
de alguns modos escalares tanto cromáticos como diatônicos e algumas inflexões micro 
tonais, com variações e deslocamentos métricos a cada repetição. Utilização de paralelismos 
de intervalos nos vozes, muitas vezes demonstrando até certa independência melódica. 
Utiliza um sistema de divisão da escala semelhante ao ocidental, com algumas variações no 
temperamento utilizando notas entre os semitons. Ritmicamente predominam ostinatos com 
variações na métrica. Também existem certo contraste como recurso expressivo na questão 
de dinâmica e textura. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
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CYCLUS 
7 - Quais suas impressões sobre a composição que recebeu para preparar, como 

colaborador deste trabalho 
A obra não tenta ser uma transcrição literal do áudio, possui uma linguagem 

contemporânea, onde utiliza uma linguagem não tonal, com técnicas estendidas e percussivas 
com certa complexidade rítmica e harmônica, em muitos momentos citando ou referênciando 
o áudio base para criação da mesma.  

8 - Quais elementos musicais da composição para violão você consegue 
identificar que foram inspirados na música dos Krahô? 

Do compasso 15 ao 18, acredito que tenha alguma influência dos intervalos utilizados 
na melodia dos cantos, no compasso 22,24,26 me lembra alguns momentos de combinação 
intervalar entre algumas vozes, no compasso 23, a sonoridade do trêmolo com glissandos do 
registro sobre agudo pode sugerir talvez alguma referência percussiva indicando alguma 
relação com o chocalho, no compasso 33 ao 38 também tem essa coincidência rítmica 
referênciando o chocalho. No compasso 40 ao 44 tem referência direta a  melodia inicial da 
flauta utilizando além dos intervalos  como as mesmas notas, No compasso 47 aparece um 
padrão rítmico realizado com rasgueo intercalado com pizzicato ala bartók,  parecendo  
também como algum padrão referente ao ritmo do chocalho, do compasso 65 ao 67 também 
acredito que possa ter sido inspirado na configuração intervalar da melodia em alguns 
momentos da música. 

9 - Faça um comentário detalhado sobre sua preparação e performance, 
especialmente em como os elementos da música dos Krahô afetaram sua interpretação 
da partitura para violão.  

Primeiramente me foi passada a partitura sem o áudio, e me ative principalmente aos 
elementos da partitura, como andamentos indicados, dinâmicas, mudanças métricas. 
Também precisei pesquisar algumas indicações da partitura, pra ter uma ideia mais clara de 
como executar algumas técnicas. Depois que recebi a gravação tentei fazer relações entre os 
elementos musicais que constituem o áudio e a partitura fornecida, tentando utilizar o áudio 
como referência principalmente na caracterização dos efeitos com diferentes timbres, 
sonoridades não usuais e efeitos percussivos indicados na partitura. Acredito que o maior 
desafio seja a caracterização e delimitação das ideias, e assim conseguir estabelecer a 
utilização de elementos na execução e recursos expressivos como forma de contraste, com a 
intenção do compositor em referência áudio. Por isso a importância de além de estabelecer 
uma relação motívica ou fraseológica entre os elementos que constituem a peça, também ter 
uma noção do macro, em relação a sessões ou movimentos, até mesmo pra caracterizar a 
diferenciação de intenção entre cada movimento, sempre pensando a obra como um todo, em 
relação a predominância de elementos ou mudança dos mesmos. O primeiro movimento por 
exemplo, está claramente indicada a divisão em três partes, tanto evidenciado pelas barras 
duplas simples nos finais do segundo, quarto e sexto sistemas, mas também pela mudança 
de caráter como texturas, ritmos ou continuidade entre os elementos, expressando uma 
mudança de caráter expressivo entre os mesmos. A subjetividade da execução de certos 
símbolos, cria talvez a possibilidade de decisão pessoal com relação a essa caracterização 
dos elementos, no movimento II-Fogo no Cerrado  tentei fazer uma diferenciação de timbre 
na execução dos acordes e arpejos, seguindo a gradação dinâmica, explorando a 
diferenciação de sonoridade entre a região do braço ou da ponte, na execução da mão direita. 
Ainda no final do primeiro movimento, para caracterizar os rasgueos em FF e o SF do pizzicato 
ala Bartók, optei por fazer os rasgueos com i,m,a simultaneamente tanto no movimento para 
baixo como para cima. Acredito que no terceiro movimento o maior desafio seja as dinâmicas, 
por serem muito súbitas e também os acelerando e desacelerando, tomando cuidado para 
diferenciar cada grupo.   

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
NUTAI ONAPA 
7. Quais suas impressões sobre a composição? (identificar a composição)  
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A composição Nutai Onapa é uma obra de Acácio Piedade composta em 2020, a peça 
tem um movimento e subdivide-se em 5 momentos. O primeiro momento é o mais curto dos 
cinco, e apresenta uma função de introdução, predominantemente melódico com a utilização 
de tappings e harmônicos evidenciando uma sonoridade também percussiva. O momento 2 é 
ritmicamente mais movimentado também predominantemente melódico com alguns acordes 
ocasionais, sonoridade cromática/modal. No terceiro momento além de ser mais ágil por ser 
em um andamento maior que os dois anteriores, predomina uma melodia contínua 
caracterizado por um motivo em sextinas e com repetição e variação sobre um motivo 
melódico cromático. No momento 4 tem um andamento mais lento que o anterior, 
predominando uma textura homofônica tendo direta ligação com a utilização de elementos 
melódicos intervalares presentes nos momentos anteriores. O último momento começa com 
uma melodia utilização paralelismo intervalares e de direção, segue mesclando elementos 
dos momentos anteriores e finaliza com semelhança ao momento 1, com uma desaceleração 
gradativa.  

8. Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance dessa 
composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem realizados 
durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às outras peças 
que já estudou e tocou? 

A escolha dos movimentos corporais a serem realizados foram decisivos 
principalmente pela clareza na notação das indicações, tanto  digitações, dinâmicas, 
mudanças de andamento, métrica e timbre, demonstrando bastante precisão em como 
executar cada momento. A diferença principal com relação ao repertório tradicional de violão 
é a utilização de técnicas estendidas como Tapping que necessita um raciocínio diferente do 
usual sendo produzido o som somente pela mão esquerda, exigindo um movimento bastante 
localizado dos dedos que além de necessitar maior força que um ligado comum, pois a nota 
anterior não será tocada, a questão principal do gesto é que utiliza um movimento um pouco 
mais amplo dos dedos da mão esquerda para se chegar a indicação de ff que está na partitura, 
que além de obter a nota relativa a casa também resulta numa sonoridade mais percussiva 
pela energia empregada para a execução desta técnica. Outro aspecto que influenciou na 
escolha dos movimentos foi os harmônicos artificiais, que diferente dos harmônicos naturais 
exigem o posicionamento no traste do harmônico com a mão direita, podendo ser executado 
também pressionando a casa com a mão esquerda. Neste caso o mecanismo da mão direita 
exige um movimento bastante localizado nos dedos para a produção do harmônico artificial, 
necessitando também do deslocamento do antebraço e úmero, para posicionar os dedos nos 
trastes, este gesto particularmente exige uma certa tensão na mão direita principalmente por 
exigir que um dos dedos esteja estendido para que se realize a posição nos traste, e no 
mesmo momento se utiliza outro dedo para puxar a corda(p,a) para  produzir o harmônico. 

9. Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

Existem elementos referentes a motivos rítmicos, melódicos, intervalares e texturais 
que se relacionam diretamente com o trecho musical Krahô. O momento 1 é bastante fiel a 
gravação Krahô transcrevendo (no mesmo tom) quase que literalmente a melodia da flauta 
tanto nas alturas como no ritmo (C.1 ao C.13). O momento 2, que é ritmicamente mais 
movimentado, representa talvez a entrada e sobreposição das vozes humanas. O momento 
3 (C.34 ao C.40) predomina um ostinato rítmico em sextinas, há uma sobreposição de 
intervalos cromáticos com utilização da técnica de campanella, lembrando a sonoridade da 
sobreposição das vozes humanas. Momento 4 (C.41 ao C.59) lembra um pouco o uso dos 
harmônicos no momento 1 com acréscimo e variação de elementos na harmonia.  O início do 
momento 5 parece ser uma referência a utilização do coro como uma textura melódica 
paralela, lembrando o resultado intervalar utilizados de maneira harmônica e melódica 
existentes nos momentos  1, 2 e 4,  recombinando e variando esses elementos, que tem 
relação, no meu ponto de vista, com a aspectos texturais do áudio Krahô principalmente onde 
há sobreposição. Finaliza com uma variação referente a melodia na flauta utilizada no início 
e final do áudio Krahô. 
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10. Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da gravação/partitura)  

 O processo de preparação da obra ocorreu juntamente com a audição da música 
Krahô, e apesar de ser somente uma referência ou inspiração contém trechos bem definidos 
que lembram muito o áudio, como citado anteriormente o momento 1 é bastante fiel ao início 
e final áudio tendo talvez por objetivo ser uma transcrição. Por ter sido um objeto de inspiração 
para o compositor, seja de grande valia ter acesso a essa fonte, mas também algo incomum 
para interpretação de uma peça pois os elementos já estão pré-determinados, mas serve 
como um complemento para tentar caracterizar nuances presentes no áudio Krahô. No 
momento 3 as dissonâncias e sobreposição das vozes lembram algo aos 3m:50s do áudio, 
também por ter um aumento na dinâmica. No final do momento 5 existe uma melodia que 
análoga ao áudio que  também decresce em dinâmica, instrumentação e andamento,  
referênciando a melodia tocada na flauta. Acredito que haja aspectos formais que possam ser 
utilizadas como referência, principalmente o crescimento e decrescimento dinâmico, a 
variação da instrumentação e rítmica se o objetivo for transparecer essas características 
através da obra. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
SONATA 2020 
7. Quais suas impressões sobre a composição? (identificar a composição)  
A obra Sonata para Violão 2020 do compositor Ernesto Hastmann é dividida em 3 

movimentos. Possui uma linguagem que caracterizada pelo uso de elementos não 
tradicionais, tendo predominância de harmonia e melodia não tonal, possui ritmos e mudanças 
métricas complexas características de uma música com caráter contemporâneo. A 
composição também utiliza de recursos e efeitos sonoros como técnicas estendidas e 
percussivas no violão tais como:, bends, pizzicato ala Bartók, tambora, harmônicos artificiais 
e glissandos.  O primeiro movimento é caracterizado principalmente pelo uso de arpejos, 
intercalada com ideias melódicas pontilhistas, seguindo um tratamento cromático tanto 
harmônico como melódico. No segundo movimento não segue um padrão tão evidente, e 
apesar de ser o movimento mais curto em extensão possui uma grande variedade de 
elementos tanto rítmico melódicos como texturais. O terceiro  movimento foi o que achei mais 
difícil principalmente pela questão rítmica, também possuindo aspectos contrapontísticos 
além de elementos presentes nos outros movimentos. 

8. Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance dessa 
composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem realizados 
durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às outras peças 
que já estudou e tocou?  

A diferença principal em preparar essa composição foi por se tratar de uma peça de 
estreia, e não ter nenhum referêncial de gravação, outro fator seria também por ter acesso ao 
material sonoro que inspirou o compositor, podendo relacionar ou evidenciar algum aspecto 
estrutural na obra com relação a essa fonte.  

A preparação da performance influenciou-se pela notação não estar indicando 
digitações ou dedilhados, apesar disso indicações de técnicas e dinâmicas estão bem 
evidenciadas, como por exemplo na primeira folha do primeiro movimento, por serem grupos 
de notas em sextinas, e cada grupo compreender de maneira descendente ou ascendente 
todas as cordas do violão em sequência, a utilização do termo glissando neste sentido 
influenciou diretamente na escolha do movimento para executar esse arpejo na  mão direita, 
podendo-se utilizar um movimento ou gesto mais amplo, utilizando um dedo no movimento 
ascendente ou descendente na mão.  Ainda no primeiro movimento a utilização da técnica de 
bend, por se tratar de uma técnica não usual ao violão, também houve alguma adaptação 
para se executar esse movimento. No segundo movimento indicações como (Sul E clarinete 
sound) e tambora indicam de maneira específica a sonoridade e técnica a ser utilizada, 
delimitando a possibilidade de execução. No terceiro movimento existe uma enorme 
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quantidade de material e variedade de contrastes, a utilização de pizzicatos ala Bartók 
combinados com dinâmicas fff intercalado com trechos melódicos a duas vozes em p, refletem 
diretamente nos movimentos e na expressão dos gestos. Ao executar o pizzicato ala Bartók 
existe um momento de preparação para o gesto pois muda o mecanismo de ação  usual no 
instrumento, precisando além de reposicionar mão e braço para uma região da corda com 
menos tensão especificamente sobre a escala do instrumento, ainda o gesto necessita que 
ao segurar a corda para ser puxada, uma certa pressão entre os dedos, além de ser mantida 
uma rigidez no pulso, indicando a necessidade de tensão para ser movimentada pelo úmero, 
também produzindo um movimento não usual, já que se faz em direção oposta ao tampo 
conseguindo assim o efeito percussivo da corda batendo nos trastes e escala. A técnica de 
glissando com a mão direita necessita um relaxamento principalmente no punho/pulso sendo 
o movimento principal norteado por um movimento de rotação do antebraço, apoiando e 
posicionando no polegar o movimento para baixo e para cima com o indicador ou anular, 
necessitando de um movimento relaxado e fluido para se obter um bom resultado. 

9. Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

O primeiro movimento inicia com acordes arpejados em sextinas predominantemente 
em intervalos de quartas justas (toda primeira página) que acredito ser uma referência ao 
intervalo utilizado na melodia da flauta no áudio Krahô, esse intervalo é amplamente utilizado 
durante o primeiro movimento também de maneira harmônica (metade da segunda página). 
No início da sexta página inicia com uma ideia contrapontística que remete talvez a entrada 
das vozes Krahô. Os Bends remetem a uma tentativa de alcançar as inflexões microtonais da 
flauta ou da voz. 

O segundo movimento inicia com acordes quartais paralelos com momentos de certa 
independência melódica, acredito também ser relativo a predominância desse intervalo na 
flauta Krahô. esse motivo rítmico melódico que mesmo não reaparecendo literalmente segue 
o padrão de textura com paralelismos melódicos e intervalos de quartas, seguindo por graus 
conjuntos ascendentes e descendentes, tem um enfoque maior na questão melódica e 
contrapontística entre as vozes.  

Terceiro movimento predominantemente mais rítmico e movimentado, utiliza como 
recurso variação entre ideias rítmico melódicas que possuem características contrapontísticas 
entre duas ou mais vozes, contrastando com uma textura harmônica(acordes) com utilização 
de paralelismos entre esses acordes. No primeiro sistema além de existir um motivo melódico 
com utilização do intervalo de quarta justa, parece existir uma relação rítmica com o ritmo do 
chocalho no áudio Krahô. As variações métricas onde se estabelecem diferentes referênciais 
de pulso para cada tipo de compasso remetem a esse tipo de variação no áudio Krahô. 

10. Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da gravação/partitura)  

A preparação da obra se deu paralelamente com a audição da música que foi objeto 
de inspiração do compositor( Música Krahô) fator que não é tão comum para interpretação de 
uma obra, tendo em vista que a música Krahô não tinha o objetivo de ser transcrita ou 
arranjada, mas ser criada uma nova obra a partir da percepção do compositor. A maior 
dificuldade de fazer algum paralelo entre elementos comuns do trecho Krahô e a composição 
é a falta de um subsídio gráfico do trecho (partitura) em contrapartida a interpretação de uma 
composição com uma linguagem contemporânea, e por se tratar de uma  obra de  estreia 
onde não se tem a referência a auditiva da execução da obra. Primeiramente precisei fazer 
uma audição atenta ao trecho para ir sistematizando os elementos musicais que conseguiria 
quantizar e referênciar como ritmos, alturas, instrumentação, forma. Posteriormente a esse 
processo interpretei a partitura e consegui identificar  algumas semelhanças estruturais entre 
a partitura e o trecho. Na questão de interpretação da obra existem momentos que ajudam na 
interpretação e talvez indique alguma intenção do compositor com relação a execução, mas 
esse recurso não deve ser utilizado de forma literal ou sistemática, principalmente pela 
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questão da forma e também da função do trecho Krahô que está contextualizada num 
ambiente ritualístico e dissociado da prática ocidental.   
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ERIC MOREIRA - QUESTÕES SOBRE A PERSPECTIVA DOS INTÉRPRETES 
1. Nome, formação, trajetória profissional resumida e experiência em estreia de 

composições para violão.  
Eric Moreira. Sou mestre em música pela UFPR, bacharel em violão pela UNESPAR, 

licenciado em música pela UFOP. Desde a minha primeira graduação, tive contato com obras 
contemporâneas. Quando entrei na graduação, o repertório tradicional com o tipo de 
interpretação já consolidado não me atraia muito. De alguma maneira, o repertório 
contemporâneo me soou mais interessante, pela sonoridade exótica de algumas peças, por 
causa de materiais algumas referências composicionais e também pelo fato de o compositor 
estar vivo, o que me possibilitava um possível diálogo com ele. 

Dessa maneira estudei as obras clássicas, para dominar melhor a técnica do 
instrumento e em paralelo estudava sozinho obras contemporâneas, muitas vezes orientadas 
pelos próprios compositores. Outro fator importante foi o trabalho que realizei no Ensemble 
Móbile, um grupo de câmara especializado na performance de música contemporânea. Com 
esse grupo, pude realizar algumas temporadas com diversas estreias de obras escritas para 
a formação do grupo, que inclui o violão.   

Realizei em 2017 uma oficina de composição dentro do IX Simpósio Acadêmico de 
Violão da EMBAP, junto ao compositor Felipe de Almeida Ribeiro, onde trabalhamos algumas 
miniaturas que os alunos escreveram para violão solo. Tive a oportunidade de trabalhar como 
intérprete residente junto aos estudantes e composição, além de estrear todas as miniaturas 
no mesmo evento. 

Através do Móbile, concertos solos e outros projetos independentes, consegui estrear 
obras de compositores em eventos importantes como a Bienal de Música Contemporânea no 
Rio de Janeiro; no International Darmstadt Summer Course na Alemanha, na Bienal Música 
Hoje e Simpósio Internacional de Música Nova, ambos em Curitiba, além de outros eventos, 
como um concerto que realizei em 2018 no Paço da Liberdade em Curitiba, com várias 
estreias de obras que foram dedicadas a mim. 

 
2. Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao preparar a performance de 

uma composição?  
Sempre busco dar a vida aos sons que o compositor criou em sua cabeça. Esse é o 

meu primeiro pensamento antes de executar a peça e o último, ou seja, antes de realizar a 
performance da obra.  

Acredito que existe a ideia musical do compositor. Em seguida ele anota na pauta com 
os signos que ele tem domínio. Em seguida o intérprete lê os signos com o intuito de dar a 
vida àquelas ideias musicais que o compositor pensou antes ou durante a escrita da partitura. 
Acredito que no processo de escrever e editar a música, algumas ideias musicais podem ter 
sofrido alguma interferência por causa da escrita da obra. Então, como intérprete eu leio a 
partitura e tenho sempre na minha cabeça essas perguntas quando vejo trechos duvidosos: 
o que será que o compositor pensou ao escrever esse trecho na partitura? Qual som estava 
na cabeça do compositor? Quando possível, tento resolver esses aspectos musicais junto ao 
compositor, ou através de alguma referência de gravação anterior. Quando não é possível, 
tento resolver esses trechos priorizando o meu conhecimento sobre a obra e a execução 
técnica do instrumento.   

A partir disso, eu geralmente penso: o que eu posso acrescentar como intérprete desta 
obra? Geralmente a resposta vem através do meu estudo, da minha digitação da obra, de 
alguma expressão, articulação ou timbre que não estavam escritos, mas que eu inseri. Essas 
coisas aparecem naturalmente ao longo do meu estudo da obra.  

3. Você costuma executar as peças sempre da mesma maneira? Quais os fatores 
de ocasião que podem afetar sua performance?  

Não. Acredito que ao passar do tempo, o intérprete tende a mudar a execução da obra. 
Tive um professor que me disse que a música só fica boa assim que você tocar ela em público 
por pelo menos seis vezes. Muitas vezes isso não é possível, mas quando você tem a 
oportunidade de tocar ao vivo, tocar para o compositor, tocar para algum professor, tocar para 
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algum amigo, alguns aspectos interpretativos na obra começam a ficar mais claros para o 
intérprete.   

Em linhas gerais, existem muitos aspectos expressivos, como por exemplo rallentando 
e crescendo. Esses aspectos podem ser alterados levemente na performance, uma vez que 
são difíceis de mensurar.  

Acredito que o lugar da apresentação interfere também em aspectos como: dinâmicas, 
fermatas e alguns finais de frases. Por exemplo, se a sala tem muita reverberação, geralmente 
a fermata dura pouco mais. Nesse caso eu tento fazer a música soar com mais calma, para 
fazer a sala de concerto ‘jogar a favor’ da obra. O público está em uma sala de concerto para 
viver uma experiência e quando o intérprete aprende a usar a sala de concerto, a experiência 
de vivenciar uma obra musical ao vivo tende a ser mais interessante. 

Outro exemplo é o nível da dinâmica. Quando o compositor escreve para o intérprete 
tocar forte, o quão forte deve ser? Isso pode ser levemente alterado dependendo da sala do 
concerto, do instrumento etc. E se for uma dinâmica pianíssimo? Enquanto intérprete, como 
devo tocar uma nota em pianíssimo e ela soar para as pessoas da última fileira do teatro? 
Muito provavelmente preciso alterar o timbre dessa nota e fazer um som pouco mais brilhante 
para projetar melhor, mesmo que essa alteração de timbre não esteja descrita na partitura.    

4. Como intérprete, qual o seu papel na música em geral? Você acredita que as 
obras devem ser executadas fielmente como estão escritas? Pode haver adição de 
elementos por parte do intérprete?  

Sempre penso que se o compositor quiser ter um controle melhor da interpretação da 
sua obra, seria melhor ele fazer obras eletrônicas. Em linhas gerais o intérprete traz a música 
para nosso plano, ou seja, traz vida para a música. Acredito sim que o intérprete pode trazer 
elementos pessoais para a performance. Muito se fala sobre o imaginário do compositor, mas 
existe também o imaginário do intérprete. Esse imaginário pode ser ativado quando ele vê 
trechos na música que fazem alusão com alguma outra obra, ou títulos de movimentos e obras 
que pode lhe sugerir alguma poética interpretativa diferente. Por mais que o compositor 
descreva o som através da partitura, é o intérprete que cria e dá vida ao som. 

Sobre as adições ou possíveis alterações de elementos na interpretação da obra, 
acredito que o intérprete tem muito a agregar. No caso do meu instrumento, percebo bastante 
que a harmonia é um problema recorrente. Geralmente, os compositores que não são 
violonistas ou que nunca tocaram violão, tem dificuldades em encontrar harmonias que 
funcionam no instrumento. Nestes casos é sempre bom pedir para um violonista revisar os 
acordes, para ver se é possível fazer no instrumento. De qualquer maneira, sempre chegam 
para mim obras com problemas de harmonia. Assim, eu preciso estudar harmonia da obra em 
geral e em seguida, eu entro em contato com o compositor, para discutir as alterações que 
são tecnicamente viáveis para o instrumento.      

Existem casos que o compositor sugere digitações para mão esquerda ou direita no 
violão. Em meu processo de preparação eu busco não seguir a digitação proposta. 
Geralmente as obras que já chegaram para mim tinham opções de digitação com problemas 
e que contradiziam com a partitura. Sendo assim, quando a obra vem com a digitação pronta, 
eu prefiro construir uma digitação do zero e consulto a digitação proposta apenas quando 
encontro problemas para digitar algum trecho da partitura.      

Existe outro tipo de adição de elementos musicais por parte do intérprete, que ocorre 
dentro do trabalho colaborativo entre compositor e intérprete, sendo assim, essas alterações 
ocorrem no meio do processo da composição. Por exemplo, em trabalhos anteriores de 
colaborações com compositores, já mostrei técnicas que desenvolvi em outras obras, como 
por exemplo, o rasgueado de mão esquerda. Nessa ocasião, o compositor gostou tanto do 
resultado sonoro que resolveu aderir à sua música. Essa adição de elementos tende a ser 
mais orgânica pelo fato de a obra ainda não estar concluída pelo compositor.   

Por fim, quero deixar registrado que em casos que mudam estruturas sólidas da 
música, como por exemplo: mudanças de notas melódicas; alteração do timbre proposta pelo 
compositor; mudança de harmonias; essas alterações devem ser comunicadas e discutidas 
com o compositor.   
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5. Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 

entendimento sobre esse termo?  
O conceito de gesto musical é amplo e pode ser analisado por diversas perspectivas. 

Compreendo o gesto no sentido de execução musical, que em resumo seria o gesto que o 
intérprete realiza para executar o som. Compreendo também, de modo empírico, o gesto 
como uma unidade musical, geralmente como uma frase musical que apresenta início, meio 
e fim.  

6. Quais suas impressões sobre o trecho musical indígena disponibilizado?  
Ouve-se uma frase que se repete quase como um mantra, um instrumento de 

percussão que segue como acompanhamento e um instrumento de sopro que inicia e termina 
o áudio que foi disponibilizado. O trecho mantém um ritmo do início ao fim, ou seja, não há 
transições bruscas de andamentos.   

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
CYCLUS 
7. Quais suas impressões sobre a composição?  
Quando olhei a partitura, percebi que havia alguns elementos não tradicionais como 

trêmolo de mão direita em notas superagudas, além de percussão no tampo do violão e a 
técnica da tambora. A música pareceu soar muito bem e poética, em decorrência do nome 
dos movimentos. Por exemplo, o segundo movimento se denomina “Fogo no Cerrado” 
apresenta o trêmolo com glissando na região super aguda do violão. Assim, antes de executar 
as notas no instrumento eu já imaginei a sonoridade do fogo queimando em uma vegetação 
rasteira e quando fui tocar eu improvisei algumas vezes esse trecho para buscar essa 
sonoridade das queimadas que tenho no meu imaginário. O terceiro movimento que se 
denomina “Origem do Oceano” já trouxe ao meu imaginário mais expressão nas frases, por 
causa do oceano. Através desse meu imaginário, busquei vibrar alguns trechos que não estão 
descritos na partitura, mas que achei que funcionaria bem, como os compassos 58, 72 e 79. 

  
8. Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance dessa 

composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem realizados 
durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às outras peças 
que já estudou e tocou?  

Geralmente não penso muito sobre os movimentos corporais na preparação da 
performance. Creio que eles aparecem de modo orgânico ao longo do processo de 
preparação. Quando estou perto de realizar uma performance, eu gosto de pensar o corpo 
nas transições de movimentos ou trechos importantes dentro da música. Por exemplo, no meu 
estudo percebi que devo estar com o corpo diferente para a entrada do compasso 1, que tem 
uma energia mais calma em relação ao compasso 33, que apresenta uma energia com muito 
movimento. O compasso 1 está contando uma história diferente do compasso 33, então o 
corpo do intérprete deve ser diferente nestes casos.  

O compasso 7 apresenta um elemento que não se repete no resto da obra. Se trata 
de um glissando com a unha e que produz um gesto bem peculiar do violonista. Percebe-se 
que antes deste gesto existe uma nota com fermata em final de frase e após esse compasso 
inicia uma nova frase, compreendi que esse gesto precisa soar como um efeito que não se 
conecta muito com a parte anterior e posterior. A partir daí, busquei realizar o movimento com 
mais movimento no braço direito, com o objetivo de valorizar o gestual.   

Entre os compassos 46 e 50, existe uma combinação de diversos elementos como o 
pizzicato bartók, acordes superagudos, percussões no cavalete e o efeito de trêmolo em notas 
super agudas. Naturalmente, para executar cada elemento mencionado acima, o violonista 
deve alterar seu gesto de execução. No meu estudo, trabalhei primeiramente o gesto neste 
trecho simplesmente como gesto de execução, ou seja, movimentava somente o necessário 
para executar as notas e encaixar no tempo proposto pela compositora. Assim que esses 
gestos ficaram naturais, comecei a compreender todos esses compassos como um único 
gesto. Para mim esses compassos se tornaram um clímax do fogo que ocorria no Cerrado, 
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com muita velocidade na mão esquerda para executar os acordes e notas superagudas, além 
dos movimentos bruscos e certeiros que a mão direita realiza com as percussões e os 
pizzicatos bartók. Em síntese, eram quatro gestos que pensei no princípio e que se 
transformaram ao final em um grande gesto.  

9. Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

Nesta obra, eu percebi que a compositora se apropriou das notas e alturas do trecho 
disponibilizado. Assim, o sistema de alturas da obra foi baseado no áudio. De resto, não 
percebi outros elementos.  

10. Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da gravação/partitura).  

Primeiramente eu li toda a obra para conhecer a sonoridade, identificar as partes que 
são tecnicamente mais difíceis e também fiz um estudo de harmonia.  

Faz parte do meu processo de interpretação o ato de extrair alguns acordes da música 
e improvisar com alguns ritmos de música popular. De alguma maneira isso me dá mais 
intimidade com a obra. Sendo assim, eu improvisei com ritmos populares os acordes dos 
compassos 19, 24, 26, 28, 30. 

Os compassos 33-38 eu estudei em duas etapas. Primeiramente encontrei a digitação, 
em seguida estudei bem lento até chegar no andamento proposto. Após resolver a parte 
técnica, resolvi estudar esse trecho escutando ao mesmo tempo o áudio que foi 
disponibilizado para esse projeto, como se fosse uma tape de música eletroacústica. Gostei 
tanto dessa experiência que quando toco essa parte, me vem na cabeça um pouco a 
sonoridade dos índios.  

A partir desse estudo com o áudio, resolvi improvisar outros elementos da música 
enquanto ouvia o áudio. Fiz isso improvisando as harmonias, os efeitos de trêmolos, os 
harmônicos e as tamboras.  

Após essa experiência, retomei o estudo da obra para acertar detalhes rítmicos 
propostos pela compositora. Em seguida trabalhei questões expressivas e de dinâmica. 

Ao longo do processo, entrei em contato com a compositora via Skype para conferir 
quatro acordes nos compassos 20, 67, 70. Apresentei algumas sugestões para alterar os 
acordes e trabalhamos neles para deixar mais violonístico. Ainda neste contato toquei alguns 
trechos da música para a compositora, especialmente os trechos que apresentavam técnicas 
alternativas. Trabalhamos no compasso 14, onde mostrei a expressão do efeito percussivo 
iniciando e terminando no al niente, o resultado agradou muito a compositora. Trabalhamos 
também em algumas possibilidades para a execução do trêmolo de mão direita, que se 
apresenta no segundo movimento. Neste caso, alterei a velocidade do glissando e também o 
registro, pois consegui ampliar o gesto proposto pela compositora em todo o braço do 
instrumento, desde que não haja pressão do dedo na corda para pressionar nas casas.   

Por fim, estudei a obra inteira para compreender melhor todos os movimentos.   
 QUESTÕES ESPECÍFICAS 
NUTAI ONAPA 
7. Quais suas impressões sobre a composição? (identificar a composição)  
Quando olhei a partitura, me pareceu muito violonística. Não notei nenhum signo 

desconhecido e não tive dificuldade de entender como funcionava a música. Percebi que o 
compositor indicou muitas digitações de mão esquerda e algumas de mão direita. O título não 
me trouxe nenhuma referência exterior para estudar a peça. Por fim, notei pelo tipo de notação 
utilizada e por causa das digitações de mão esquerda, que a peça poderia soar vários arpejos 
que apresentam sonoridades específicas do violão, como por exemplo: i) a mistura de notas 
reais e harmônicos; ii) combinação de notas presas a partir da 7ª casa e notas de notas soltas. 
Esse tipo de sonoridade se encontra em grandes compositores para violão como Leo Brouwer 
e Villa Lobos.  

8. Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance dessa 
composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem realizados 
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durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às outras peças 
que já estudou e tocou?  

Geralmente não penso muito sobre os movimentos corporais na preparação da 
performance. Creio que eles aparecem de modo orgânico ao longo do processo de 
preparação. Quando estou perto de realizar uma performance, eu gosto de pensar o corpo 
nas transições de movimentos ou trechos importantes dentro da música.  

O tapping do compasso 1 é forte e precisa ser presente. Lembra muito o início da 
‘Ritmata’ do Edino Krieger, que apresenta logo no início alguns tappings no violão nas cordas 
graves. Existem outras obras que apresentam o tapping dentro de frases rápidas e soam 
completamente diferente e posso citar o Percussion Study 1 do Arthur Kampela, que 
apresenta a mesma técnica em outro contexto. Nessa obra busquei realizar o gestual do 
tapping com menor vigor do que a Ritmata, pelo fato da peça soar mais delicada e menos 
agressiva. 

Os arpejos dos compassos 18, 22, 25 e 28 são semelhantes aos arpejos dos 
compassos 73, 74 76 e 79. A diferença entre eles é que o primeiro grupo de arpejos ‘pontuam’ 
as frases do Momento 2, por exemplo: existe entre os compassos 14 e 17 um grupo de notas 
com um ritmo determinado e sem variações bruscas de ritmo e dinâmica. Assim que entra o 
arpejo do compasso 18 com um ritmo diferente, a própria realização do arpejo pontua aquela 
sequência anterior, logo o gestual desse arpejo deve ser mais discreto. Já o segundo grupo 
de arpejos, estão dispostos dentro de um crescendo da dinâmica, sendo assim o gestual para 
a execução destes arpejos acompanha a dinâmica proposta pelo compositor. 

Os compassos 42, 44, 48, 50, 51, 80, 83, 84 apresentam um mesmo gesto. Não se 
trata de algo completamente novo na obra, uma vez que os elementos musicais já foram 
apresentados em outras ocasiões da obra. Em meu estudo busquei evidenciar esse gestual 
que é característico dos Momentos 4 e 5. 

 Por fim, o Momento 3 apresenta uma regularidade rítmica que o distingue dos demais 
Momentos. Busquei dar um caráter gestual mais homogêneo, tocando sem muitas variações 
corporais e respeitando o fraseado proposto pelo compositor. A única exceção de aspectos 
gestuais para este Momento são os compassos 39 e 40, representados por um ritardando que 
culmina em um acorde com fermata. Neste ponto busquei exagerar no gestual para mostrar 
o final deste Momento.    

9. Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

Nesta obra, percebi que o compositor se apropriou do gesto do instrumento melódico 
do trecho musical Krahô, que se encontra no início e no fim do áudio disponibilizado, uma vez 
que os compasso 4 e 11 tem um gesto no violão com sonoridade parecida. Percebi que o 
sistema de alturas utilizado na obra engloba notas do trecho disponibilizado.  

Em geral, o compositor se apropriou de notas musicais no trecho Krahô que soam 
bastante no violão. Tendo em vista esse aspecto, foi utilizada na obra uma característica 
idiomática do violão, que se trata da execução da mesma nota (e mesmo registro) soando em 
cordas diferentes. Pode-se citar, por exemplo, a nota Si nas cordas 2, 3 e 4, além do 
harmônico na corda 6, que soa o mesmo Si. De resto, não percebi outros elementos.  

10. Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da gravação/partitura). 

Primeiramente eu realizei uma leitura geral em toda a obra para conhecer a 
sonoridade, identificar as partes que são tecnicamente mais difíceis e também fiz um estudo 
de harmonia.  

Faz parte do meu processo de interpretação o ato de extrair alguns acordes da música 
e improvisar com alguns ritmos de música popular. De alguma maneira isso me dá mais 
intimidade com a obra. Sendo assim, eu improvisei com ritmos populares os acordes dos 
compassos 18, 22, 28, 50 e 84. 

Como tive um bom tempo para trabalhar, após a leitura geral da obra, dediquei o 
estudo de cada Momento em dias distintos, para compreender cada um como uma micropeça.  
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O Momento 1 apresenta o desafio do tapping, entretanto o andamento mais calmo 
favorece a execução da técnica com precisão. Os ligados rápidos, presentes nos compassos 
4 e 11 foram estudados isoladamente para maior clareza na execução.  

O Momento 2 apresenta combinações de notas reais e harmônicos. Neste caso em 
específico, a digitação proposta pelo compositor auxiliou. Por exemplo, o compasso 14 
apresenta a mesma nota Si em duas cordas diferentes, sendo assim a digitação deixou bem 
claro o pensamento da sonoridade que compositor imaginou. Esse tipo de escrita, nesta obra, 
demonstrou o domínio do instrumento pelo compositor.  

Por se tratar de tratar de uma combinação de timbres de notas reais e harmônicos, a 
leitura do Momento 2 em específico trouxe mais tempo para preparação. Busquei 
experimentar as frases em posições diferentes de mão direita para conseguir uma sonoridade 
que me soasse melhor. 

O Momento 3 apresenta uma regularidade de ritmo e de digitação da mão esquerda, 
o que favoreceu no início do meu estudo. Após o primeiro estudo, o desafio foi equilibrar a 
execução e a dinâmica dos harmônicos dentro das frases.     

O Momento 4 apresenta mais combinações de sonoridades e timbres. O estudo foi 
realizado no início bem lentamente, sem preocupação com o andamento proposto. Realizei 
separadamente um estudo dos gestos dos compassos 42, 44, 48, 50 e 51 com a finalidade 
de dar uma unidade interpretativa aos gestos.  

O Momento 5 é mais denso de todos e apresenta características apresentadas dos 
momentos anteriores. Foi o que exigiu mais estudo pela quantidade e informações. Em geral, 
estudei sem preocupação do andamento proposto, para compreender os pequenos gestos, 
em seguida busquei a melhor sonoridade para cada frase. Por fim, coloquei música no 
andamento proposto para estudar. 

Após os estudos dos Momentos separados, foi necessário tocar todos eles em 
sequência para compreender a obra inteira. Foi muito natural a passagem de cada momento, 
pois geralmente tem um espaço de ressonância da última nota de cada Momento para se 
preparar o próximo movimento. A única exceção é a transição do Momento 2 para o 3 que 
apresenta uma transição que tem uma transição com accelerando. Sendo assim, essa 
transição foi estudada separadamente para melhorar a performance da obra.   
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
SONATA 2020 
7. Quais suas impressões sobre a composição? (identificar a composição)  
A palavra sonata já nos diz muito sobre a forma da música, mesmo antes de tocar. 

Como sei que o instrumento principal do compositor é o piano, provavelmente ele estudou 
muitas sonatas em seu instrumento, fato que não é tão comum no violão. O repertório de 
sonatas do violão é muito menor do que o da literatura para piano.   

Quando olhei a partitura, percebi que iria levar muito tempo para estudar ela. É uma 
obra de resistência e de técnica muito complicada! Se tivesse trabalhado ao lado do 
compositor no processo de composição, certamente tentaria alterar diversos pontos, como 
por exemplo os arpejos do primeiro movimento. A pestana é uma técnica que exige certa 
energia para tocar, entretanto ela é muito utilizada no primeiro e terceiro movimentos da obra. 
Como conheço as minhas limitações técnicas, percebi que deveria dar muita atenção no 
estudo desses difíceis arpejos, que devem ser executados com rigor rítmico.   

Apesar do 1º movimento apresentar o desafio dos arpejos com pestanas, existem 
trechos mais simples que equilibram a dificuldade técnica. Pode-se citar os trechos que 
misturam notas reais com harmônicos, como por exemplo a 2ª página deste movimento. Essa 
sonoridade funciona muito bem no violão, principalmente quando as notas reais são cordas 
soltas, fato que deixa a frase mais fácil de executar. Outro trecho que soa bem e apresenta 
um grau técnico mais simples são os acordes quartais presentes nas páginas 2 e 5. Esses 
acordes podem ser tocados com a mesma digitação da mão esquerda, mas em posições 
diferentes no braço do instrumento, técnica que funciona muito bem no violão.  

O 2º movimento é mais lento e explora com mais expressão os acordes quartais. Neste 
movimento se apresentam várias dinâmicas e algumas sonoridades que não aconteceram no 
movimento anterior, como a tambora e o timbre Clarinet sound.  

O 3º movimento apresenta ser muito denso de sonoridades e gestos. O grande desafio 
é equilibrar todas essas sonoridades e gestos dentro do mesmo movimento. O arpejo que 
inicia o movimento lembra muito o 1º movimento, entretanto configuração do arpejo deixou a 
digitação da mão direita mais fácil para a realização desse movimento. Tive dificuldade para 
entender as divisões por vozes das páginas 12, 13 e 14, entretanto estudei, a princípio, o 
trecho bem devagar e sem me preocupar muito com as divisões de 4 ou 5 vozes propostas 
pelo compositor.  Por fim, os signos percussivos eram bem claros, entretanto foi necessário 
um estudo separado para se compreender o gestual proposto dentro da obra. 

8. Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance dessa 
composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem realizados 
durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às outras peças 
que já estudou e tocou?  

Sobre os arpejos presentes nas páginas 1, 4 e 6 tive problemas para executar. Não 
tinha ficado claro para mim o gestual proposto pelo compositor e eu estudei de um modo 
alternativo para resolver os problemas rítmicos dos arpejos descendentes (esse trecho está 
elucidado na pergunta 10 deste questionário). Durante o contato com o compositor, ele me 
apresentou a ideia composicional deste trecho e em seguida alterei o meu gesto no estudo 
desses arpejos. Especialmente na página 1, o gestual do violonista deveria ser algo primitivo 
como tocar o polegar da mão direita para baixo e o indicador para cima. Após esse gestual 
característico, os arpejos ficam com digitações mais tradicionais da técnica clássica do violão. 
Sendo assim, ao decorrer do início da obra, ocorre uma transformação gestual da mão direita 
– do ‘primitivo’ para o ‘arpejo clássico’.   

Na minha preparação, busquei evidenciar mais o gesto das notas com bends na 
página 3, o que me fez associação com o áudio da tribo Krahô. No movimento II esse gesto 
aparece de modo similar nos compassos 16,17,18, 19, 20, 40, 41, 43, 45, 46, 56, 57, 67 e 68. 
Como intérprete, busquei dar uma unidade gestual desses trechos na preparação da 
performance. 

Outros efeitos como os bitones da página 3 e as notas abafadas da página 6 são 
efeitos que aparecem apenas uma única vez na obra. Em razão da dinâmica em piano desses 
efeitos, optei por deixar o gestual mais discreto.    
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Os pizzicatos bartók aparecem sobre 3 circunstâncias segundo a minha ótica. 
Primeiramente eles surgem nos compassos 61, 64, 153, 156 como finalizações bruscas de 
frases em piano, sendo assim o gestual precisaria ser mais brusco na execução. A segunda 
circunstância ocorre nos compassos 90-92 e 94-98, como um ostinato, sendo assim busquei 
dar mais leveza, mesmo com as dinâmicas no fortíssimo. A terceira circunstância ocorre nos 
compassos 202 e 204 que são pizzicatos bartók oitavados que estão neste trecho para 
enriquecer e preencher o final que é rico em sonoridades da obra.   

Os rasgueados entram na obra na última página do 3º movimento, sempre em 
fortíssimo. Na minha preparação da performance, busquei enfatizar esse gestual para mostrar 
que a música estava finalizando com vigor. 

A tambora dos compassos 208, 209 e 210 dão um contraste de sonoridade no final da 
obra, entretanto o gestual da mão direita por si só já enriquece a interpretação.  

Nessa obra existem notas percussivas na parte final do 3º movimento nos compassos 
105, 107, 183-185, 187, 189, 193-195, 197 e 199. Na preparação da minha performance 
compreendi que esse gestual rico agregou na parte teatral da performance, uma vez que se 
utilizam as duas mãos para executar as percussões, mas também acrescenta tensões na obra 
que deixam ela mais carregada de gestuais. Torna-se importante frisar que na parte final da 
obra somam-se a esses efeitos: os arpejos, os rasgueados, as tamboras e os pizzicatos 
bartók, que deixam a parte final da música muito densa de sonoridades e gestuais. 

9. Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

Nesta obra, eu percebi que o compositor se apropriou das notas e alturas do trecho 
disponibilizado. Assim, o sistema de alturas da obra foi baseado no áudio. Os glissandos que 
estão no 4º sistema da página 3 lembram muito o início do áudio da tribo Krahô. Esse gestual 
se repete de modo similar no 2º movimento da obra e com toda certeza o compositor se 
apropriou desse gesto para a inclusão dentro desta obra. De resto, não percebi outros 
elementos significativos dento da obra. 

10. Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da gravação/partitura).  

Primeiramente eu li toda a obra para conhecer a sonoridade e identificar as partes que 
são tecnicamente mais difíceis. Nesta obra, os trechos difíceis são vários, o que me fez 
estudar por um período maior. Delimitei cada trecho difícil e estudei isoladamente cada um 
por várias semanas. Posso citar como exemplo: os arpejos com pestana do 1º movimento 
(especialmente páginas 1 e 4); os 2 primeiros sistemas da página 6; os compassos com 
acordes secos no 3º movimento (compassos 45, 47, 89, 93, 99, 100, 139, 141 ); arpejos com 
notação de divisão por vozes (compassos 101-103). 

Geralmente realizo improvisações sobre a harmonia da música para ter mais 
intimidade com o pensamento do compositor, entretanto o meu estudo inicial nesta obra foi 
focado em resolver as partes tecnicamente difíceis.  

Os arpejos presentes na 1ª página da música foi o maior desafio para mim. O 
andamento proposto é rápido e eu conseguia fazer os arpejos ascendentes, entretanto não 
tive sucesso com os arpejos descendentes por causa da digitação da mão direita. Estudei 
diversas digitações e alterei o sentido do arpejo para buscar uma solução, assim realizei o 
arpejo descendente com a sequência das cordas 1 5 2 3 4 6. Após essa alteração, tive 
sucesso na execução do ritmo no andamento proposto, entretanto essa alteração me fez 
buscar o contato com o compositor para mostrar a minha dificuldade e minha solução para o 
trecho.   

Realizei um contato via Skype com o compositor, onde discutimos principalmente 
essas questões dos arpejos e outras dúvidas pequenas. Após esse contato o meu gestual 
dos arpejos mudou completamente. O meu gesto foi alterado dessa maneira: i) os arpejos 
ascendentes realizei o movimento do polegar para baixo da 6ª para a 1ª corda; ii) os arpejos 
descendentes realizei com o dedo indicador movimentando para cima da 1ª para a 6ª corda. 
Esse ‘gesto primitivo’ no violão que o compositor mencionou em nosso contato não ficou claro 
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no meu estudo inicial, uma vez que o compositor escreveu “strict on time”. Isso me fez pensar 
num gesto mais rigoroso e da técnica tradicional com o ritmo de arpejos, como por exemplo o 
Estudo 1 do Villa Lobos. O gestual primitivo que foi adotado após esse contato com o 
compositor, apresenta naturalmente algumas irregularidades rítmicas, entretanto o 
compositor mencionou que não havia problema em relação às irregularidades rítmicas.       

O timbre indicado no 2º movimento como“Clarinet Sound” era um timbre que fiquei 
com dúvida no estudo. Após o contato com o compositor, descobri que esse timbre indicado 
é um som Dolce no violão, tocando o mais Tasto possível. Esse timbre já havia realizado no 
repertório violão, entretanto utilizando as denominações Dolce e Tasto.   

A divisão de vozes nas páginas 12, 13 e 14, presentes no 3º movimento, foram trechos 
que fiquei com dúvidas no estudo. Não sabia se o compositor gostaria de ouvir todas as vozes 
separadas, pois seria impossível de realizar na minha concepção prévia. Sendo assim, 
estudei o sistema que une todas as vozes, sem me preocupar na divisão por vozes. Quando 
tive o contato com o compositor, ele me informou que aquela divisão por vozes era para ficar 
claro de onde vinha a ideia, mas ele estava ciente de que não escutaria todas as vozes soando 
polifonicamente, mas sim um grande acorde que soaria arpejado.   

Em linhas gerais grande parte do meu estudo foi dedicado para resolver as partes 
técnicas desafiadores e em seguida consegui desenvolver um esboço da obra inteira. Mesmo 
quando consegui tocar a peça inteira, foi necessário estudar as partes técnicas difíceis por 
mais tempo e esse fato aumentou consideravelmente o tempo de preparação da obra. Por 
fim, o meu estudo foi se guiando naturalmente para meu gestual enquanto intérprete, 
principalmente no 3º movimento que ocorre um acúmulo de gestos que precisam 
necessariamente de um tempo para absorver e ficar mais natural no ponto do vista 
interpretativo. 

No caso desta obra, o contato com o compositor foi essencial para o trabalho da minha 
performance. Acredito que toda partitura apresenta limitações naturais e a ideia do compositor 
não ficou 100% clara para mim apenas com a partitura. Por fim, boa parte do gesto que o 
compositor pensou só foi possível de estudar graças ao meu rico contato com o compositor.  
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PEDRO AGUIAR – QUESTÕES SOBRE A PERSPECTIVA DOS INTÉRPRETES  
1 – Nome, formação, trajetória profissional resumida e experiência em estreia de 

composições para violão. 
Pedro Aguiar, Bacharelado pela UFG, Mestrado em Violao e Música contemporanea 

pela Hochschule für Musik und Theater München 
Durante o Mestrado em Música contemporanea na Hochschule für Musik und Theater 

München trabalhei intensamente com compositores da universidade, integrando o grupo 
Octopus, especializado em estreias, também com obras dedicadas a mim e algumas vezes 
como obras impostas em concursos.  

2 – Quanto ao aspecto musical, qual o seu objetivo ao preparar a performance 
de uma composição?  

Ao preparar uma performance musical tento ser fiel ao texto e busco entender quais 
motivos influenciaram o compositor a escrever a obra em questao, qual é o momento histórico, 
país de origem, compositores do mesmo período e regiao... o máximo de informacao possível 
para buscar um retrato fiel do que o compositor queria passar. Em seguida, busco fazer uma 
análise técnica da obra, quais técnicas serao importantes para executar a obra, trabalho 
secoes da peca buscando e interligando-as quando a parte técnica já está consolidada.   

3 – Você costuma executar as peças sempre da mesma maneira? Quais os 
fatores de ocasião que podem afetar sua performance?  

Sempre busco executar as pecas da maneira que trabalhei e julguei pronta para 
executacao em público ou para uma gravacao. Noto que a minha percepcao sobre a peca 
muda com o tempo, pelo maior contato e aprofundamento em relacao a obra e com a 
exigencia técnica e sonora, tornando-a cada vez mais difícil de estar plenamente contente 
com uma performance em público.  

Vários fatores podem afetar a performance: ansiedade, eventos que estao fora do meu 
controle (ruído inesperado, ar-condicionado, afinacao, acústica do local, pessoas inesperadas 
no público, unha quebrada...) 

4 – Como intérprete, qual o seu papel na música em geral? Você acredita que as 
obras devem ser executadas fielmente como estão escritas? Pode haver adição de 
elementos por parte do intérprete?  

O meu papel com a música é ser um tradutor das emocoes que foram escritas na 
partitura para o público. Para ser fiel, no entanto, tenho que conhecer a obra a fundo e 
preparar a performance da melhor maneira possível. 

5 – Tem familiaridade com o conceito de gesto musical? Se sim, qual seu 
entendimento sobre esse termo?  

Nunca tive contato com gesto musical durante minha formacao academica e creio que 
é umas das grandes falhas na formacao dos músicos em geral. Na realidade, a maior parte 
da minha formacao foi tentar bloquear os gestos, mantendo o foco apenas na música tocada 
e nao nos gestos corporais que podem utilizados de maneira consciente, podem acrescentar 
muito à performance da obra.  

Recentemente tive contato com o Curso de Composicao Musical de Vincent d'Indy. 
Este autor estabelece que toda manifestacao musical, independente da forma ou época, estao 
divididas bem naturalmente em duas categorias, submissas, ou às leis do gesto ou às leis da 
palavra. Também me deparei com um artigo interessante da Isabelle Loiseleux sobre como 
desde o príncipio do nosso treinamento criamos barreiras para o apredizado do gesto musical 
e focamos apenas na parte de técnica instrumental.  

6 – Quais suas impressões sobre o trecho musical indígena disponibilizado?  
O trecho musical indígena é formado por um efetivo instrumental reduzido, com 

instrumentos de percussao e sopro e um coro de vozes masculinas e femininas. A importancia 
do instrumento de percussao é nítida permanecendo como elemento constante. O instrumento 
de sopro apresenta um motivo de coesao, aparecendo no início e no fim do trecho musical. A 
voz grave masculina solista(talvez um xama!?) apresenta o tema, seguido pelo agregamento 
das vozes masculinas em uníssono, e finalmente, por todo o coro, inclusive com as vozes 
femininas causando um efeito de eco. A tema constitui-se de uma melodia modal, monódica 
e melismática em duas partes que repetem-se constatemente, com um efeito de crescendo e 
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descrecendo e o coro enfantizando as repeticoes em algumas palavras. O andamento é 
estipulado pelo instrumento de percussao  do início da obra sugere um tempo de Andante. 
Este andamento permanece durante todo o trecho.  

Na minha percepcao, trata-se de um ritual religioso, porém não poderia dizer a 
finalidade, pela falta de compreensao do texto cantado e não conhecer a cultura indígena 
suficientemente bem para entender os mitos e ritmos para os rituais. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
CYCLUS 
7 – Quais suas impressões sobre a composição? 
Cyclus – Lourdes Saraiva – A minha primeira impressao foi a relacao entre os títulos 

e texto musical. No primeiro movimento, Sol e Lua, busquei referências à Guaraci e Jaci, 
deuses importantes para a cultura indígena e encontrar motivos musicais que pudessem 
caracterizá-los como em um música programática. A nota lá como elemento central, o 
andamento calmo e as fermatas criam um ambiente tranquilo, sem pressa para seguir o 
discurso musical. O intervalo de quinta (lá-mi) cria um som cheio de harmonicos, dependendo 
da sala, pode criar uma atmosfera instimista bem forte (igreja, ou sala com muita 
reverberacao). O movimento segue com a nota repetida lá em piano, até uma mudanca brusca 
de dinamica e um intervalo de 2a menor descendente no compasso 13, criando uma tensao, 
até entao evitada. No compasso 15 uma frase em torno da nota lá (sib-lá-si-lá) e o intervalo 
de quinta justa entre ré e lá, voltando à calma do início e com a utilizacao dos harmonicos 
naturais. Dois acordes fortes finalizam a peca com um efeito de percussao no tampo do violao.  

O glissando com unha e a improvisacao no super agudo  e os harmonicos do último 
movimento fazem referência às técnicas utilizadas na Sonata op. 47 de Alberto Ginastera. 

O segundo movimento, Fogo no Cerrado, mantém o mesmo pulso do primeiro 
andamento, mas o caráter é totalmente diferente. Os acentos em sforzando e o improviso no 
sobreagudo do instrumento criam uma atmosfera de inquietacao. O aumento da pulsacao e o 
acento na quarta semicolcheia ampliam a falta de tranquilidade, mesmo com a dinamica em 
piao. O canto a partir do comp. 40, pode ser uma aviso, uma maneira de propagar essa 
inquietacao, atigindo o sfz a partir do compasso 46.  

No terceiro movimento, Origem do Oceano, com início bem forte com a mesma célula 
do compasso do comp. 13 do primeiro movimento e o tambora em piano, criando uma outra 
perspectiva sonora, rítmica e melódica. O movimento dos harmonicos poderiam descrever as 
ondas no oceano. 

Referências à Sonata op. 47 de Alberto Ginastera e simplicidade técnica. Liberdade 
para o intérprete para decidir sobre a improvisação no super agudos e também nos finais de 
frase com as fermatas. 
Compassos  1-21 22-50 51-85 
Movimento  Sol e Lua Fogo no Cerrado Origem do Oceano 
Caráter  Calmo Agitato - 

 

Fórmula de 
Compasso 

(4/4) -2/4- 
4/4(4/4)-3/4-(4/4) 
-3/4 

4/4--3/4-4/4- 
2/4-4/4-1/4-4/4- 
1/4-4/4-2/4-4/4- 
2/4-4/4-2/4-4/4- 
2/4-4/4-2/4-4/4- 
2/4-4/4 

Andamento  Semínima=65  

Semínima=65 – 
a 
partir do 
comp.33=100 

Semínima = 65 a partir do 
comp. 
57=80 

Dinamica  mp-p-p<sf-p-f 
mp-mf-p-f-mp< > 

mf-f-sfz-f-sfz 
mp<f-mp-f-mp 
mp<f-mf<f 
psubito<f-p> p<f 

ff-p-f-p-f-p-p<f-p-p<f-sfz-p<f-
p<f-p 
p-p 



202 
 

sfz-f-sfz-ff-sfz-f 
sfz-f-sfz-sfz-ff-f-f 
ff-f-ff-sfz 

Técnicas 
instrumentais 

Harmonicos 
glissando com 
unha-percussao 
no 
tampo abaixo do 
cavalete 

Glissando no 
sobreagudo 
Acordes 
arpejados, 
ostinato 
com polegar 
Acordes em 
Harmonicos- 
Pizz. 
À la Bartok 
Percussao no 
cavalete 

Tambora- Acordes de 3-4-5-6 
Vozes 
Arpejos em harmonicos 

 
8 – Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance 

dessa composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem 
realizados durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às 
outras peças que já estudou e tocou?  

O calmo proposto pela compositora já me faz pensar em relaxamento e respiracao 
tranquila, sem nenhum movimento brusco. Já no segundo movimento, a agonia de pensar em 
fogo no cerrado, com  os acentos sfz e o aumento da tensao, faz pensar em desespero e 
movimentos rápidos e agressivos. O terceiro movimento me faz pensar nas ondas do mar, 
principalmente nos harmonicos ao final da obra.  

9 – Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

Compasso 1 a 5 – referência ao canto, iniciando com a nota lá e o mesmo ritmo. 
Compasso 13 - referência ao motivo do instrumento de sopro  
Compassos 14 e 21 – referência ao instrumento de percussão.  
Compassos 22, 24, 26, 29 – referência ao motivo do intrumento de sopro no baixo e 

canto coral nas vozes superiores   
Comps. 27,30 – intervalo do intrumento de sopro com a voz grave no início do trecho 

musical  
Comps. 33-39- canto coral nas vozes superiores  
Comp. 40-45 – duas vozes do coro escrito em polifonia implícita  
Comp. 45-50 – motivo ritmico do intrumento de sopro no baixo 

Comp. 51-55- referência ao motivo do instrumento de sopro na voz superior e refencia ao 
canto no tambora  

Comp. 60-67- referência ao tema final dos intrumentos de sopro 
Comp. 72,79- referência ao motivo do intrumento de sopro 

10 – Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da peça) 

Ao receber o material disponibilizado pelo pesquisador, a minha primeira acao foi 
escutar a gravacao do trecho indígena e reescutei por diversas vezes. Após iniciei a partir da 
obra que me parecia mais simples tecnicamente, a obra da compositora Lourdes Saraiva. 
Durante essa primeira leitura, já percebi várias referências à gravacao, mas a primeira 
referência que tive da obra, foi as citacoes da Sonata op. 47 de Alberto Ginastera, por meio 
das técnicas extendidas como a improvisacao nos superagudos, glissando com a unha na 
sexta corda, harmonicos no final do terceiro movimento, e os intervalos de sétima maior em 
tercinas, também recorrentes na obra do compositor argentino. Tive que fazer uma pausa com 
a parte prática da obra, mas continuei escutando o trecho musical Kraho diversas vezes, 
chegando a cantar junto com a gravacao e memorizando o ritmo, infelizmente sem 
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compreender o texto que estava sendo cantado. Fiz uma pesquisa sobre a tribo Kraho e 
encontrei algumas informacoes sobre seus costumes e um vídeo, onde jovens de grandes 
cidades visitam uma aldeia. Ao recomecar a trabalhar na obra, deparei-me já na primeira nota 
tocada, a referência à nota lá que inicia o canto e também a obra da compositora, depois o 
ritmo e a cada vez que lia a obra, meu pensamento ia de encontro à gravacao, tornando a 
obra quase um “improviso” sobre o trecho proposto. A partir deste momento, não consegui 
mais desvencilhar a minha performance da gravacao. Certamente ao continuar estudando as 
obras e escutando a gravacao, encontrarei mais referências e poderei amadurecer ainda mais 
os gestos e ideias que possam me ajudar a interpretar melhor a obra em questao. Uma ideia 
que me ocorreu e que poderia também ser algo interessante numa eventual performance da 
obra, seria executar a gravacao do trecho indígena no início e no fim de cada obra, para que 
o público também entre em conexao com a fonte primária. 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS 
NUTAI ONAPA 
7 - Quais suas impressões sobre a composição? (identificar a composição)  
A minha impressao foi o nome indígena da obra,  Nutai Onapa, que significa canto da 

corda. Em seguida, o compositor propoe cinco momentos com andamentos e técnicas 
distintas, apesar de manter o mesmo caráter estipulado no iníco da obra (Tranquilo) 

O primeiro momento inicia-se com a técnica de tapping e harmónicos priorizando a 
reverberacao do intervalo de quinta justa e uma clara referência ao instrumento de sopro do 
início da gravacao fornecida e com a mesma figura rítmica. No compasso 7 há uma citacao 
do canto inicial da gravacao. 

A ressonância criada por meio de multifônicos, arpejos, harmônicos e campanellas é 
a grande surpresa desta obra. 
Compasso  1-13  14-33  34-40  41-59  60-100 
Secao  Momento 1  Momento 2  Momento 3  Momento 4  Momento 5 
Cárater  Tranquilo     
Fórmula de 
compasso 4/4  9/8  5/4 4/4  4/4  4/4 

Andamento  Semínima 
=60  

Seminima 
pontuada=6
0 
accel. 

Semínima=10
0 
rit. 

Semínima=9
0  

Semínima 
=100 - = 
90rit. 
- 
semínima=4
0 

Dinamica  

f – muito 
ressonanteLai
s 
ser-vibrer 
sempre 

f > 
p<Laisser 
vibrer 
sempre 

mp -mf < f 
mpLaisser 
-vibrer 
sempre 

mp – pp 
mp<ff-mf<f 
mp-p -mp-p 

 

Técnicas 
instrumentai
s 

Tapping, 
harmonicos, 
ligados 
descendentes
, 
multifonicos 

multifonicos 
sArpejos e 
harmonicos, 
multifonicos 

Acordes, 
harmonicos, 
glissando, 
mettalico e 
dolce, 
multifonicos 

2 vozes em 
Quintas 
paralelas – 
Arpejos, 
ligados, 
harmonicos, 
tapping, 
multifonicos 

8 - Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance 
dessa composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem 
realizados durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às 
outras peças que já estudou e tocou?  
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O caráter tranquilo proposto pelo compositor propoe um relaxamento e respiracao 
tranquila, mas já no primeiro compasso a técnica expandida de tapping e a dinamica em forte 
me fizeram refletir sobre como deveria ser este primeiro movimento. Este tapping me fez 
lembrar do início da Ritmata de Edino Krieger que é uma das primeiras obras brasileiras 
escritas para violao e que se inicia com o tapping e em movimento lento. Para realizar o 
tapping em forte, precisamos atacar rapidamente a corda, o que poderia comprometer o 
caráter tranquilo, mas esta calma é estabelecida com a reverberacao do intervalo de quinta 
justa e o apoio sonoro dos harmonicos. 

A utilizacao da campanela em vários momentos da obra produzem uma grande 
reverberacao do instrumento. O canto também aparece em campanella, um efeito similar ao 
Estudo 11 de Villa-Lobos.  

A audicao da gravacao fornecida para preparar a performance da peca muda 
completamente a relacao com o texto, levando-me sempre a pensar na fonte primária, no 
canto, nos instrumentos. Talvez como algumas gravacoes colhidas por Béla Bartok, onde 
existe o canto original e a versao final do compositor (For children n. 35 e o canto Szép a 
Páva).  

9 - Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  
Nunai Onapa – Acácio Piedade  
Momento 1 
Comps- 1 a7 – referência ao motivo do intrumento de sopro inicial 
Comps. 7 a 10 – referência ao motivo do canto inicial 
Momento 2Comp. 14-16 – referência ao canto 
Momento 3 
Comp. 34-37- referência ao canto na terceira corda com o polegar e referência a outra parte 
do canto em harmonicos 
Momento 4 
Comp- 41- 51 referência ao canto em mínimas e referência ao instrumento de sopro na voz 
intermediária 
Comp.55-56 – referência ao canto 
Momento 5 
comp. 60-71 referência ao canto 
comp. 91-100 referência ao instrumento de sopro no baixo com tapping 

10 - Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 
performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da peça) 

................................................  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
SONATA 2020 
 
7 - Quais suas impressões sobre a composição? (identificar a composição)  
Sem nenhuma dúvida, a obra mais difícil disponibilizada pelo pesquisador. Diversas 

mudancas de compasso, dificuldades técnicas como o glissando em cordas e utilizacao de 
pestanas, além de técnicas estendidas. 

Compassos  1-69 
Movimentos I  II  III (c1-212) 

Caráter    

Fórmula de 
Compasso  

3/16-3/8-3/16-3/8-2/8- 
1/8-2/8-1/8 

6/8-9/8-6/8-9/8-
6/8- 
9/8-6/8-9/8-6/8 

5/16-20/16-15/16-7/16- 
24/16-7/16-10/16- 
13/16-19/16-6/16-9/16- 
10/16-9/16-10/16-9/16- 
3/8-5/16-7/16-9/16- 
15/16-5/16-24/16-5/16- 
15/16-24/16-15/16- 
22/16-11/16-6/16- 
11/16-5/16-20/16- 
10/16-7/16-10/16-7/16- 
10/16-7/16-30/16-6/16- 
9/16-10/16-9/16-6/16- 
5/16-7/16-9/16-7/16- 
5/16-6/16-5/16-6/16- 
5/16-3/16-5/16-6/16- 
5/16-6/16-5/16-3/16- 
5/16-6/16-5/16-10/16- 
5/16-3/16-5/16 

Andamento  Colcheia=92 - =184 
-=92 

Semínima 
pontuada=42  

Colcheia+colcheia 
pontuada=88 

Dinamica  

mp<f>mp<f>mf<f 
mf<ff>p-mf-pp-mf-pp 
mf-pp-mf-pp-mf-pp 
mf-pp-f-pp-ff-pp-f-pp 
f-pp-ff-pp-p-pp-p<ff-p 
ff-mf<ff>p-mf-pp-mf 
pp-mf-pp-mf-pp-mf 
pp-mf-pp-f-pp>ppp 
p<f-fff-ff-mf-ff-p-ff 

mp-mf-pp-mf-pp 
p<mf-mf<f>p>pp-mp 
ff-p-f-mp-mf-mp-mf-f 
p-ff>ppp-mp-mf-
p>pp 
p-pp-ppp 

p-f-p-f-p<f-ff-f-ff-p-
fff 
p-fff-p>mp-ff-fff-ff-
fff 
—f-ff->p>f-p-f-p<f-
ff 
f-ff-f-ff-p-fff-p-fff 
p>mp-p>p->pp-ff-
f-ff 
f-ff-pp-ff 

Técnicas 
Intrumentais  

Arpejo descendente 
nas 
seis cordas (Glissando 
over the strings) com 
deslocamento da 
pestana-harmonicos 
ponticello-dolce- bend 
bitones- pizzicato com 
mao mao esquerda 

Vozes paralelas 
(Organum) – 
Contraponto à tres 
vozes- Appogiatura 
ascendente -
Tambora 
harmonicos- som de 
clarinete 

Ostinato nas 
cordas 
agudas com 
melodia no 
baixo-Acordes de 
6 
notas em 
staccato-Pizz 
Bartók- 5 vozes 
em 
contraponto -
percussao 
-Rasgueado-
tambora 
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8 - Na sua perspectiva como violonista, como a preparação da performance 
dessa composição influenciou na escolha de seus movimentos corporais a serem 
realizados durante a execução? No mesmo aspecto, qual a diferença em relação às 
outras peças que já estudou e tocou?  

Como intérprete foi de importancia ímpar ter tido contato com o trecho musical antes 
de trabalhar as partituras disponibilizadas. Escutei diversas vezes o trecho musical e 
praticamente um processo de impregnacao do ritmo, as vozes, o texto conduziram meu 
pensamento para o tipo de performance, de movimentos e de interpretacao o qual gostaria de 
realizar. Ao iniciar a leitura das composicoes, e depararme com os elementos do trecho 
musical, meu pensamento voltava à gravacao, tornando cada gesto e movimento ligado ao 
trecho indígena que motivou a composicao e a interpretacao. Existem vários aspectos 
diferentes em relacao à outras obras, principalmente a falta de uma fonte sonora que tenha 
motivado a composicao e também a falta de gravacao por parte de outros intérpretes. Grande 
parte das obras que toquei durante meus estudos foram obras interpretadas por outros 
intérpretes e com diversas gravacoes, então sempre partia de uma interpretacao e de uma 
decodificacao do texto que já havia sido feita por outrem. 

9 - Quais elementos da composição você identifica serem relacionados com o 
trecho musical Krahô? (indicar trechos da partitura)  

Início até 3/16 - referência ao canto na nota mais aguda do arpejo descedente 
Pg. 3, linha 4 – referência ao motivo do instrumento de sopro inicial  
Linha 5 – bitones- referência ao canto  
Pg. 4 – referência ao canto na nota mais aguda como no início da obra  
Pg. 6 – polifonia com ambos motivos do canto   
II 
Comp. 1 – 3, 10-12- referência ao canto à tres vozes paralelas  
Comps- 8-9, 14-15, - referência ao canto no baixo  
Comps.-16-18- referência ao motivo do instrumento de sopro  
III 
Ostinato baseado na segunda célula do canto – evidenciado na página 12 com a 

divisao das vozes em 5  
10 - Redija um comentário, detalhado, a respeito da preparação de sua 

performance, especialmente, acerca de como a percepção de elementos comuns entre 
a composição e o trecho musical Krahô acrescentou na construção de seu conceito 
interpretativo. (referênciar os compassos e/ou trechos da peça) 

.................................................................... 
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ANEXO 5 – COMPOSIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guitar

Calmo =65

5

8

12

15

19

Cyclus 

Lourdes Saraiva
(2019)I - Sol e Lua

glissando c. unha
 na corda conforme indicado
 

ord.

(   )

ord.

Percussão: tremolando com a ponta
dos dedos no tambo abaixo do cavalete.

harm.

ord.

ord.

Percussão: tremolando com a ponta
dos dedos no tambo abaixo do cavalete.



=65

 
Senza misura

22

(sim.)

25

 subito

29

=100
33

35

tremolo com m.d. enquanto m.e. faz glissandos rápidos
no registro sobreagudo.

7"

II - Fogo no Cerrado

7"

golpe
no
tampo

vib. vib.

l.v.

2



37

39

 
Agitato 

Senza misura

44

47

49

T

vibr.

4"

Bater no cavalete
com polegar

sim.
4"

acorde indeterminado,
o mais agudo possível

4"

Bater no cavalete

4" 4"

4"

3



=65
51

dolce
=8055

59

63

69

73

79

T
Tambora com polegar sobre o cavalete

T

III - Origem do Oceano

Vibr. lento 

ord.
vibr. lento 

vibr. lento vibr.

harm. 8ª acima
XII

ord.

4










































