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resumo A música portuguesa contemporânea para guitarra solo do quartel de 1983 a 2008 tem 

aqui o seu primeiro período aureo. Toda esta obra será investigada, analisada e, 

divulgada, através da sua apresentação histórica cronológica e das características 

próprias do estilo de cada peça e grupo de peças, seguidas da sua aproximação às 

várias correntes pós-modernistas, e precedida por um enquadramento onde a 

interpretação na contemporaneidade será analisada com base em teorias da 

interpretação musical e reflexões fundamentadas em textos de filosofia da música e de 

análise literária.  

Aspetos como: A notação comparativa, já convencionada ou não, entre as obras 

portuguesas e estrangeiras de relevância; Novos problemas idiomáticos da escrita e da 

técnica; A execução e a interpretação; serão investigados e apresentados com 

relevante interesse para guitarristas e compositores, como se pode verificar na análise 

aos questionários realizados aos primeiros. As entrevistas, obrigatórias, realizadas aos 

segundos servem de base para toda a análise que se segue à apresentação das obras 

mais representativas da original ‘vanguarda’ portuguesa. Teremos, ainda, um DVD em 

anexo que ilustrará auditiva e visualmente, entre outros, os principais efeitos e técnicas 

de execução das sete obras portuguesas de referência mais trabalhadas durante a 

tese.  
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abstract 

 

The Portuguese contemporary music for guitar solo written between 1983 and 2008 has 

got in this period his first golden age. All the work would be investigated, analyzed and 

divulgated, through its historical chronologic presentation and its own style and through 

its individual and group characteristics, followed by the approach to the several post-

modernist currents, preceded by a theoretical framework where the interpretation in 

contemporaneity will be analyzed based on interpretative musical theories and 

substantiated reflections on musical philosophy and literary analysis texts. Aspects such 

as: comparative musical notations, already or not yet agreed, between Portuguese and 

foreign relevant pieces; new idiomatic problems of writing and technic; execution and 

interpretation; will be investigated and presented with relevant interest for guitarists and 

composers, verifiable on the analysis of the questionnaire realized to the first ones. The 

binding interviews, realized with Portuguese composers are the base for all the analysis 

that follows the presentation of the most representative pieces of the original Portuguese 

‘avant-garde’. 

We will have, annexed, a DVD that will show, among others, the principal effects and 

execution technics from the seven Portuguese reference pieces with major exposition in 

the thesis. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Há cerca de quarenta anos, a seguir à Revolução de Abril, deu-se por todo o 

país um grande crescimento das Escolas de Música, Academias, 

Conservatórios, Institutos Politécnicos, Universidades e, consequentemente, de 

alunos que se tornaram compositores, instrumentistas, musicólogos e 

professores. A composição de obras cresceu exponencialmente no período 

temporal de cerca de três décadas entre os séculos XX e XXI (de 1983 a 

2008). As obras para guitarra não fugiram à regra tendo sido compostas perto 

de duas centenas de obras solo. 

Verifica-se, consequentemente, que é cada vez mais necessário divulgar os 

esforços e resultados obtidos por algumas dezenas de compositores nacionais 

ou por estrangeiros radicados no nosso país em prol da cultura portuguesa 

contemporânea. Em Portugal não estão elaborados estudos teóricos sobre 

estes compositores e estas obras. Há que fazê-lo e há que divulgar as suas 

qualidades, publicar as obras, tocá-las e gravá-las, mas para isso é necessário, 

em primeiro lugar que os instrumentistas tenham conhecimento da sua 

existência. 

O objectivo principal desta tese é investigar, analisar e divulgar as obras 

compostas para guitarra, no período de 1983 a 2008, por compositores 

nacionais (incluindo estrangeiros residentes) nascidos no século XX. Para isso 

será também necessário investigar o pensamento dos próprios compositores, 

analisando e divulgando o contexto histórico/pessoal através de documentos 

(partituras, livros, gravações audio e vídeo) e entrevistas pessoais, e também 

os factores técnico/musicais e estéticos mais relevantes das suas composições 

e da sua relação com a interpretação. Serão analisados dados sobre a 

produção (criação), transmissão/divulgação e receção das Obras. Para a 

elaboração de vários dados deste período vamos aproveitar o facto da maioria 

dos compositores estarem vivos, para se realizarem encontros, onde se 

poderão fazer entrevistas (e questionários fora desses encontros), onde se 

colocarão perguntas de origem poiética, analíticas, filosófico/estéticas, de 

interpretação e execução. 
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Serão também elaborados questionários aos intérpretes/guitarristas (e outros 

instrumentistas) que já tocaram algumas das obras destes compositores. 

Outro objetivo relacionado com a Tese é a continuação da pesquisa, 

aprofundamento e divulgação do meu conhecimento na área da Análise 

Musical e especificamente o da sua relação com a Interpretação. A maioria da 

música dos séculos XX e XXI ainda está pouco analisada no que diz respeito 

ao relacionamento interpretativo com os seus conteúdos intrínsecos e 

extrínsecos. Sobre a música contemporânea portuguesa para guitarra pouco 

está feito e nada publicado. Apenas um número reduzido de guitarristas 

(mesmo os intérpretes/compositores) se tem aventurado a investigar estes 

assuntos. O desafio é grande, pois muitas obras portuguesas deste período 

não estão enquadradas em estilos pré-definidos. Neste trabalho será possível 

encontrar dados concretos obtidos em pesquisas, possíveis de utilizar em 

futuras interpretações, fazendo com que estas sejam coerentes, tomando os 

intérpretes consciência dos conteúdos das mesmas e das ideias dos 

compositores, demonstrando como se poderão estimular e elaborar novas 

atualizações de interpretação e de experiências estéticas. Esta tese pretende 

ajudar a enquadrar os guitarristas, nos mais importantes aspetos da linguagem 

musical contemporânea, principalmente a escrita para guitarra em Portugal. 

Igualmente poderá ser um guia útil para compositores, não só nos aspetos 

notacionais, mas também nos aspetos de execução/expressão e idiomáticos do 

instrumento.  

Serão usadas metodologias racionais e intuitivas, a hermenêutica musical e 

especialmente o método quantitativo e qualitativo1. As metodologias 

Personalizadas serão usadas para fazer um bom diagnóstico do compositor. O 

Método/Processo Dialógico será constantemente usado entre nós, alguns 

intérpretes e os vários compositores, em entrevistas pessoais, conversas 

informais e através de correio eletrónico.   

                                                           
 

1
Sampieri, R. H., Collado, C. F. & Lucio, P. B. (2013). Metodologia de Pesquisa. Porto Alegre: 

Penso. 



3 

Uma das primeiras tarefas que tivemos no início desta Tese foi a da leitura e 

análise de conteúdos da maioria da bibliografia mencionada.  

Outras obras foram lidas ao longo do período de trabalho à medida que íamos 

descobrindo nova literatura com interesse relevante. Outros horizontes se 

abriram, encaminhando-nos para assuntos que apenas vislumbrávamos 

anteriormente. Foi descoberto algum material que se revelou de grande 

importância na elaboração de alguns capítulos.  

 

 

1. Enquadramento teórico 

 

De seguida num enquadramento teórico, no capítulo II. 1., tentaremos 

averiguar o que os pensadores atuais cogitam sobre a Interpretação Musical na 

Contemporaneidade. Este capítulo está dividido em três partes:  

Na primeira parte relacionaremos problemáticas da Filosofia da Música que 

tenham ligação com o fenómeno da Interpretação Musical Contemporânea e a 

coloquem no centro das questões apresentadas. Traremos ideias de Andrew 

Bowie, um dos novos representantes da filosofia moderna para quem faz todo 

o sentido o relacionamento da música (apesar da sua especificidade) com 

outras formas de expressão e articulação incluindo a filosofia. Outros filósofos e 

musicólogos, como Theodor Adorno, Umberto Eco, Jonathan Dunsby e Mário 

Vieira de Carvalho, darão o seu contributo para a discussão e o esclarecimento 

do assunto em questão. Na segunda parte, apresentaremos dois modelos 

teóricos recentes que pretendem mostrar o que de mais relevante está em jogo 

numa interpretação musical e na sua performance. Os modelos de 1994 e 2002 

são da autoria, respetivamente, de Siegfried Mauser e Jorge Salgado Correia. 

Na terceira parte analisaremos essencialmente uma conceção moderna de 

interpretação de textos literários segundo Umberto Eco que para nós tem 

paralelismos óbvios com a interpretação musical atual, incluindo ligações entre 

a sua Obra Aberta e a música aleatória, com indeterminações de formas ou 

conteúdos. Seguir-se-ão ligações deste último assunto com algumas obras 

contemporâneas portuguesas para guitarra.  
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Finalmente, e a seguir a um breve resumo, abordaremos a ligação deste 

subcapítulo com os outros capítulos e anexos da Tese. 

No subcapítulo II. 2., iremos procurar perceber e diferenciar a utilidade da 

razão e da intuição quando aplicadas à Interpretação e à Análise Musical. Este 

subcapítulo mostrará que apesar da inteligência e do rigor analítico que um 

intérprete deve possuir, estes têm sempre uma carga intuitiva agregada e que 

a Análise pode intensificar mais do que inibir respostas instintivas.  

Serão apresentadas inúmeras citações onde se manifestam os prós e os 

contras referentes ao uso da Razão e da Intuição, por vários professores, 

analistas, musicólogos, compositores e intérpretes/performers. Todas elas 

serão comentadas por nós.  

Analisaremos, ainda, o emprego dos adjetivos e seus sinónimos utilizados 

durante todo o subcapítulo, aqueles que estão do lado da objetividade, e os 

que estão do lado da subjetividade.  

De seguida, numa tentativa de clarificar os aspetos expostos atrás, 

apresentaremos e analisaremos sucintamente a teoria Vedanta (filosofia 

oriental baseada nos Vedas). Para finalizar, apresentaremos várias citações de 

filósofos orientais e ocidentais de mérito reconhecido e faremos um resumo do 

subcapítulo, que inclui a menção das ligações deste subcapítulo com os 

capítulos que se seguem. 

 

 

2. As obras portuguesas para guitarra dos séculos XX e XXI 

 

Iniciaremos o capítulo III com a comparação do número de obras compostas 

para guitarra, no período de 1900 a 1983 com o de 1983 a 2008 que inclui a 

apresentação de alguns gráficos. Seguidamente, e depois de curtas 

introduções em (III. 1. e III. 2.), serão apresentados dois quadros cronológicos 

(III. 1.1. e III. 2.1.) com o nome dos autores, as datas de nascimento, as obras 

e a sua data de composição, referentes aos dois períodos mencionados.  
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No segundo período serão ainda mencionados os guitarristas que estrearam as 

obras, e a data da estreia.  

Entre os dois quadros, classificaremos em quatro grupos os compositores das 

obras do segundo período (1983 a 2008 – o período em estudo nesta tese), 

quanto às características da sua formação académica e faremos uma breve 

análise dos dados encontrados. Seguidamente mais gráficos comparativos 

entre datas de nascimento e o número de obras serão apresentados e 

analisados. 

Continuaremos este capítulo com a divisão das obras em cinco grupos 

estilísticos (III. 2.2.) que abarcam música de características tonais (grupo 5), 

até outras que se vão distanciando progressivamente destas à medida que 

avançamos para o grupo 1 com novas características, grosso modo ‘atonais’. 

Serão incluídos quadros (III. 2.2.1. a III. 2.2.5.) que darão mais relevo às obras, 

expostas cronologicamente em cada grupo, onde serão mencionados o nível 

de dificuldade de execução, a editora (ou o tipo de edição existente) e a data 

de edição. Finalizaremos esta apresentação/análise com a inclusão de gráficos 

e análises referentes a cada um dos cinco grupos estilísticos nos quais virão 

mencionados os tipos de compositores e número de obras que cada um 

escreveu.  

A parte que se segue é a de maior peso neste capítulo. Depois de uma 

introdução explicativa sobre como serão apresentadas as características 

técnico/musicais dos cinco grupos (III. 2.3.), seguir-se-á a análise com a 

apresentação de inúmeros exemplos de escrita musical nos subcapítulos III. 

2.3.1. a III. 2.3.5. 

Em III. 2.4., dedicaremos um subcapítulo ao pós-modernismo, onde iremos 

enquadrar as obras portuguesas para guitarra. Apresentaremos várias 

definições/conceções do pós-modernismo em geral e, principalmente, as 

características respeitantes à Música, onde enquadraremos a Nova 

Simplicidade e a Nova Complexidade como as duas correntes mais 

representativas do período. Serão mencionados e analisados os mais 

importantes compositores estrangeiros representativos destas duas correntes 

que influenciaram, de alguma maneira, alguns compositores portugueses que 

contribuíram também com algo de novo para a discussão dos estilos com os 

seus trabalhos musicais originais.  
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Neste trabalho serão também incluídas e analisadas várias citações de 

compositores estrangeiros e portugueses sobre o que o pós-modernismo nos 

trouxe e o que o diferencia dos períodos imediatamente anteriores. Finalmente 

as obras dos compositores portugueses pertencentes aos cinco grupos 

analisados atrás serão enquadradas em correntes estilísticas atuais, fazendo a 

maioria parte integrante da grande mescla de subcorrentes que hoje em dia se 

podem incluir na música pós-modernista.  

 

 

3. A problemática da notação nas obras do grupo 1 

 

O capítulo IV será dedicado à notação musical contemporânea. A problemática 

assentará na notação das obras portuguesas para guitarra do grupo 1, e na 

comparação com as notações acordadas nas convenções existentes e em 

tratados de orquestração. Aqui a escrita para guitarra só vem incluída muito 

superficialmente, sendo que as notações gerais para cordas, sopros e 

percussão são as que surgem mais organizadas e definidas. Começaremos 

com uma introdução (IV. 1.) que inclui uma breve análise aos questionários 

feitos a guitarristas, onde se pode perceber a urgência da inclusão deste 

capítulo e dos seguintes. Seguiremos com a história e a apresentação da 

Convenção de Ghent, na Bélgica em 1974 e os critérios de exposição, onde se 

inclui a comparação da simbologia específica da guitarra com a simbologia 

geral através de inúmeros exemplos que serão analisados.  

Serão verificadas convergências e divergências, onde a nossa opinião será 

exposta e justificada em cada caso concreto. Os exemplos serão retirados das 

obras portuguesas do grupo 1, das obras de compositores estrangeiros de 

grande importância no panorama histórico dos séculos XX e XXI e de diversos 

livros e tratados, sendo o principal (que contem as convenções de Ghent) da 

autoria de Kurt Stone Music Notation in the Twentieth Century.   
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Em IV. 2. Iniciaremos a exposição e análise comparativa da simbologia usada, 

onde incluiremos: Abreviaturas de todo o tipo (palavras, notas, acordes, 

células, compassos, pausas, tremolos, trillos e quiálteras); Suspensões; 

Respirações e outros sinais que representam pausas; Barras de compasso e 

outras; Articulações; Efeitos não percussivos como (microtons, harmónicos, 

glissandos e vibratos). 

 

 

4. Acrescidos problemas idiomáticos da escrita e da técnica 

 

No capítulo V serão abordados alguns novos problemas idiomáticos da escrita 

e da técnica guitarrística. Na Introdução definiremos os diversos tipos de 

idiomatismo, a que se seguirá a apresentação e análise das mais recentes 

técnicas percussivas e algumas não tão recentes, mas ainda pouco conhecidas 

de alguns compositores e guitarristas, seguidas de outros efeitos e 

acompanhadas das notações que complementam o nosso conhecimento 

notacional com a sua evolução simbólica. Fazem parte destas técnicas (V. 2.1. 

a V. 2.2.9.): Percussões na caixa do instrumento; Percussão em tremolo; 

Tambora; Chasquido; Ruídos; Tapping; Pizzicato alla Bartók; Cordas Cruzadas. 

Efeitos percussivos e não percussivos: diversos Pizzicati; Bitones. Efeito não 

percussivo: Multifónicos. 

Em V. 3. o estudo estará centrado apenas nas obras contemporâneas 

portuguesas do grupo 1 através da apresentação e análise de acrescidos 

problemas idiomáticos na execução de sete obras de sete compositores 

nacionais. Em Essay VII de Christopher Bochmann daremos relevo a 

glissandos contínuos e portamentos; Saltos de grande distância, e velocidade 

de execução; Diversificadas combinações de harpejos; Toque com a mão 

esquerda pela parte superior do braço da guitarra e harmónicos artificiais.  

Em Perdendosi de Virgílio Melo referiremos a execução de vários trillos com a 

mão esquerda, pela parte superior do braço da guitarra e a execução de 

dedillo. 
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Em Heart II de Isabel Soveral apontaremos a execução de bitones; Melodias 

em quartos de tom; Interligação de tremolos, vibratos e glissandos e, 

harpejos/slide de harmónicos artificiais. Em Improvisação II de Pedro Rocha 

daremos importância a vibratos menos usuais na guitarra e dinâmicas 

contrastantes e contínuas. Em O Acontecido de Evgueni Zoudilkine daremos 

relevo aos efeitos tapping contínuos e scordatura em execução. Em Estudo 

Numerus Nove de José Mesquita Lopes, abordaremos o uso de dedillo em 

várias cordas; Acordes e harpejos com quartos de tom; Multifónicos com ruído 

através de harmónicos e efeitos percussivos. Em Sérgio Pereira, salientaremos 

as harmonias com quartos de tom e cordas cruzadas inseridas em harmonias. 

Para terminar este capítulo (V. 4.1. e 4.2) iremos encetar uma pesquisa teórico-

prática sobre a produção e os resultados apresentados em várias guitarras dos 

efeitos ainda pouco investigados e divulgados – multifónicos e bitones.  

Começaremos com os multifónicos obtidos através de sons harmónicos e 

seguiremos para os multifónicos obtidos através de cordas cruzadas, onde 

incluiremos tabelas inéditas de ambos os efeitos. De seguida (V. 4.3.) 

analisaremos várias células de bitones e monotones de Heart II de Soveral, 

tocando-as em sete guitarras diferentes, e comentaremos os resultados 

obtidos. Análises comparativas de tabelas diferentes serão apresentadas no 

final. Será também incluída uma tabela completa de bitones e outra de 

monotones obtidos através de cordas cruzadas. 

 

 

5. Análise e propostas de interpretação das obras de referência 

 

No capítulo VI, ‘ponto chave’, e o maior de toda a Tese faremos uma análise do 

contexto envolvente das obras portuguesas mais afastadas do tonalismo que 

possuem conteúdos musicais únicos.  Serão ainda analisadas as próprias 

obras em termos poiéticos, formais, de conteúdos e de expressão a que se 

seguirão propostas de interpretação destas obras de referência.  

Este capítulo será dividido em oito subcapítulos. À excepção do primeiro que 

será uma breve introdução, a cada um dos outros corresponderá uma obra dos 

sete compositores que integram o grupo 1 (Christopher Bochmann – Essay VII; 
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Virgílio Melo – Perdendosi; Isabel Soveral – Heart II; Pedro Rocha – 

Improvisação II; Evgueni Zoudilkine – O Acontecido; José Mesquita Lopes – 

Estudo Numerus Nove e Sérgio Pereira – Sem Título).  

A estrutura de cada um dos sete subcapítulos (correspondentes aos sete 

compositores) é semelhante, contendo apenas ligeiras diferenças que a análise 

particular de cada obra imperiosamente nos impele a efetuar. Em todos os 

capítulos, após uma breve introdução contextual do compositor/obra onde 

apresentaremos uma foto e uma breve biografia, segue-se uma entrevista a 

cada um dos compositores, onde serão colocadas diversas questões sobre as 

obras: a sua linguagem, estética, conceitos de interpretação e especificamente 

sobre a interpretação/execução de cada obra em concreto.  

Serão apresentadas, seguidamente, as partituras completas tal como estão 

escritas nas versões manuscritas ou editadas (algumas obras serão 

apresentadas nas duas versões, que depois serão comparadas). Este material 

é muito importante para os executantes (e também para os compositores 

interessados em conhecer a escrita de outros colegas), para que tenham 

conhecimento das primeiras (e, por vezes, posteriores) ideias musicais 

pretendidas e apresentadas por cada compositor. Haverá apontamentos sobre 

cada uma das edições. Será revelada informação sobre a estreia e/ou 

gravações da obra. De seguida apresentaremos uma análise musical o mais 

completa possível, sobre a linguagem específica da obra (também sobre a 

linguagem em geral do compositor) que inclui a análise intervalar e tudo o mais 

relevante sobre alturas e âmbitos de notas. Continuaremos com diversos dados 

específicos que vão influenciar grandemente a interpretação/execução da obra. 

Essa informação insidirá, desde a Forma, Métrica, Ritmo, Dinâmicas até 

Aleatorismos e à escrita de Alterações de Notas. Noutro ponto abordaremos a 

questão da interpretação, da execução e da expressão musical.  

Por último, será sempre apresentada a partitura final revista e trabalhada com o 

compositor onde incluiremos dedilhações de ambas as mãos, fraseados, 

indicações de expressão e outras indicações relevantes para a execução de 

cada obra. 
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6. Anexos 1, 2, 3 e 4 

 

Depois do Capítulo VII que inclui toda a Bibliografia lida e analisada, (e 

Discografia) apresentaremos os Anexos 1, 2, 3 e 4. O primeiro inclui um 

questionário informal efetuado a um grupo especial de guitarristas, os que 

estiveram envolvidos na estreia das obras contemporâneas portuguesas para 

guitarra do grupo 1 e/ou que participaram no processo de colaboração estreita 

com o compositor aquando da escrita destas. A este grupo foi pedido que 

mencionasse a história do seu envolvimento com a obra e o compositor. Foi 

também pedido a este grupo que indicasse aspetos relevantes que tivessem 

conhecimento acerca das obras, o que eles apreenderam de importante para a 

interpretação da obra através do contacto que tiveram com o compositor, a 

influência que tiveram sobre o mesmo, o que descobriram de interesse e/ou 

inovação na linguagem musical e guitarrística, quais as partes mais difíceis de 

tocar, as mais e menos idiomáticas. Por fim, perguntámos se ainda tinham 

dúvidas sobre a interpretação de algum conteúdo (notação, execução, etc.) e 

em que grau de ensino cada um colocaria a obra que trabalhou.  

O segundo anexo integra um questionário a guitarristas portugueses, desde 

estudantes do 8º grau dos conservatórios e academias nacionais, passando 

por guitarristas/alunos de licenciatura, mestrado ou doutoramento das 

universidades ou politécnicos portugueses até aos músicos profissionais. 

Juntamente com este questionário foram entregues as sete obras do grupo 1 

para que as observassem, lessem e tentassem tocar, para poderem responder 

às questões colocadas. As perguntas indagavam acerca do hábito de tocar 

música contemporânea portuguesa ou estrangeira, acerca do grau de 

idiomatismo das obras apresentadas, sobre se havia dificuldade de entender a 

Notação, a Execução, a Expressão e/ou a Linguagem, sobre o que fazer em 

casos específicos de grandes dúvidas, se os guitarristas, no geral, têm 

capacidade para perceber erros de escrita, se os compositores dão liberdade a 

mais ou se sobrecarregam as partituras com indicações, se conseguem 

improvisar/’compor’ partes aleatórias, qual das obras gostaria de tocar e, 

finalmente, em que grau de ensino as colocaria.  

Alguns executantes tiveram dificuldades em responder a diversas perguntas do 

questionário. Houve quem deixasse o questionário inacabado ou tivesse 
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respondido de maneira muito concisa. Na Introdução do capítulo IV serão 

expostas e analisadas algumas das muitas dúvidas que os guitarristas 

manifestaram. 

O terceiro anexo inclui programas e cartazes de vários Concertos/Conferência 

por nós realizados por todo o país, em conservatórios, academias, escolas 

superiores, universidades, bibliotecas e festivais, ao longo dos primeiros dois 

anos e meio de elaboração da Tese. 

Existe ainda um quarto anexo que é um DVD com 55 exemplos, executados 

por nós, de grande parte das figuras dos subapítulos V.2. e V.3., e de outros 

exemplos mencionados no corpo de texto, onde serão apresentados novos 

efeitos e técnicas na guitarra, principalmente efeitos ‘percussivos’ e acrescidos 

problemas idiomáticos, na execução das obras do grupo 1. Este capítulo que 

diz respeito à Execução e que contém inovações no que diz respeito à técnica 

instrumental inclui exemplos das obras de todos os compositores do grupo 1. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1. Música, filosofia e literatura no contexto da interpretação 

contemporânea 

 

No momento em que nos lançamos na elaboração de uma tese sobre música 

contemporânea pensamos ser, desde logo, importante conhecer os principais 

pensamentos sobre os quais algumas áreas gravitam no que diz respeito à 

problemática da Interpretação na Contemporaneidade. A nosso ver o 

conhecimento não deve ter compartimentos estanques, monodisciplinares, 

herméticos, então, nesse sentido procurámos saber quais as áreas, pelo hábito 

da sua reflexão integrada assente essencialmente na escrita, com as quais a 

música poderia estabelecer comparações ou paralelismos. Dentro das várias 

áreas possíveis (filosofia, literatura, artes plásticas, cénicas, etc.) optámos por 

enquadrar a observação do processo da interpretação musical no quadro de 

alguns trabalhos de carácter filosófico que a tomam como objecto e, 

procederemos à observação do fenómeno da interpretação musical à luz de 

observações já feitas no domínio da música, mais propriamente de algumas 

teorias de modelos sistémicos, assim como, também, no da interpretação 

literária. Em suma, procuraremos identificar as principais ideias com que se 

debatem os pensadores atuais que cogitam sobre a Interpretação 

Contemporânea de textos musicais, de teorias da música e da análise de 

textos literários. 

Os filósofos e outros pensadores (musicólogos, analistas e críticos musicais) 

contemporâneos têm revelado um crescente interesse pela filosofia da música, 

estabelecendo relações entre esta e as outras artes. O ‘conteúdo’ da música e 

a interpretação musical também tomam lugar no seu pensamento. A este 

respeito, Andrew Bowie diz: 
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O que mais me interessa é a existência da música como algo que não pode ser reduzido a 

outras formas de articulação e expressão, mas que também não faz sentido sem as relações 

com essas outras formas, incluindo a relação com a filosofia. 
2
 

 

A Filosofia sempre lidou com grandes questões da humanidade. Na vertente da 

interpretação musical, palavras como o valor absoluto (de uma interpretação), a 

verdade ou a verdadeira interpretação fazem parte do léxico, e das 

preocupações dos filósofos da música (ou da interpretação textual em geral). 

Vejamos as seguintes palavras de Jonathan Dunsby “(…) para o terreno mais 

amplo da discussão em redor do quê, [o que é que] nas interpretações torna 

umas melhores que outras e, possivelmente, do quê onde [onde é que] reside o 

absolutamente justo de uma interpretação musical” 3. O próprio autor responde 

às dúvidas expostas: 

 
Subjacente a qualquer consideração sobre interpretação deve estar a questão da existência de 

um valor absoluto perseguido pelo intérprete. A questão não é nova, obviamente, mas será 

talvez oportuno recordarmos que haverá possivelmente uma boa razão para, pelo menos do 

ponto de vista filosófico, terem falhado as melhores mentes durante séculos, (…), em 

apresentar uma resposta convincente. Pode muito bem não existir nenhum valor absoluto da 

interpretação musical, mas somente um ‘absoluto’ no momento e condições em que ela opera 

uma verdade condicional.
4 

 

A procura de um valor absoluto numa interpretação, por parte do 

intérprete/executante não deve ser deixada de fora, no entanto nós, como 

Dunsby, sabemos que a procura não tem fim. Quando ele diz que pode existir 

um absoluto (entre aspas), está já a admitir um relativo, ao qual acrescenta 

uma momentânea verdade, condicionada pelo próprio momento e circunstância 

de uma interpretação. 

Continua Dunsby: 

 

 

                                                           
 

2
Bowie, A. (2009: 402). 

3
Dunsby, J. (2007: 53). Tradução de Ângelo Martingo 

4
Dunsby, J. (2007: 60). Tradução de Ângelo Martingo 
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Se admitirmos que uma interpretação é gratificante e memorável, e que esta adjectivação é 

expressão de certas qualidades que possui, teremos de admitir também que estas qualidades, 

representam seguramente, valor – são intrinsecamente boas ou, no mínimo, significativas – e   

podemos designar este valor como ‘absoluto’ (…).
5
 

 

Mais uma vez está presente no texto a relatividade do absoluto (entre aspas), 

mesmo quando as qualidades musicais são reconhecidas como tendo valor, e 

até memoráveis. Analisemos agora termos como a verdade numa interpretação 

musical, debruçando-nos sobre o seguinte texto de Bowie/Adorno: 

 

Consideremos a seguinte afirmação de Adorno sobre ‘a verdadeira interpretação’, que ele 

caracteriza como ‘uma ideia que está estritamente prescrita, mas a qual é, em princípio, 

irrealizável (...). A verdade como um consenso idealizado e a verdadeira interpretação musical 

são, nestes termos, ambos ‘em princípio irrealizáveis’.
6 

 

Tal como o valor absoluto atrás referido, a verdade de um ideal interpretativo 

ou a verdadeira interpretação são metas inatingíveis. Para nós, idealmente, e 

como intérpretes, não vislumbramos qualquer interesse na sua possível 

concretização porque deixaria de haver interpretação pessoal. Adorno 

prossegue o seu raciocínio com uma frase verdadeira e de extrema utilidade 

para os intérpretes/executantes “Mesmo que a verdadeira interpretação seja 

desconhecida e irrealizável – a falsa [ou má] interpretação pode ser sempre 

identificada”7. Aquando da análise das obras musicais, mais de uma maneira 

racional do que intuitiva, mas sem esquecer esta, poderemos constatar a 

quantidade de soluções falsas ou sem coerência estilistica. As soluções válidas 

serão sempre em menor número, mas nunca só uma.  Adorno diz-nos também 

que “O verdadeiro ‘problema’ da interpretação musical é sobre como fazê-la 

bem”8.  

  

                                                           
 

5
Dunsby, J. (2007: 53). Tradução de Ângelo Martingo 

6
Bowie, A. (2009: 327). 

7
Bowie, A. (2009: 334). 

8
Bowie, A. (2009: 324). 
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Afirmamos que, para isso se concretizar é necessário que o intérprete seja 

musicalmente informado, com uma bagagem de conhecimento no seu 

consciente e também no seu subconsciente, adquirida através de uma 

aprendizagem ao longo de anos de maturação. De seguida, Adorno, menciona 

um ponto importante que iremos mais tarde enquadrar em dois modelos 

teóricos que, como veremos, vão de encontro a esta sua afirmação “[A 

interpretação musical] por ser transitória é um ponto local no tempo e no 

espaço” 9.  

Centremo-nos de seguida na problemática da interpretação de textos musicais 

de tradição erudita europeia, mas primeiro observemos uma opinião de 

Umberto Eco sobre a interpretação de textos em geral que nos pode servir de 

termo de comparação. Segundo Eco “o problema filosófico da interpretação [de 

textos em geral] consiste em estabelecer as condições de interação entre nós e 

algo que nos é dado e cuja construção obedece a certas restrições”10. Essas 

restrições seriam em música a linguagem do compositor, a estrutura formal da 

obra e todo o seu conteúdo musical.  

Sobre a escrita musical, diz-nos Andrew Bowie:  

 

Os textos musicais, mesmo que eles se tornem cada vez mais detalhados, continuam a ter 

factores de indeterminação, mas isto, não é só uma desadequação da notação, mas antes a 

consequência de um sistema de signos com falta de intenções. 
11

 [que está longe de revelar, 

por exemplo, as intenções do compositor].
 

 

Em nossa opinião esses signos têm intenções que podem ser descodificadas, 

não são, no entanto, intenções externas à linguagem puramente musical. 

Aquilo que é escrito em música não pode ser descrito ou transcrito por outras 

linguagens porque o resultado nunca será o mesmo da execução e fruição 

musical. Continuemos com Adorno:  

                                                           
 

9
Bowie, A. (2009: 324). 

10
Eco, U. (2004: 16). 

11
Bowie, A. (2009: 338). 
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Neste sentido, porém, a interpretação verdadeira é entendida como um processo inconcluso, 

mas é-o, antes de mais, porque a própria obra é um processo inconcluso. As próprias obras 

mudam no tempo (...). Esta ideia da obra de arte como algo em que ela se vai tornando (...) é 

aqui radicalizada quanto à obra musical, sob a perspectiva da teoria da performance, sem 

dúvida em consequência do postulado segundo o qual a obra musical não é idêntica ao texto 

notado na partitura.
12

 

 

Este postulado de Adorno tem sido assimilado por todos os bons intérpretes 

atuais que sabem que, para se interpretar verdadeira música, tem de se ir para 

além da mera execução mecânica do que está escrito e da maneira como está 

escrito na partitura. Esta é um meio e nunca um fim; não se encerra em si. 

Depois de conhecer tudo o que está escrito numa partitura, o verdadeiro 

músico tem a necessidade de ir além da partitura, porque é impossível um 

compositor escrever tudo o que quer transmitir e também porque esta é um 

esboço – desenho de símbolos – escrito de música pré-interpretada.  Quanto à 

última frase de Adorno, esta evidencia que a música é um resultado sonoro 

produzido pelo executante através de várias (e inevitavelmente diferentes) 

performances (que afetam o ouvinte) e, portanto, a obra musical nunca poderia 

ser o próprio texto notado. Parte do que acabámos de dizer vem no seguimento 

de Adorno, o que poderemos observar na sua seguinte citação. “Nunca e em 

passagem alguma o texto musical notado é idêntico à obra; antes, é sempre 

necessário captar na fidelidade ao texto, o que ele oculta dentro de si. Sem tal 

dialética, a fidelidade transforma-se em traição” 13.  

Andrew Bowie afirmou em 2009 que: 

 

Uma das grandes razões porque a música é um desafio para a filosofia, é que não é possível 

oferecer um modelo teórico que una as relações entre as dimensões físicas, culturais e 

psicológicas da música. A falta de tal modelo torna-se particularmente evidente no que diz 

respeito à música e às emoções.
14 
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Para contrariar de certa maneira a afirmação de Bowie gostaríamos de expor 

agora dois modelos teórico/musicais relativamente recentes, que no nosso 

entender fazem uma excelente ligação da anterior análise filosófico/textual, 

com o conceito de Interpretação Musical e uma mais completa e concreta 

abordagem teórico/performativa no domínio da música. Estes dois modelos 

serão aqui considerados e expostos num resumo que pretende mostrar vários 

fatores que influenciam a interpretação musical. Aqui veremos o que é 

relevante e o que está em jogo num processo de interpretação/performance  

musical. Estes modelos poderão não abordar todos os pontos referidos por 

Bowie como ele os poderia querer definir ou aprofundar, mas todos eles estão 

presentes nos conteúdos apresentados por Siegfried Mauser e Jorge Salgado 

Correia. 

Já em 1994 por Mauser e em 2002 por Correia tinham sido elaborados 

modelos teóricos relacionados com a utilização prática, como processos de 

compreensão susceptíveis a comentários e correções/adaptações. Siegfried 

Mauser em ‘Musikalische Hermeneutik in Entwurf’ (Hermenêutica Musical em 

Esboço) propõe-nos considerações específicas sobre um modelo teórico 

(aberto) e flexível visando compreender a relação e a evolução dos processos 

musicais e da própria Interpretação Musical. As bases do modelo de Mauser 

são essenciais para a prossecução do processo de compreensão musical, 

através de uma hermenêutica musical. 

 

Entenda-se por hermenêutica, [no contexto de um modelo aberto], uma teoria [de interpretação 

textual] que conduz, por operações válidas cientificamente aplicadas a fenómenos estéticos, a 

uma profunda compreensão, desenvolvida em formas de racionalidade da música como arte. A 

hermenêutica reflecte e possibilita caminhos para avançar de uma ‘compreensão reconhecida’ 

para uma ‘compreensão estética’, que, enquanto tal, se apresenta num processo contínuo e 

irrecuperável de transformação.
15 
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Este modelo está sintetizado numa estrutura flexível multidirecional (ver figura 

II-1), cujo processo de leitura e de interpretação passa inicialmente pelo Autor, 

Texto, Executante, Acontecimento Sonoro e Ouvinte que o autor considera o 

‘Nível do Real’. Vejamos a estrutura: 

 

 

Figura II - 1: Modelo estrutural de Siegfried Mauser 

 

Cada um destes parâmetros atravessa vários níveis de Intencionalidade, 

Actualização e Autenticidade que incluem necessariamente o Autor, o Texto, o 

Executante, o Acontecimento Sonoro e o Ouvinte em geral e terminam na 

Interpretação Teórica, na Execução, na Recepção Estética e nas suas Histórias 

da Recepção. Vejamos (como exemplo) uma explicação pelo autor, da 

passagem através do segundo parâmetro vertical: 

 

Uma primeira intencionalidade criativa do compositor (…), confrontando-se com uma 

intencionalidade da obra, fixada e só parcialmente decifrável. Confronta-se, ainda, com uma 

subjectiva intencionalidade performativa do executante que, por sua vez, alcança o ouvinte e o 

seu horizonte intencional. 
16

 

  

                                                           
 

16
Mauser, S. (2007: 41). 



II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

20 

Observemos agora o que o autor nos tem a dizer sobre a interação entre o 

Executante e o Acontecimento Sonoro: 

 

Assim, a aceitação da tensão fundamental entre notação e sonoro, define o fenómeno da 

execução musical de uma forma elementar: o acto da execução como pressuposto do sonoro 

tem de ser também objecto fundamental de cada processo hermenêutico. 
17 

 

“A concreta ’constituição de sentido’ de uma execução implica inevitavelmente 

a sua actualização no campo da experiência auditiva”. 18 

Os níveis da ‘Intencionalidade’, Atualização’ e ‘Autenticidade’, não são 

fenómenos que se possam, representar por uma linha reta e sempre na mesma 

direção (fazem falta setas em todos os sentidos, para a direita e para a 

esquerda, para cima e para baixo, etc.), dada a existência de vários retornos ou 

recuos e avanços nos processos de atualização.  

Mais relações em diagonal (setas) deveriam ser acrescentadas, por serem 

influências verdadeiras e mesmo necessárias (por exemplo, entre o Executante 

e a Intencionalidade do Texto ou entre a Interpretação Teórica e a sua História 

da Recepção e a Atualização da Execução). Para nós estas relações são 

também de primeira ordem, tais como as já representadas.  

Observemos agora as importantes considerações de conclusão escritas pelo 

autor deste modelo teórico:  

 

(…) somente a experiência concreta pode revelar entendimentos decisivos. Caso a caso é 

conveniente concluir as operações hermenêuticas num determinado ponto. O objectivo não 

pode ser um progressus ad infinitum, que implique um processo totalmente aberto. Pelo 

contrário, através de um processo racional e intuitivo de compreensão, deve ser alcançado um 

ponto que estimule uma ‘compreensão estética’ da obra de arte musical, não se excluindo que 

o processo de compreensão, posteriormente e por motivos razoáveis, possa ser continuado. 
19 
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Robert Martin esboça algumas ideias que se enquadram dentro do modelo 

apresentado por Mauser, assim como outras que são mais caras ao modelo 

que apresentaremos a seguir, de Jorge Salgado Correia. Vejamos: 

 

As obras musicais têm valor, como causas de experiências válidas, e têm também um 

significado, ou seja, alguma ligação com o mundo extramusical. (…) As obras podem ter um 

significado pessoal de uma maneira programática ou emocional e também um significado 

social e político de alguma forma. Percebe-se que uma obra musical tem um significado 

relativo a uma audiência particular, num espaço de tempo particular e que esse significado da 

obra muda através dos tempos. 
20 

 

Este modelo teórico tem o mérito de conseguir evitar o carácter de uma falsa 

universalidade (interpretação absoluta ou verdadeira - como exposemos no 

início deste capítulo). 

O modelo teórico/operacional de Jorge Salgado Correia visa principalmente a 

compreensão da performance musical e do seu estudo, sobre o qual nos 

apresenta sequencialmente etapas por onde os intérpretes/executantes 

passam ou terão de passar, ou seja, irá contribuir para a conceptualização dos 

métodos de trabalho dos performers. Os ouvintes também são considerados 

nos princípios da teoria sobre a compreensão do sentido musical e da 

comunicação musical. 

Correia diz-nos que todo o sentido e compreensão estão enraizados na 

experiência da memória físico/corporal, (consciente e inconsciente) onde existe 

um stock de conhecimento acumulado e que corresponde igualmente a um 

stock assimilado de emoções e afetos. A produção de sentido é por ele 

sistematizada em cinco princípios de pendor psicológico/neurológico/vivencial. 

São eles, em resumo: 

a) A fundamentação de sentido dada pelo inconsciente cognitivo que desde 

bastante cedo tem a capacidade para produzir narrativas emocionais. 

b) A imaginação que opera na atividade cognitiva, no consciente ou no 

inconsciente. 

c) A imaginação que opera através de uma lógica emocional. 
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d) A linguagem gestual que contém sentidos simbólicos com raiz na 

experiência corporal que são representados quando produzidos 

gestualmente pelos intérpretes e rerepresentados pelos ouvintes para 

serem compreendidos.  

Façamos aqui um parêntese para relembrar a afirmação anterior de Bowie 

em que ele mencionava a dificuldade em criar um modelo teórico que 

envolvesse emoções em música (citação 14). Torna-se evidente que essa 

dificuldade advém das emoções que um compositor exprime verbalmente 

ou não na partitura, não serem iguais às que um intérprete incorpora, ou 

que qualquer ouvinte percepciona e sente. No entanto, as emoções são o 

motor necessário para todos os gestos musicais significativos. 

e) O ritual da comunicação musical parece ser intrinsecamente gestual:  

e1) Os ouvintes parecem reagir mimeticamente às ações ritualizadas 

dos performers representando ficcionalmente a partir delas as suas 

narrativas emocionais pessoais. 

e2) Os performers parecem representar presencialmente as suas 

coativadas narrativas emocionais reagindo no momento, em concerto, 

através duma improvisação criativa contínua. 

O modelo de Correia é composto por quatro pontos. Apresentamo-lo, de 

seguida, com as palavras textuais do seu autor: 

 

1. Contextualização. Os performers adoptam inevitavelmente um contexto particular ou campo 

semântico para a obra musical que vão executar. Em termos de procedimentos de trabalho não 

importa se o contexto foi escolhido na sequência de uma aprofundada análise formal e/ou de 

uma detalhada pesquisa histórica, ou se foi só sugerido por associação livre de modo mais ou 

menos ‘naïve’. 

 

2. Exploração emocional do contexto. Inspirado nesse contexto, os performers usam 

imagens de movimento e/ou metáforas de ação, de modo a injetarem os sons com o justo 

conteúdo emocional ou, por outras palavras, de modo a coordenarem a sua representação 

emocional na construção de uma narrativa imaginada de intenções.  
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Para cada frase musical ou situação, eles captam o conteúdo emocional (isto é, relações 

intrínsecas de movimento e repouso, velocidade e lentidão, tensão e relaxamento, etc.) do 

referente metafórico, como se o abstraíssem do contexto original da experiência na qual estava 

anteriormente integrado. Quando aplicam este conteúdo emocional aos sons musicais, tornan-

os expressivos, mas razoavelmente abstratos. 

 

3. Coativação. Uma vez estabelecido o conteúdo emocional para cada situação da música 

segue-se um período de treino, de prática intensiva. O performer trabalha repetidamente para 

articular o conteúdo musical ao longo de toda a obra musical e para vivenciar e executar a 

mesma narrativa emocional, a mesma atmosfera, sempre que a interpreta. Deste modo o 

performer consolida a sua interpretação, criando no seu corpo uma espécie de gravação ou 

registo de acções performativas a um nível inconsciente – um piloto automático, portanto, como 

é referido coloquialmente. Este treino repetitivo (coactivação) é crucial para enfrentar as 

condições peculiares da performance: ‘encorporando’ a rede criada de emoções o performer 

está a preparar-se para ser capaz de funcionar, ainda que por curtos períodos de tempo 

exclusivamente a partir da consciência nuclear (core conscientiousness). 

 

4. Devir. Funcionar a partir de uma espécie de piloto automático não significa que o performer 

não possa ao mesmo tempo produzir reacções espontâneas ao aqui-e-agora da performance  

musical. Quando performa, ele concentra-se nessa rede emocional sonora reproduzindo o que 

foi decidido nos ensaios. No entanto, assim que começa a tocar, a pulsação e a variação 

emocional do movimento volta ‘a tomar conta dele’, desta vez com forte influência do contexto 

onde as acções acontecem – o aqui-e agora da situação de performance. É então que novas 

variações emocionais podem acontecer. Variações na intensidade emocional, claro, mas 

também variações causadas pela necessidade de integrar os novos elementos e fatores que 

ocorrem no tempo real da performance. Fatores que resultam não só do contexto exterior da 

performance mas também do seu contexto interior, isto é, os ajustamentos motores no corpo 

e/ou as reacções emocionais provocadas pelo ritual de performance. ‘Performar’ seria então, 

talvez paradoxalmente, não tanto reproduzir automaticamente o que foi memorizado, mas 

aceitar o compromisso de reviver aqui-e-agora, a narrativa emocional que foi criada nos 

ensaios.
21
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Jorge Salgado Correia, 

 

[pretende que o modelo teórico] a descreva [a performance musical]  e explique, tendo em 

consideração a sua condição efémera, temporal, e, portanto, a sua natureza processual. (...). O 

modelo explicativo que aqui é proposto desafia as perspectivas tradicionais em que a 

performance é vista como o desvio de um ‘ideal’, o qual só existiria na mente do compositor e 

que estaria de algum modo implícito na partitura.
22 

 

Para este autor é na performance, no nosso profundo e personalizado 

envolvimento com a música que a construção do sentido musical se aperfeiçoa. 

Correia afirma que “O sentido musical é, em todos os casos, mais uma 

construção do que uma tradução ou uma reprodução; e a composição é em si 

própria, essencialmente, uma performance intencional e desejada.”23 

Continua Correia: 

 

[Os] sentidos (ou significados) pessoais têm um papel decisivo no processo criativo, unificando 

todas as dimensões da obra musical e determinando as acções e acontecimentos da 

performance musical. Eles guiam [determinam] a intencionalidade do performer no processo 

unificador da interpretação musical e da ‘inscrição’ dessa intencionalidade no corpo 

performativo.
24 

 

Analisemos agora uma conceção moderna de interpretação de textos literários. 

Segundo Umberto Eco em “Os Limites da Interpretação” (2004): 

 

A interpretação [literária] (…) é um mecanismo semiótico (processo onde participam signos 

(antecedentes) e os seus objectos e as suas interpretações (consequentes)) que explica não 

só a nossa relação com ‘mensagens’ elaboradas intencionalmente por outros seres humanos, 

mas também todas as formas de interação do homem com o mundo circundante.  

É através de processos de interpretação que cognitivamente (intuitiva e racionalmente) 

construímos mundos atuais e possíveis.
 25 
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Este mecanismo semiótico, onde existem signos antecedentes e interpretações 

ou consequentes aplica-se, quanto a nós, igualmente à música. É através das 

interpretações/performances que as músicas se configuram, transfiguram e nos 

transformam. De seguida, Eco (citação 26), cogita sobre o sentido de um texto, 

depois que é separado do seu emissor (e da sua intenção que normalmente 

não é conhecida por outra pessoa que não seja o próprio). Longe deste, não 

pode ter um sentido definido e final/único (se é que alguma vez pôde, mesmo 

estando o leitor ou o intérprete em contacto com o seu emissor).  

 

 (…) um texto, depois de ter sido separado do seu emissor (bem como da intenção do emissor) 

e das circunstâncias concretas da sua emissão, (…) flutua (por assim dizer) no vácuo de um 

espaço potencialmente infinito de interpretações possíveis. Por consequência, nenhum texto 

pode ser interpretado de acordo com a utopia de um sentido autorizado definido, original e 

final. A linguagem diz sempre algo mais do que o seu inacessível sentido literal, que já se 

perdeu desde o início da emissão textual.
26 

 

O mesmo se passará com um ‘texto’ musical. No caso da música nunca 

sabemos qual é o sentido literal expresso numa partitura, nem os intérpretes, 

nem os próprios compositores o poderão saber. Qualquer texto (musical ou 

não) pode ter várias interpretações, se não pudermos saber quais as melhores 

(se é que isso existe) pelo menos podemos rejeitar as insustentáveis (as pouco 

ou nada coerentes). Há que esquecer termos como a verdade e o autêntico na 

Interpretação, seja ela literária ou musical. No entanto, tal como sobre um texto 

musical Umberto Eco não deixa de lembrar que: 

 

 (…), dizer que um texto é potencialmente sem fim, não significa que todo o acto de 

interpretação possa ter um final feliz e aceitável. Até o desconstrucionista mais radical, aceita a 

ideia de que há interpretações que são clamorosamente inaceitáveis. 

Isto significa que o ‘texto’ [ou a partitura] impõe restrições aos seus intérpretes. Os limites da 

interpretação coincidem com os direitos do texto – o que não quer dizer que coincidam com os 

direitos do seu autor. 
27 
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A opinião expressa por nós no anterior parágrafo vai de encontro ao que aqui 

afirma Eco. Igualmente se revelam algumas afinidades com afirmações 

proferidas por Adorno acerca da interpretação musical, como por exemplo, a 

que se encontra na terceira página deste subcapítulo (citação 7). 

Com a citação seguinte (27) Eco lembra-nos que qualquer intenção/expressão 

que qualquer texto tenha subjacente nunca exclui a colaboração do ‘intérprete’ 

ou (primeiro) destinatário. Texto e interpretação estão intrinsecamente ligados. 

Vejamos as palavras de Eco: 

 

Defender um princípio de interpretação e uma sua dependência da intentio operis, não significa 

decerto excluir a colaboração do destinatário. O próprio facto de se ter colocado a construção 

do objecto textual sob o signo da conjectura [do presumir, do supor, da hipótese] por parte do 

intérprete, mostra até que ponto estão intimamente relacionadas a intenção da obra e a 

intenção do leitor. 
28 

 

No século XX com os movimentos de vanguarda, como exemplo de John 

Cage, Karlheinz Stockhausen ou Pierre Boulez, entre vários outros, propõe-se 

uma condição nova e autónoma como a Obra Aberta (Aleatória), com vários 

graus de indeterminação, aberta à improvisação, com as novas tendências de 

anulação das estruturas rígidas unidirecionais do texto musical. Vejamos o que 

nos diz Umberto Eco sobre a Obra Aberta: 

 

Com efeito, poderá parecer que, enquanto na altura [anos sessenta] eu celebrava uma 

interpretação ‘aberta’ das obras de arte, admitindo que fosse uma provocação ‘revolucionária’ 

hoje me entrincheire em posições conservadoras. Não penso que assim seja. Há trinta anos, 

(…) preocupava-me com a definição de uma espécie de oscilação, ou de instável equilíbrio 

entre a iniciativa do intérprete e a fidelidade à obra.   
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No decorrer principalmente na primeira metade do século XX houve quem fizesse pender 

demasiado o prato da balança para o lado da iniciativa do intérprete. Diz-nos, ainda, que o 

problema agora, não é o de fazer pender o prato para o lado oposto, mas sim sublinhar mais 

uma vez a inevitabilidade da oscilação. 
29 

 

O conceito de obra aberta inclui a indeterminação de vários parâmetros onde o 

compositor os deixa deliberadamente em aberto (formas e conteúdos), para 

que o executante no seu ato de interpretação seja criativo e esta ganhe um 

cunho mais pessoal. A inevitabilidade da oscilação mencionada por Eco 

depende do tipo de obra (musical ou não), em que alguma parte do processo 

‘criativo’ cai mais ou menos para o lado do intérprete. No entanto, a oscilação 

continua a ser decidida pela intentio autoris através da intentio operis. 

Na música aleatória ou aberta as opções/ liberdades dadas, são intencionais e 

quase sempre controladas, das mais variadas maneiras, pelo compositor. Este,  

parece-nos ser o processo mais coerente aplicável à música mista ‘aberta’ 

(forma e/ou conteúdo) e ‘fechada’ ou definida que é usada por alguns 

compositores atuais portugueses ou estrangeiros, residentes em Portugal, em 

obras para guitarra, como é o caso do Estudo Numerus Nove de José Mesquita 

Lopes, de Essay VII de Christopher Bochmann ou de O Acontecido de Evgueni 

Zoudilkine. 

Vejamos de seguida algumas afirmações de Jonathan Dunsby que são sem 

contestação, evidentes e importantes no que toca à interpretação da música 

contemporânea. 
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(...) muito importante para os estudantes [e os profissionais] é aprender a investigar os aspetos 

históricos e estilísticos dos diferentes repertórios que os vão fazer atingir níveis profissionais 

(...). Esta tendência para o reconhecimento da necessidade de conhecimento que cresceu tão 

rápido no que diz respeito ao repertório mais tocado [antigo], não tem sido tão óbvia quanto ao 

estudo da música do século XX, o qual, na sua diversidade, oferece desafios à habilidade de 

assimilar diferentes notações, diferentes técnicas e mais recentemente diferentes tecnologias, 

pelo performer.30 

 

A música contemporânea apresenta muitas novidades (leia-se, dificuldades), 

por isso ao longo desta tese, vários capítulos irão ser abertos à inclusão das 

novas notações, das novas maneiras de executar e de interpretar, utilizando 

análises individuais para cada obra na sua especificidade, procurando abrir 

novos horizontes e apagar nebulosidades que se apresentam a muitos 

intérpretes aquando da visão e leitura das partituras com linguagens mais 

‘vanguardistas’. Como diz ainda Dunsby, “(...) no ambiente musical 

contemporâneo tornou-se necessária uma preponderante fonte de 

conhecimento de várias matérias. Quer se queira quer não, [já] não pode haver 

executantes [performers] inocentes, se é que alguma vez pôde”31. 

Verificamos que as ideias sobre interpretação na contemporaneidade parecem 

ser semelhantes ou consensuais entre alguns filósofos da música por nós 

escolhidos, literatos, teóricos da música e músicos práticos. Dunsby e Adorno 

encontram-se nas conclusões de inexistência de um valor absoluto ou da 

verdade numa interpretação musical. Eco e Adorno estão em acordo que num 

texto potencialmente sem fim, esta premissa, não significa que todas as 

interpretações possam ser aceitáveis. Adorno, Eco, Mauser, Martin e Correia 

gravitam num espaço em que a interpretação é: transitória, um processo 

inconcluso, alheia de um sentido final, onde momentaneamente é importante 

concluir análises, para podermos ter uma interpretação pontual, pronta para ser 

apresentada. ´ 
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Para Correia é ainda natural poder incluir algumas mudanças, através de novas 

variações/reações emocionais vivenciadas durante uma atuação.  

A linguagem dos compositores e das obras em concreto têm certas restrições e 

algumas particularidades interpretativas, é sobre isso que nos falam os próprios 

compositores nas entrevistas do capítulo VI. Nesse capítulo, e através da 

análise por nós elaborada às sete obras portuguesas de referência, 

pertencentes ao grupo mais afastado do tonalismo (grupo 1),32 podemos 

constatar essas mesmas restrições e particularidades. Este aspeto da 

interpretação destas obras também é abordado nos questionários a guitarristas 

que se encontram nos Anexos I e II no final desta tese. Mesmo com textos 

musicais com escrita mais detalhada, existem zonas de indeterminação (onde 

a interpretação pessoal pode e deve atuar). A obra é sempre um processo 

inconcluso, muda no tempo como a transformação e a bagagem cultural do 

intérprete. A partitura é um meio e nunca um fim, na realidade é sempre 

necessário captar o que o texto oculta dentro de si. Se fizermos uma análise de 

qualidade (útil) estaremos um pouco mais perto do estilo do texto musical e do 

que ele nos pode transmitir. 

Quanto à teoria de Mauser podemos verificar que numa obra musical, o Autor, 

o Texto, o Executante e o Acontecimento Sonoro têm as suas 

intencionalidades e podem sofrer constantes atualizações (em maior ou menor 

número) até chegarmos a uma receção estética duma interpretação/execução.  

No capítulo III iremos fazer incidir uma maior carga histórica e analítica das 

obras portuguesas contemporâneas para guitarra (expondo as suas principais 

características técnico/musicais e divulgando detalhadamente documentação 

através da menção das edições, estreias e grau de dificuldade das obras), 

aludiremos (no modelo estrutural de Mauser) mais aos eixos do Texto e do 

Executante, não deixando de lado o Acontecimento Sonoro e o Ouvinte, uma 

vez que a análise recaiu, também, no resultado sonoro das obras tocadas 

(embora não procurando desde logo uma interpretação específica), escutadas, 

em primeira mão, por um ouvinte especial que é o intérprete/executante. Ao 

longo desta tese, encontramos todos os eixos de Mauser em ação.  

                                                           
 

32
Ver a divisão das obras contemporâneas portuguesas para guitarra, em cinco grupos, no 

capítulo III-2.2. 
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Assim, poderemos encontrá-los: nos capítulos IV (Notação), V (Novos 

problemas idiomáticos da escrita e da técnica/execução; Acrescidas 

características dos compositores e das obras do grupo 1 e apresentação de 

novos sons – multifónicos e bitones) e especialmente, no capítulo VI 

(entrevistas aos compositores e análise mais específica para a interpretação 

das obras do grupo 1), nas entrevistas dos Anexos I e II a guitarristas sobre as 

mesmas obras e na apresentação do DVD em anexo. 

Quanto à teoria de Correia, os capítulos III, IV e V incidirão mais sobre a fase 

da Contextualização (adopção de contexto ou campo semântico) através da 

pesquisa histórica e da análise de conteúdos. Ainda a Contextualização (que 

inclui análises formais), Exploração Emocional, a Coativação e o Devir fazem 

parte de todo o sexto capítulo, (através das entrevistas aos compositores, da 

análise para a interpretação e das propostas de interpretação), dos 

questionários a guitarristas em Anexos I e II, do DVD em Anexo IV e até dos 

concertos/conferência por nós realizados ao longo da elaboração desta tese 

em Anexo III. 

Quanto à comparação com a análise textual literária, verificamos 

resumidamente, a interdependência das três Intenções, a do Autor, a do Texto 

e a do Intérprete que podemos equiparar aos textos musicais (salvaguardando 

as diferenças existentes entre as palavras em poesia, ou até mesmo em prosa 

com significados ‘mais concretos’ e, a música com significações ‘mais 

abstratas’). Estas Intenções estão presentes especialmente no capítulo VI e no 

DVD anexo. A intenção do Texto está presente em todos os restantes capítulos 

à exceção do VII que é o da Bibliografia e Discografia.  
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2. A Intuição e a razão. Adaptação à análise e à interpretação musical 

 

Analistas musicais e intérpretes (instrumentistas e maestros) estrangeiros 

(também intérpretes portugueses) têm escrito sobre a utilidade da razão e da 

intuição (juntas e também em separado) no que diz respeito à análise e à 

interpretação musical. Embora a balança tenda a pender mais para o lado da 

razão, os autores não deixam, no entanto, nunca de parte a intuição. A análise 

aplicada na interpretação é, para nós, a base interdisciplinar que deve ser 

utilizada com inteligência e rigor pelos intérpretes, para quem o conhecimento 

analítico do todo e dos detalhes de uma obra não é dispensável. Para este 

conhecimento global, e contrariamente ao que alguns músicos advogam como 

iremos observar nas próximas citações, é necessária, a junção do pensamento 

que nos chega através do trabalho racional e da intuição que a ele está sempre 

agregado. Vejamos algumas citações onde se constatam parcialidades, 

algumas que não contemplam essa junção do intuitivo e do racional: 

 

Observamos, ainda com alguma regularidade, nos intérpretes, e mais ainda, nos professores, 

uma grande reticência em relação à análise, fundada nas seguintes atitudes: Em alguns 

prevalece a ideia que em matéria de arte, a intuição é melhor conselheira do que a reflexão 

[razão]. A ação analítica é considerada como incompatível com a espontaneidade e a 

sensibilidade artística. Noutros, o uso do rigor e da objectividade, conduz a uma valorização 

extrema da técnica pura, através da secundarização voluntária do intérprete considerado como 

um simples mediador; um executante cuja neutralidade garante a ‘verdade objectiva’ do texto, 

do qual ele imprime uma realidade sonora.
33 
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A autora do texto anterior nota que muitos intérpretes e professores não dão 

importância à análise musical (principalmente à parte racional ou de reflexão) 

porque para estes a intuição é que garante a espontaneidade e a sensibilidade 

necessárias (parâmetros únicos) para que se faça música. Aqui estamos a falar 

de alguém que pensa que a análise não tem nada a acrescentar à 

interpretação musical e que a análise não usa a intuição e toda a sensibilidade 

que cada analista pode aplicar no estudo das obras.  

Consideramos que algumas frases da citação anterior como ‘em matéria de 

arte, a intuição é melhor conselheira que a reflexão’, revelam mais uma falta de 

vontade (ou capacidade?) para trabalhar com empenho no estudo 

analítico/musical, do que uma verdadeira convicção, pois a intuição pode ser 

uma ajuda para a reflexão, assim como através desta se pode fazer surgir um 

maior número de intuições baseadas em música que foi assimilada através de 

uma compreensão consistente. Os dois parâmetros não estão fechados em 

compartimentos estanques como os defensores desta teoria nos querem fazer 

crer.  

Quanto à segunda parte da primeira citação que consiste na temática da 

execução versus interpretação, falta-lhe bastante consistência porque não é o 

rigor e a objetividade que tornam o intérprete como secundário e um mero 

mediador que garante ‘a verdade objetiva do texto’ através de tocar tal e qual o 

que está na partitura. Se houvesse rigor e objectividade mais facilmente 

haveria apetência por trabalhar possíveis interpretações e descobrir meios de 

expressão, derivados dos conteúdos e formas encontrados. Por outro lado 

essa neutralidade pode vir a dar maus resultados se numa partitura não 

existirem indicações de tempo, articulação, expressão ou pura e simplesmente 

houver erros de edição, secções e páginas trocadas, novas notações não 

assimiladas pelo executante, etc. Desta forma é fácil compreender que o 

intérprete corre o risco de estar cada vez mais longe dessa utópica ‘verdade 

objetiva’ que na realidade os textos (principalmente os musicais), só por si, não 

possuem.  
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A música necessita de uma interpretação dos signos, dos conteúdos, e das 

pequenas e grandes formas, portanto das intenções das partituras, mas 

também das intenções submersas do compositor e das intenções e ideias do 

próprio intérprete, com toda a sua carga de conhecimentos, sentimentos e 

intuições. 

De seguida apresentamos algumas observações/citações em que é dada 

importância à análise, mas sempre vista um pouco como secundária, não tida 

como atividade essencial para a interpretação.  

 

(…) há a parte analítica que eu acho que é muito importante para aqueles alunos que não são 

um talento imenso. Para esses, (…) é preciso ver a coisa pelo correcto. (…) aí, é preciso ser 

muito mais intelectualista. Se eles não têm o mesmo tipo de sensibilidade que os melhores 

(...).
34

 

 

Por um lado esta professora está a privar os ‘melhores alunos’ de confirmarem 

intelectualmente as suas intuições. Por outro lado não está a incluir a intuição 

no capítulo da análise, podendo-se deduzir que esta tem para ela, de ser 

apenas, lógica, intelectual e científica. 

Observemos a próxima citação que se enquadra, de certa maneira, dentro dos 

mesmos moldes da anterior, dando grande importância ao sentir e menos à 

análise teórica.  

 

O bom intérprete é aquele que sente – eu quase diria: que fareja – todos os elementos 

estéticos que dão verdadeira forma a uma estrutura sonora, e isso não é tarefa que esteja ao 

alcance de uma análise meramente teórica (…). Com efeito, a beleza não é filha de uma lógica 

racional – embora haja uma lógica da estética, mas só para quem a souber e puder sentir.
35 
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Gostaríamos de concluir esta introdução com o seguinte pequeno texto de 

Arnold Hauser: 

 

A noção de uma experiência que fosse completamente espontânea, não influenciada por 

qualquer plano, natural em todos os aspectos, não é mais do que um conceito limitativo; a 

experiência concreta está sempre infinitamente distanciada deste ideal romântico de 

instantaneidade absoluta.
36 

 

Concordamos com as afirmações de Hauser e com as citações que se seguem 

as quais de uma maneira ou de outra, dão importância à intuição e à razão 

como um conjunto indissociável, mas em que cada autor dá importância 

diferente a cada um dos parâmetros conforme a sua sensibilidade e 

experiência no estudo analítico e da interpretação musical.  

Diz-nos Joel Lester: “[Wallace] Berry até questiona a integridade de qualquer 

performance que não seja baseada num contexto analítico e de rigor: [segundo 

Berry] ‘o impulso puramente espontâneo, não percebido e não questionado, 

não é suficiente para inspirar uma performance convincente’”37 

Não pensemos que Wallace Berry é apenas um fervoroso adepto do uso da 

razão (informação) na análise e na interpretação. Ele não dispensa também a 

intuição, mas não deixa de nos alertar para os problemas que esta pode 

causar, principalmente, se confiarmos unicamente nela (leia-se a citação 

seguinte de Wallace). 

 

Não há dúvida que intuições de performers sensíveis são muitas vezes válidas já que o vasto 

leque de experiência assimilada conduz a respostas espontâneas, podendo ser virtualmente 

infalíveis. Mas a intuição pode também ser um guia caprichoso, e é claramente inadequada 

para resolver certos problemas, (…) de execução musical, [como os de notação ou estilo]. 
38 
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Segundo o professor e pianista francês Jean Fassina: “Não querendo negar o 

papel da imaginação, não se deve confiar inteiramente nela em matéria de 

interpretação”.39 Na opinião deste mesmo autor a análise musical (racional e 

intuitiva) é muito importante para os intérpretes: 

 

Tenho alunos de todo o mundo e apercebo-me que as carências são, por todo o lado, as 

mesmas. Seja qual for a sua origem ou a sua formação, os alunos não conhecem 

suficientemente as obras, por falta de análise. Para exprimir uma emoção pessoal, deformam 

as frases musicais traindo o texto musical e o seu espírito.
40 

 

Os músicos mais favoráveis ao uso da intuição, não devem ter receio de 

trabalhar a análise. Segundo Dunsby e Whittall: “(…) a análise (…), intensifica 

mais do que inibe respostas instintivas [intuição] em relação às músicas.”41 

Opinião semelhante tem Yizhak Sadaï que nos diz: “[Através de] uma análise 

capaz de fornecer dados interessantes sobre uma obra – constrói-se sempre 

uma intuição analítica que implica uma sensibilidade musical e que conduz o 

analista para uma descoberta à volta da qual se forma o processo analítico”. 42 

Vejamos agora a opinião de Pierre Boulez, compositor normalmente 

considerado muito rigoroso e racional e percebamos a sua opinião sobre o 

assunto em estudo, em relação à análise (seja para compositores ou para 

intérpretes): 

 

Apesar de ter admitido que não aceito o irracional como único guia, não excluo o irracional de 

todas as actividades musicais, porque sem o irracional a música deixa de existir. Construindo 

um universo dentro do qual estamos a usar princípios lógicos não restringe, de maneira 

alguma, todos os meios puramente psicológico/intuitivos à disposição dos músicos para 

assegurar a eficácia [da construção ou da análise] de qualquer forma particular ou para 

descobrir certos meios de expressão, (…).
43 
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Nicholas Cook faz-nos um resumo muito interessante sobre o uso da intuição e 

da razão na análise musical, utilizando sinónimos como empirismo e 

racionalismo. Com importância superior parece-nos o último parágrafo, onde 

escreve que numa análise a balança pode pender mais para um lado ou para o 

outro (intuição ou razão) dependendo do estilo ou da obra que estamos a 

analisar.  

 

Se a música fosse completamente racional, então seria sempre possível explicar como uma 

obra musical coerente era coerente. Se tal explicação não fosse encontrada, isto quereria dizer 

que a obra não era de facto coerente. Mas poucas obras musicais são inteiramente racionais. 

Eu também não estou a dizer que são completamente empíricas; nas quais nunca ninguém 

pode explicar algo sobre música, o que obviamente não é verdade. Virtualmente todas as 

músicas se situam algures entre estes dois extremos. (…) Música, então é parcialmente 

racional e parcialmente empírica. No entanto, o balanço entre os aspetos racionais e os 

empíricos varia de um estilo para outro, e até de uma obra para outra.
44 

 

Continuando na mesma linha de opinião, Lussy e Walterhausen disseram 

(através de diferentes palavras) que quando a sensibilidade e a inteligência se 

juntam na música, passamos a compreender o que sentimos e a sentir o que 

compreendemos. Isto acontece quando o domínio teórico/analítico da música é 

total. O parágrafo anterior reflete a meta onde queremos levar os nossos 

objectivos analíticos pessoais a usar nesta tese, para os quais contamos com a 

colaboração dos saberes dos compositores portugueses sobre as suas obras e 

com as observações e dúvidas dos intérpretes/guitarristas nacionais.  

Vejamos de seguida as palavras de Mathis Lussy que aborda um exemplo 

analítico concreto, o da escrita métrica correta em relação aos ritmos 

intervenientes nela colocados, para chegar a uma conceção de consciência 

última de um intérprete. 
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Desta junção de acentos, produto sintético da acopulação dos elementos, compassos e ritmos 

[quando a verdadeira métrica e os ritmos estão bem escritos], resulta um raio de luz intelectual 

que, com uma força e uma velocidade fulgurante invade o entendimento. Instantaneamente a 

razão do ouvinte e do executante reconhece a harmonia dos fenómenos métricos percebidos 

pelo sentimento e os fenómenos rítmicos recebidos pela inteligência [no nosso entender ambos 

percebidos quer pela mente quer pelo corpo sensorial]. Instantaneamente esta unidade na 

diversidade transporta-a a uma esfera superior onde o homem [o intérprete/ouvinte] 

compreende o que sente, e se dá conta de tudo na plenitude da claridade espiritual: a 

consciência.
45 

 

Meditemos agora nas palavras do brilhante maestro Hermann Wolfgang Von 

Walterhausen: 

 

O maestro (...) apolíneo tem a perfeita consciência do que quer e do que faz. O estudo da obra 

leva-o ao cálculo exaustivo do efeito. Nele predomina o intelecto. O seu grau de educação é 

normalmente elevado; [nele] a sensibilidade artística e o conhecimento estético podem chegar 

a uma coincidência sem fricção.
46 

 

Depois de tudo o que expusemos atrás, podemos afirmar que a interpretação 

musical não é só uma atividade intelectual, assim como não é só empírica 

(baseada na experiência vulgar ou imediata, não metódica nem racionalmente 

interpretada e organizada). A análise interpretativa objectiva (racional) e a 

subjetiva (instintiva e Intuitiva) deverão ser consideradas como elementos de 

um todo. Esta teoria é aplicada na prática por Christine Prost que nos confirma 

isso num artigo “Execução ou Interpretação? Em Defesa da Inteligência”, 

publicado no 1º Congresso Europeu de Análise Musical em Colmar. Vejamos 

parte desse artigo:  

 

Se considerarmos que uma partitura não é mais que um traço de aproximação de uma 

realidade sonora, onde o sentido está por decifrar, é a observação rigorosa do texto que nos 

pode dar as chaves mais seguras para obter esse sentido. Pela observação e pela reflexão 

surgem os indícios que, postos em relação uns com os outros, formam um grupo convergente 

e determinam uma leitura coerente da obra. (…).   
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A interpretação da obra é a realização sonora desta visão pessoal, onde a subjetividade se 

apoia na objectividade da observação [audição], onde a técnica encontra a sua justa função: a 

de trabalhar os meios de expressão e de comunicação de uma ideia.
47 

 

Dentro do contexto anterior continuamos a aprofundar o assunto da 

interpretação musical, apresentando o seguinte texto do músico e crítico 

musical, Lawrence Kramer: 

 

A interpretação poderá ser inevitavelmente subjectiva, mas a subjectividade não é arbitrária 

nem resulta de um capricho. Temos de aprender a subjectividade, de ser ensinados a tê-la e a 

praticá-la (…). E uma ideia que nasce de forma subjectiva não tem de acabar dessa forma. 

Pode e deve ser testada, debatida, posta à prova, analisada quanto à sua credibilidade. 
48 

 

Ainda no âmbito da interpretação musical, continuemos agora com o tema da 

execução versus interpretação. Jonathan Dunsby apresenta-o, explanando as 

suas ideias, colocando-as em contraponto com as do notável músico e analista 

musical Hans Keller. 
 

(…) é necessário ir para além da mera execução, [do somente tocar] e aqui é onde é feita a 

distinção entre aqueles performers que estão mais inclinados a usar uma abordagem mais 

intuitiva, e aqueles que sentem [ou sabem] que alguma espécie de conhecimento lhes dará um 

melhor resultado. Hans Keller – que não era somente um extraordinário comentador de música, 

mas também um excelente intérprete, para além de professor de alguns dos melhores 

executantes ocidentais de cordas, das últimas décadas do século XX – escreveu: ‘o executante 

que não pensa e se orgulha em ser só um executante, e que nunca pensou, mas somente 

sentiu a música – que, de facto, julga que o pensamento é inimigo do sentir, quando na 

realidade musical, não há nenhum sentir que não possa ser um pensamento articulado’(...). 

[Keller] está a dizer-nos aqui que como o performer sente é uma premissa inadequada para o 

estudo e a prática [musical] (…). Quanto mais não seja, ele devia ser lembrado que o sentir 

musical para o performer é uma amálgama de emoção e inteligência, de resposta e controlo, 

de empatia e decisão, (…) de ser e de fazer.
49 
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Relembrando a frase de Hans Keller, mencionada na citação anterior, em que 

este diz “não há nenhum sentir que não possa ser um pensamento articulado”, 

podemos igualmente pensar que o contrário também é verdadeiro, que não há 

um pensamento articulado que não produza sensações, outras palavras ou 

imagens. Por exemplo, o uso de metáforas no ensino ou para explicação de 

obras musicais, parecem-nos uma razoável estratégia para atingir a sua 

compreensão. Jorge Salgado Correia apresenta-nos a seguinte afirmação de 

Mark Johnson “[através dos processos metafóricos] nós fazemos uso dos 

padrões que obtemos na nossa experiência física para organizar a nossa 

compreensão mais abstracta.” 50 

Jean Fassina diz-nos para não termos expectativas muito altas acerca da 

eficácia das metáforas na interpretação musical. Eis as suas palavras: “Muitos 

professores [e analistas/intérpretes] ao usarem somente metáforas e poesia, 

tentam transmitir um estilo musical verdadeiro. Embora a evocação de imagens 

que sugerem, sejam úteis, não bastam para que seja construída uma 

interpretação.”51 

Não deixando de concordar com Fassina, o certo é que, tal como afirma Roger 

Scruton “a metáfora não pode ser eliminada das descrições da música [nem 

mesmo da análise], porque ela é integrante do objecto intencional da 

experiência musical. Retirar a metáfora é cessar de descrever a experiência 

musical.” 52 

Em nossa opinião, para as escolhas e decisões na elaboração de uma boa 

interpretação musical, mais importante do que o uso de metáforas é toda a 

cultura (informação musical) proveniente da razão e da intuição que o músico 

(analista e/ou intérprete/executante) conseguir adquirir. Observemos opiniões 

concordantes, escritas pelo professor e pianista Jean Fassina:  

A Música vive em nós, no nosso cérebro, no nosso sentimento, no nosso consciente e 

subconsciente. A personalidade integral condiciona a interpretação.   
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Por isso é que a cultura, para um músico, não deve vir só da música, mas também de outras 

experiências e observações em diversos domínios. (...). É necessário haver curiosidade, o 

gosto de se instruir, ler, observar e reflectir. O interesse pelas outras artes e pelas suas 

relações é essencial. Tudo o que melhora o conhecimento fará com que a interpretação seja 

mais subtil.
53 

 

De igual maneira, o pedagogo e guitarrista espanhol Emílio Pujol, deixou-nos 

os seus conselhos e observações no Libro Primero da sua Escuela Razonada 

de La Guitarra: “Para ser um bom guitarrista há que ser, antes de tudo, um bom 

músico. Quanto mais completa a sua bagagem musical, melhor. Na mais 

simples realização de qualquer obra de arte encontram-se aí condensados 

todos os valores do artista.” 54 

Os intérpretes têm de ter uma formação sólida, pelo menos tão sólida como a 

maioria dos compositores. Nem todos são igualmente atraídos para analisar a 

música que tocam, no entanto a curiosidade intelectual e a intuitiva são 

desejáveis, tanto para profissionais como para futuros músicos. 

As ligações entre análise e interpretação terão sempre algo de intuitivo. Por 

isso é que cada um pode escolher a sua interpretação, mesmo elaborando 

análises semelhantes. As nossas interpretações podem ser as mais variadas, 

mas a nossa preferência por esta e/ou aquela vai ser sempre uma mistura de 

objetividade e subjetividade. 

Analisemos agora o emprego de algumas palavras que foram usadas no 

decorrer deste segundo capítulo do enquadramento teórico da Tese, a 

propósito da objetividade e da subjetividade. Quanto à objetividade: 

encontrámos como sinónimos; Razão, Pensar, Intelectual e Inteligência, por 

outro lado e como sinónimos de subjetividade, foram utilizadas palavras tais 

como Empirismo, Instinto, Intuição, Irracional, Conhecimento Emocional e 

Sentir.  
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Fassina, J. (2000: 94-95). 

54
Pujol, E. (1956: 16). 
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Algumas das mencionadas em primeiro lugar não excluem claramente as 

outras, embora possam estar em maior ou menor grau, diretamente ligadas. 

Por exemplo, a Inteligência não exclui o Conhecimento Emocional, nem o 

Sentir, nem a Intuição. A Razão só existe através dos sentidos e do 

Conhecimento Emocional, e as palavras Intuição e Instinto têm significados 

diferentes (segundo no nosso parecer, as duas são tudo o que não deriva da 

mente consciente), mas por vezes é-lhes conferido o mesmo significado. 

Para clarificar estes aspetos voltemos à filosofia, neste caso para expor 

sucintamente a teoria Vedanta (filosofia yoga baseada nos Vedas). “A mente 

humana funciona em mais de um plano [de consciência]. Hoje em dia os 

psicólogos já reconheceram as várias fases do processo mental”. 55 

 

Sabemos que os sentidos são imperfeitos, embora, seja através deles que nos vamos 

apercebendo do mundo em que vivemos. A mente está constantemente a corrigir ou a julgar as 

informações que aqueles lhe enviam (porque ora lhe parecem certas, ora erradas). Não sendo 

nós capazes de descortinar um sentido universal absoluto, todas as ‘realidades’ do observador 

são, portanto, pessoais. 

A mente contém três planos: 

O Subconsciente – que é a sede do instinto. 

O Consciente (Auto-Consciente) – que é a sede da razão e do interesse inteletual. 

O Super (ou Supra) Consciente – que é a sede da intuição, da mente superior que nos leva até 

à consciência universal. 

 

(...) O nosso crescimento espiritual é feito através de todos esses planos, já que o espírito ou 

alma está presente neles e para além deles. A própria ciência tem hoje de cruzar a barreira que 

divide o físico do metafísico para poder evoluir em certos aspectos. A nossa carga genética e 

tudo aquilo que adquirimos desde que nascemos, vai ajudar a jogar com estes planos de 

consciência. Quanto ao primeiro plano, o Instinto (ou Subconsciente) faz de uma maneira 

impulsiva o que aprendemos pelo Intelecto ou que nem temos consciência de aprender. 

Quando memorizamos algo, apreendemo-las no plano Consciente e intelectual e passamo-las 

ao plano Subconsciente. Aqui chegam, (...) as ideias ‘certas’ e ‘erradas’, mas que podem ser 

novamente corrigidas pela mente consciente. 
56
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Vishnu-Devananda, S. (1960: 302). 
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Vishnu-Devananda, S. (1960: 303-306). 
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Daí que é muito importante aprendermos, evoluirmos, até para que a nossa 

parte instintiva atue com mais segurança. Muitas vezes atuamos no chamado 

‘piloto automático’. Este processo não é mais do que a mente subconsciente a 

atuar e a deixar a mente consciente a repousar (ou ocupada com outro 

assunto). Se tivéssemos de pensar em cada movimento que fazemos, por 

exemplo, o cérebro não teria capacidade de raciocínio e ficaria esgotado. 

Muitas vezes estamos a tocar e não nos recordamos como fizemos 

determinadas passagens musicais (ou como lá chegámos), assim muitas vezes 

vamos, numa viagem de carro, a conduzir e, de igual maneira, não nos 

lembramos, qual o trajeto pelo qual viemos ou como chegámos a determinado 

ponto. 

Observemos agora a importância que a emoção tem no nosso empenho ou no 

ímpeto com que fazemos as nossas tarefas. “Quanto ao conhecimento 

emocional, também é importante porque este é um poder motor como o vapor 

de uma máquina. (...) Sem a emoção ficamos num estado de inércia ou 

passividade”.57 Ela ajuda na evolução, mas tem de se aprender a controlá-la, 

porque para além de certos limites pode ser prejudicial. Por exemplo, “Tocar a 

50% ou a 120%” (ou outras percentagens) são expressões utilizadas para 

definir a forma como o músico se empenha na execução que todos sabemos o 

que significam. Como sempre, é no meio-termo que podemos encontrar o 

equilíbrio (não esquecer que quando tocamos, o maior prazer é para ser dado 

aos outros). 
 

A razão também ajuda a caminhar para a verdadeira Intuição. A Intuição (verdadeira, não o 

Instinto) transcende a razão, mas não a contradiz! (...) O Intelecto leva o homem às portas da 

Intuição. (...) A Intuição faz descer ao Intelecto certas verdades que se encontram na sua 

própria região mental e este raciocina sobre elas, pois algumas verdades não se originam no 

intelecto.
58
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Vishnu-Devananda, S. (1960: 315-319). 
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Vejamos também o que nos dizem alguns filósofos orientais e ocidentais sobre 

o que é a intuição e qual a sua relação com a mente racional. Começemos por 

Osho, um dos filósofos orientais do século XX mais influentes no pensamento 

atual: 

 

Pensamento e intuição ficam à mesma distância do sentir. Se for deste lado, chega ao pensar, 

se for daquele lado, chega à intuição. Ambos se encontram e se fundem no sentir. No sentir 

restará alguma coisa do pensar e também alguma coisa da intuição. 

A investigação [sobre o cérebro humano] chegou a um facto significativo, um dos mais 

significativos de todo o século XX, e que é este: o leitor não tem uma mente – tem duas 

mentes. O seu cérebro divide-se em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério 

esquerdo. O hemisfério direito liga-se à mão esquerda e o hemisfério esquerdo liga-se à mão 

direita – cruzados. O hemisfério direito é intuitivo, ilógico, irracional, poético, platónico, 

imaginativo, romântico, místico, religioso; o hemisfério esquerdo é lógico, racional, matemático, 

aristotélico, científico, calculista.
59 

 

No prólogo do seu livro dedicado à intuição Osho explica-nos que: “A intuição é 

um domínio diferente do acontecer, não tem qualquer relação com o intelecto, 

embora possa penetrar no intelecto”.60 

Eis o que este filósofo nos diz sobre a Intuição e a sua relação com tudo o que 

é conhecido e desconhecido: 

 

A intuição é possível porque o incognoscível está lá. A ciência nega a existência do divino 

porque afirma: ‘Há unicamente uma divisão: o conhecido e o desconhecido’. Se existir algum 

Deus, nós descobri-lo-emos através de métodos laboratoriais. Se ele existir, a ciência descobri-

lo-á’. Por seu lado, o místico diz: ’Faça-se o que se fizer, alguma coisa no próprio fundamento 

da existência será sempre incognoscível – será sempre um mistério’. E se os místicos não 

estiverem correctos, então penso que a ciência acabará por destruir todo o significado da vida. 

Se não houver mistério, todo o significado da vida e toda a sua beleza serão destruídos. O 

incognoscível é a beleza, o significado, a aspiração, a meta. É por causa do incognoscível que 

a vida significa alguma coisa. 
61 
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Observemos agora algumas afirmações sobre a intuição vindas de filósofos 

ocidentais. Começemos por Henri Bergson:  

 

A intuição é, (…), a ‘alma’ da verdadeira experiência: o acto que nos coloca dentro das coisas. 

(...). A intuição, portanto, não se opõe estritamente à inteligência, antes neutraliza a sua 

diferença e a faz recuar à própria fonte onde a verdade – a verdade científica – o é em toda a 

sua plenitude e radicalidade. 
62 

 

Continuemos com Georg W. F. Hegel: 

 

A arte necessita, para as intuições que deve criar, não só de materiais provenientes do exterior, 

entre os quais há que contar também com as imagens e as representações subjectivas, mas 

ainda, a fim de exprimir o elemento espiritual, de formas dadas pela natureza, segundo a sua 

significação, que a arte tem de pressentir e possuir. De entre essas formas, a do homem é a 

superior e a verdadeira, porque só nela o espírito pode corporizar-se e achar, por conseguinte, 

a sua expressão intuitiva.
63 

 

Em resumo, com a análise (objectiva e subjectiva) vai-se desenvolvendo 

igualmente um ‘conhecimento intuitivo’ do que funciona melhor e pior em 

Música, o que faz parte de um estilo ou de outro, até chegarmos ao ponto de 

exceder a capacidade de explicar as obras de uma maneira intelectual.  

A razão, o instinto e a intuição são os principais e necessários meios onde se 

baseia a análise para a interpretação musical. Eles têm uma função 

preparatória e exploratória, e são os impulsionadores quer da análise 

instrumental quer também do ato de tocar ou compor. Nós repetimos dezenas 

de vezes um processo de vaivém entre o objectivo e o subjectivo, até se atingir 

uma adaptação mútua, concretizada numa interpretação (ou numa 

composição). Ter acesso à verdadeira Intuição é a barreira que todos 

queremos atingir. Só a perseverança, a devoção ao estudo e à investigação 

(racional e objectiva) e o sentimento da verdadeira entrega à arte de fazer 

música nos faz atingir esse objetivo. 
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in Cordón, J. N. & Martinez, T. C. (1986: 89-90). 
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in Cochofel, J. J. (1975: A/273: 3-4). 
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Como conclusão, podemos dizer que o intérprete deve ter uma visão sistémica 

da Música para que possa atingir a excelência na execução. 

A Razão e a Intuição estão presentes (nem sempre em proporções iguais) 

durante toda a análise feita durante o capítulo III (obras dos cinco grupos em 

que estas foram divididas); Capítulo IV (notação); Capítulo V (idiomatismo na 

escrita e na notação – execução de técnicas percussivas e efeitos, acrescidos 

(novos) problemas idiomáticos e investigação e ‘descoberta’ de novas técnicas 

e sons – Multifónicos e Bitones); Capítulo VI (análise e interpretação das sete 

obras de referência) e Anexos I e II. A Razão e a Intuição são uma preciosa 

ajuda para a análise e a interpretação de signos, dos conteúdos e das 

pequenas e grandes formas. Os mais conhecidos pensadores – professores e 

musicólogos, do mundo ocidental não negam a importância da intuição, mas 

afirmam não se poder confiar nela exclusivamente. As duas complementam-se, 

ajudam-se e clarificam-se. Assim poderemos compreender o que sentimos e 

sentir o que compreendemos. 
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III. AS OBRAS PORTUGUESAS PARA GUITARRA DOS SÉCULOS 

XX E XXI 

 

No período entre 1983 e 2008, vinte e cinco anos que atravessam dois séculos, 

(o final do XX e o início do XXI), deparamos com o que podemos chamar o 

primeiro período áureo da composição guitarrística em Portugal. Esta 

designação não é especulativa já que na realidade, a desproporção do número 

de compositores e obras escritas para guitarra solo é enorme quando 

comparamos os períodos de 1900 a 1983 (ou ainda outros períodos anteriores 

ao séc. XX) com o de 1983 a 2008. Verifiquemos esses números de seguida. 

Desde o início do século XX até 25 de Abril de 1974, o número de 

compositores e de composições para guitarra era ínfimo. Não eramos um país 

com tradição neste instrumento, nem na interpretação nem na composição. 

Grande parte do repertório dos poucos guitarristas que havia em Portugal 

assentava em obras do período clássico-romântico ou de cariz popular, mas 

composto essencialmente por estrangeiros. No entanto, já contávamos com 

uma obra solo de Francisco Lacerda (ver 1.1.), duas de Fernando Lopes-

Graça, uma de Cândido Lima (que o próprio afirma, com orgulho, ser a primeira 

obra atonal escrita para guitarra por um compositor português), três do 

compositor/guitarrista José António Lopes e Silva, uma de António Vitorino de 

Almeida e principalmente com as cerca de quarenta obras que se conhece do 

compositor/guitarrista Duarte Costa64 (excluindo os cento e oitenta e dois 

estudos dos seus cinco volumes do Método, grande parte deles escritos para 

duas guitarras). Desconhece-se, ainda, o paradeiro de pelo menos duas 

delas65, Balada Celestial e Nocturno cuja composição vem mencionada na 

contracapa de alguns métodos.  

 

                                                           
 

64
É de salientar o trabalho de investigação, recolha e reimpressão de algumas das 41 peças de 

Duarte Costa e dos cinco volumes do Método, por parte do guitarrista e engenheiro Tiago 
Morin. Todas estas partituras foram-nos gentilmente cedidas por ele, para consulta e análise. 
65

Para conhecer melhor a obra deste compositor/guitarrista, pode consultar-se na Biblioteca da 

Universidade de Aveiro, a Tese de Mestrado (2010) de Aires Joaquim da Maia Pinheiro “José 
Duarte Costa – um caso no ensino não oficial da música”. Este mesmo autor está atualmente a 
elaborar uma tese de Doutoramento sobre Duarte Costa e as suas obras de concerto. 
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De um lado são mais de três quartos de século (oitenta e três anos) em que 

doze compositores portugueses escreveram dezassete obras, a que se somam 

as quarenta de Duarte Costa, compositor que escreveu quase exclusivamente 

para este instrumento. Do outro lado, no quartel (vinte e cinco anos) a partir de 

1983, foram encontradas cento e noventa e duas obras de cinquenta e três 

compositores. 

Fazendo a média de obras datadas escritas por ano, encontramos no primeiro 

período cerca de uma obra de dois em dois anos. No quartel a partir de 1983, 

temos a média de quase sete obras compostas por ano, cerca de catorze de 

dois em dois anos. O aumento da primeira época para a segunda foi mais de 

catorze vezes superior (ou entre três e quatro vezes se contarmos com as 

obras não datadas de Duarte Costa do primeiro período), para um período de 

tempo que é cerca de três vezes menor.66 Neste segundo período, as obras 

foram escritas por compositores nascidos entre os anos vinte e os anos oitenta 

do século passado. Alguns estavam no auge das suas carreiras enquanto 

outros estavam a iniciá-las – um dos compositores (Hugo Ribeiro) nasceu 

mesmo em 1983. A partir desta data começaram a surgir obras de outra 

geração de compositores (a que podemos chamar a ‘geração (de compositores 

formados) pós 25 de Abril’). Neste período alguns músicos encontravam-se a 

compor música tonal, outros, atonal, modal ou minimal; uns mais estruturalistas 

e racionais, outros, mais intuitivos. São várias gerações que se cruzam em prol 

da escrita da guitarra, fazendo aumentar e atualizar o seu repertório. 

É importante referir que não somos pioneiros na pesquisa de compositores 

portugueses que escreveram para este instrumento. Já em 1994 o 

compositor/guitarrista José António Lopes e Silva tinha elaborado a listagem 

possível até então que incluía dez compositores portugueses que já tinham 

escrito peças para guitarra solo. Guardamos esta lista como ‘o primeiro 

documento’ e como recordação da sua oferta, do seu empenho e da sua 

amizade. 
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Para comparar estes dados vejam-se as figuras III-1 e III-2 nas páginas seguintes. 
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Outro guitarrista, José Paulo Torres Vaz de Carvalho elaborou igualmente 

outras listas de compositores e guitarristas nacionais e apresentou-as em 

conferências a que assistimos como a integrada no V Festival Internacional de 

Guitarra de S. Tirso em 1998. 

 

 

Figura III - 1: Número de obras de guitarra compostas por cada dois anos 

 

 

 

Figura III - 2: Número de obras de guitarra compostas por cada dois anos 
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No gráfico III-1 da página anterior é de notar que apenas foi encontrada uma 

obra para guitarra até 1941. A partir de 1942 já há alguma actividade (convém 

notar que apenas 18 das 40 obras de Duarte Costa, deste período, estão 

datadas, e que por isso 22 delas não se puderam enquadrar no gráfico), mas 

só a partir de 1967 (ano em que apareceu o primeiro programa de guitarra 

numa escola de música em Portugal, a Academia de Amadores de Música de 

Lisboa) se observa um crescimento algo significativo (a relação entre os dois 

acontecimentos é superficial, mas foi nesta altura, no entanto, que Lopes-

Graça compôs a primeira das suas quatro obras em colaboração com o 

guitarista Piñeiro Nagy, autor do citado programa) ficando, no entanto, muito 

aquém do período seguinte 1983 – 2008 (ver figura III-2). Aqui nota-se um 

aumento gradual do número de obras até 1997/1998, seguido de uma pequena 

quebra no virar do século. Pouco depois surge um pico anormal em 2003/2004, 

anos em que foram compostas trinta e cinco obras67. 

 

1. As obras de 1900 a 1983 

 

As obras para guitarra solo encontradas neste período são: a Serenata a una 

Muerta (1924) do compositor, director de orquestra e musicólogo açoriano 

Francisco de Lacerda e as duas obras originais que estão datadas, do 

compositor/guitarrista Duarte Costa. Estas obras são: Abalada (1942) e o 

Estudo de Concerto em Dó menor (1944). Na segunda metade do século XX e 

até 1982 temos, igualmente datadas estas dezasseis obras de Duarte Costa: 

Procissão (1950), Sintra (Abertura) (1952), Fantasia Oriental II (1954), Dez 

Prelúdios Românticos (1956), Homenagem a Scarlatti (1957), Balada do 

Trovador (1962), Evocação a Camões (1964), Balada da Solidão (1974), 

Habanera (1977), Valsa à Brasileira (1978), Minueto (1980), Balada do 

Sonhador (1981), O Choro da Mulata (1981), O Sagrado Amor Paternal 

(Canção sem palavras) (1982), Homenagem a Schubert (1982) e Homenagem 

a Weiss (1982).  
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Com a recente descoberta da obra Espirais sem Retorno (2003), de Jorge Pereira. 
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Dos outros criadores, encontramos mais quatro compositores/guitarristas e oito 

não guitarristas, dos quais salientamos o segundo compositor mais prolífero 

deste período, Fernando Lopes – Graça que compôs quatro obras de vulto. É 

ainda de realçar, a curiosa obra Duzentas Unidades composta a dois, pelos 

guitarristas/compositores António Andrade e Paulo Vaz de Carvalho, tendo 

cada um, escrito metade da obra, duzentos tempos (semínimas – sem 

compasso escrito), e a primeira obra do autor desta tese que se estava a iniciar 

e a descobrir a arte da composição aos dezassete anos. 

Nos quadros das páginas seguintes, apresentados em 1.1. e 2.1., o nome dos 

compositores aparece por ordem cronológica, para nos apercebermos mais 

facilmente do seu surgimento histórico-temporal. Juntamente com o nome de 

cada compositor apresentado, temos as respetivas obras, também colocadas 

por ordem cronológica. 68 

 

1.1. Os compositores e as obras 

 

Francisco de Lacerda (1869-1934) 

Serenata a Una Muerta (a Andrés Segóvia) (1924) 

 

Fernando Lopes-Graça (1906-1994) 

Prelúdio e Baileto (1968) 

Partita (1971) 

Sonatina (1974) 

Quatro Peças para Guitarra (1979) 

  

                                                           
 

68
Na lista apresentada não estão incluídas duas obras do compositor Christopher Bochmann 

por terem sido escritas anteriormente à sua chegada a Portugal. São elas Sonatina (1968) e 
Sonata-Fantasia (1980). 
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Duarte Costa (1921-2004) 

40 obras (duas desaparecidas: Balada Celestial e Nocturno) 

Exercícios e estudos dos cinco volumes do Método (iniciado em 1942) 

(a maioria em duo) 

 

Fernando Corrêa de Oliveira (1921-2004) 

Coimbra, Minha Coimbra, op.30, 7 peças para guitarra (1976) 

 

Clotilde Rosa (1930) 

Ode (Guitarra e crótalos) (1982) 

 

José António Lopes e Silva (1937) 

Tensão e Distensão (1972) 

8  Estudos para Iniciação à Guitarra Clássica (1972) 

Sub - Memória (Guitarra com amplificação) (1972) 

 

Cândido Lima (1939)  

Esboços I, II, III (1969) 

 

António Victorino de Almeida (1940)  

Suite op.30 (1968) 

 

Jorge Peixinho (1940-1995) 

L’Oiseau Lyre (1982) 

 

Paulo Brandão (1950) 

Estigma (1983) 

 

António Andrade (1957) / Paulo Vaz de Carvalho (1954)  

Duzentas Unidades (1979) 
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José Mesquita Lopes (1960) 

Três Peças para Guitarra (1978) 

Suite (1981-1982) 

 

 

2. As obras de 1983 a 2008 

 

A primeira obra que inicia este período é Balada (1983) de José Mesquita 

Lopes, sendo esta a sua primeira obra editada (em catálogo), à data, a terceira 

escrita para guitarra. O compositor mais antigo que ainda faz parte integrante 

deste período de grande evolução criativa com uma única obra é Duarte Costa 

que compôs a sua última obra datada que se conhece, Pavana (1986). O 

compositor com maior número de obras escritas (34) é Filipe Rodrigues, 

guitarrista que leciona na Escola Duarte Costa em Lisboa e aluno de Duarte 

Costa (entre outros professores), de quem parece herdar o estilo prolífero, com 

obras curtas, tonais e de carácter romântico. Notamos ainda que os seis 

autores com maior quantidade de obras escritas são todos 

guitarristas/compositores sem curso superior de composição. Por ordem 

decrescente de número de obras temos: Filipe Rodrigues (34), José Peixoto 

(15), Vasco Martins (14), Joaquim Pavão (14) Carlos Gutkin (11), Ricardo 

Barceló (11). 

Podemos classificar em quatro grupos os compositores das obras deste 

período, quanto às características da sua formação musical/académica69. São 

eles: 

 

1 – Compositores com curso superior de composição que não tocam guitarra. 

2 – Compositores com curso superior de composição que tocam algo de 

guitarra. 

3 – Compositores/Guitarristas com curso superior de composição. 

4 – Compositores/Guitarristas sem curso superior de composição. 
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Ver figura III-3. 
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Figura III - 3: Número de compositores por grupos de formação musical académica 

 

No primeiro grupo temos (por ordem cronológica de nascimento): 

Filipe Pires, António Victorino de Almeida, Fernando Lapa, Christopher 

Bochmann, António Pinho Vargas, José Manuel Bettencourt da Câmara, João-

Heitor Rigaud, Isabel Soveral, Alexandre Delgado, Pedro Figueiredo, Carlos 

Gomes, Paulo Bastos, Evgueni Zoudilkine, Sara Carvalho, Eduardo Luís 

Patriarca, Andreia Pinto Correia, José Carlos de Sousa, Ângela Lopes, Patrício 

da Silva, Nuno Miguel Henriques e Hugo Ribeiro. 

No segundo grupo temos: Pedro Rocha, Virgílio Melo, Eugénio Manuel 

Rodrigues, Eurico Carrapatoso, Paulo Ferreira Lopes, Sérgio Azevedo, Tiago 

Cutileiro, Luís Soldado, Ka’mi (Carlos Miguel Marques) e Hélder Gonçalves. 

No terceiro grupo temos: Eli Camargo Júnior, José Mesquita Lopes, Nuno 

Guedes de Campos, Fernando Lobo das Neves, Sérgio Pereira e Rita Torres. 

No quarto grupo temos: Duarte Costa, Pedro Caldeira Cabral, Vasco Martins, 

António Andrade, Rui Martins, Carlos Gutkin, José Peixoto, Ricardo Barceló, 

Vitor Rua, Paulo Amorim, Filipe Rodrigues, Joaquim Pavão e André Silva 

Vieira. 
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Na figura III-3 verifica-se a existência de trinta e um compositores não 

guitarristas e de dezanove compositores guitarristas.70 Apesar dos 

compositores não guitarristas estarem em maior número (quase o dobro), 

verifica-se sem surpresa que estes compuseram cinquenta e cinco obras, 

enquanto que os outros compuseram cento e trinta e seis. Os 

compositores/guitarristas escreveram no total cerca de três vezes mais obras 

do que os compositores não guitarristas. Alguns fatores que normalmente são 

mais-valias no idiomatismo/exequibilidade das obras (embora haja algumas 

exceções) são a existência de muitos compositores/guitarristas e o facto de 

cerca de metade dos compositores não guitarristas terem algumas noções 

teórico/práticas deste instrumento. Um fator que influencia a variedade de 

novas linguagens e estilos de composição é, também, o de cerca de metade 

dos compositores/guitarristas possuir igualmente, um curso superior de 

composição (verificaremos isso nos próximos subcapítulos 2.2., 2.3. (com uma 

análise específica no final deste capítulo), 2.4., e ainda, nos capítulos V e VI).  

É importante ainda referir que, apesar de cinco compositores integrados nesta 

tese serem de origem estrangeira, todos eles estão radicados em Portugal há 

algumas décadas. Devem ser, por isso, muito justamente, considerados 

compositores portugueses. Alguns deles estão em Portugal há mais de trinta 

anos, como é o caso de Christopher Bochmann ou Carlos Gutkin. 

 

 

Compositores Portugueses de Origem Estrangeira 

Christopher Bochmann – Inglaterra (1950, em Portugal desde 1980). 

Eli Camargo Júnior – Brasil (1956, em Portugal desde 1985). 

Carlos Gutkin – Argentina (1960, em Portugal desde 1981). 

Ricardo Barceló – Uruguai (1960, em Portugal desde 1997). 

Evgueni Zoudilkine – Rússia (1968, em Portugal desde 1993).  

                                                           
 

70
Atualmente são já trinta e três compositores não guitarristas com a recente descoberta de 

Jorge Pereira e da sua obra Espirais sem Retorno (2003) e Sandra Ferreira com a sua obra 
Ébrio em Si (2001). Estes compositores devem-se juntar aos do primeiro grupo, aumentando o 
número para vinte e três, visto serem compositores não guitarristas. Nos 
compositores/guitarristas, pelas mesmas razões devemos acrescentar César Silva autor de 
Memória (1988) e Onix (1999). Assim o número deste tipo de compositores passa para vinte e 
o quarto grupo passa a ter catorze elementos. 
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2.1. Os compositores e as obras 

 

Duarte Costa (1921-2004) 

Pavana (Homenagem a Gaspar Sanz) (1986) 

 

Filipe Pires (1934) 

Figurations VII (1986) [estreia – José António Lopes e Silva (1987)]
71 

Dissimulación  (1996) [estreia – Marco Socias (1998)] 

 

António Victorino de Almeida (1940)  

Fantasía op.70 (1985) [estreia – Silvestre Fonseca (1987)] 

 

José Manuel Bettencourt da Câmara (1947) 

Suite nº1 (         ) [estreia – Edelton Gloeden (1992)] 

 

Pedro Caldeira Cabral (1950) 

Breve Canto (1996) [estreia – Marco Socias (1998)] 

 

Fernando Lapa (1950) 

Duas Canções Populares Transmontanas (2003) [estreia – João Machado (2005)] 

 

Christopher Bochmann (1950)  

Essay VII (1990) [estreia – Christopher Lyall (1990)] 

 

António Pinho Vargas (1951) 

La Luna (1996) [estreia – Marco Socias (1998)] 

 

Eli Camargo Júnior (1956) 

Solo (2004) [estreia – Paulo Amorim (2005)] 

Quatro Peças (2004) [estreia – Pedro Rufino (2005)] 

Texturas I,II,III (2008) [estreia – Júlio Guerreiro (2008)] 

                                                           
 

71
A estreia de todas as obras deste período diz apenas respeito à 1ª audição em concerto. 
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João-Heitor Rigaud (1956) 

Sonata op.19 (2002) [estreia – Daniel Moreira (2005)]  

 

Vasco Martins (1956) 

Hayku about Clouds (1985) [estreia – Patrick Burke (1985)] 

Prelúdio (1986) [estreia – Vasco Martins (1986)] 

Pa Bô Pa Mal Sempre Bô Gostá (1986) [estreia – Vasco Martins (1986)] 

Gesto Flutuante (1988) [estreia – Vasco Martins (1988)] 

Deserto Subtil (1992) [estreia – Scott Moris (2002)] 

Valsa Tranquila (1992) [estreia – Sérgio Figueira (2004)] 

Fantasia Andaluza 1 (1993) [estreia – Scott Moris (2002)] 

Triangular Situations (1994) [estreia – Andrew Mah (2005)] 

Num Varanda (1995) [estreia – Vasco Martins (1996)] 

Sattva (1998) [estreia – Andrew Mah (2005)] 

Fantasia Andaluza 2 (1998) [estreia – Andrew Mah (2005)] 

Romantic Trémolo (2000) [estreia – Andrew Mah (2005)] 

The Virtuoso Guitarist Dreams about Simple Arpejos (2001) [estreia – Scott Morris 

(2002)] 

Molto Continuum (2004) [estreia – Andrew Mah (2005)] 

 

António Andrade (1957) 

Binómio, Dança e Valsa (2002) 

 

Rui Martins (1958) 

Trois Obstinations Rythmiques (1993) [estreia – Jean-Claude Bourdin (1993)] 

Recordações de Amanhecer (1993) [estreia – Jean-Claude Bourdin (1993)] 

 

Carlos Gutkin (1960) 

El Alquimista (A Procura do Presente) (1987) c/ Introdução de (1995) [estreia da 

versão sem Introdução – Carlos Gutkin (1987)] 

Son de Primavera (1998) 

La Luz y tu Piel (2000) 

Prelúdio Bachiano (2002) 
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Três Peças para Guitarra (2003 - 2007)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Valsa de Vez (2004) 

Jardins de Luz (2004) 

Valsa do Fim do Ano (2006) 

Sonete de Outono (2006 - 2007) 

Meditaciones del Guernica (2008) 

O Carrossel Extravagante (2008) 

 

José Peixoto (1960) 

“Amarelos e Outros Tons”, Oito peças para guitarra (1994 a 1997) 

[estreia por oito guitarristas, António Gonçalves, Júlio Guerreiro, César Silva, Eurico Pereira, 

Pedro Jóia …] 

O Estranho 

Lugar de Nostalgia 

Há Dias Que Não São Fáceis 

Peça do Conjunto 

Quando o Tempo Pára, à Espera 

Amarelos e Outros Tons 

Cof. 

Choveu e Nem uma Brisa 

Oito Solos para Guitarra: 

Onde Estás Ronron? (1994) 

Apontamentos de Viagem (1995) 

Labirinto (1997). Expectativa (1999) 

A estratégia da Aranha (2001) [estreia – António Gonçalves (2001)] 

Frágil Como uma Pétala (2002) [estreia – Gonçalo Cordeiro]. Furtivo (2002) 

[Não Mais que um Aceno (2010)] 

 

Ricardo Barceló (1960) 

Murgotán (1991) [estreia – Eduardo Baranzano (1991)] 

Estudo nº1 (1993) [estreia – Ricardo Barceló (1995)]  

Estudo nº2 (1995) [estreia – Ricardo Barceló 1995)] 

Por las Calles de Maldonado (1996) [estreia – Ricardo Barceló (1997)] 

Prelúdio (1996) [estreia – Ricardo Barceló (1997)] 
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Tanguez de Arena (1997) [estreia – Ricardo Barceló (1997)] 

Allende el Rio Uruguay (1997) [estreia – Ricardo Barceló (1997)] 

Estudo nº3 (1999) [estreia – Ricardo Barceló (1999)] 

Variações sobre un Tema Popular (2002) [estreia – Ricardo Barceló (2003)] 

Estudo nº4 (2003) [estreia – Ricardo Barceló (2004)] 

Máscaras I,II e III (2006) [estreia – Ricardo Gállen (2006)] 

 

José Mesquita Lopes (1960) 

Balada (1983) [estreia – José Mesquita Lopes (1986)] 

Duas Visões Breves (1987) [estreia – José Mesquita Lopes (1990)] 

Estudo Numerus Nove (1989) [estreia – José Mesquita Lopes (1989)] 

Glosa Sobre um Tema de Teresa (1997) [estreia – vários guitarristas em provas, 

Conservatório de Música D. Dinis, Odivelas (1997)] 

Prelúdio Abreviado (Estudo) (1998) [estreia – Pedro Rodrigues (1998)] 

Glosa Desconcertante (2004) [estreia – Nuno Sá (2004)] 

Estudo Con Sequenza (2006) [estreia – Ricardo Gállen (2006)] 

 

Pedro Rocha (1961) 

Improvisação II (2002) [estreia – Tiago Ferreira (2004)] 

Meditação I (2002-2003) 

 

Vitor Rua (1961) 

Shrdlu (1995) [estreia – Fernando Guiomar (1997)] 

 

Virgílio Melo (1961) 

Perdendosi (1996) [estreia – Marco Socias (1998)] 

 

Isabel Soveral (1961) 

Heart I e II (2001) 
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Eugénio Manuel Rodrigues (1961) 

Natura (1991) 

Nirvana (1992) 

 

Eurico Carrapatoso  (1962) 

A Jimmi Hendrix (2001) [estreia – Eurico Pereira (2002)] 

Diferencias sobre L Mirandum (2005) 

 

Paulo Amorim (1963) 

Quatro Impressões (1997) [estreia – Paulo Amorim (1999)] 

Três Prelúdios Sugestivos (2002) [estreia – Paulo Amorim (2002)] 

“Evo-Cancion” (2007) [estreia – vários (2007) exame Academia de Amadores de Música, 

Lisboa] 

 

Paulo Ferreira Lopes (1964) 

Spirit I e II (1989) [estreia – Walter Lopes (1996)] 

Diálogos…e…dos Dias de Luz (1990) 

 

Alexandre Delgado (1965) 

Quién me Libra... (1996) [estreia – Marco Socias (1998)] 

Rumba Palaciana (2000/2001) 

 

Pedro Figueiredo (1966) 

Fatum (1991) [estreia – José Mesquita Lopes (1993)] 

 

Filipe Rodrigues (1966) 

Estudo em Mi menor (1993) 

Prelúdio Palaciano (1993) 

Balada Para Uma Princesa (1993) 

Preludio em Dó menor (1996)     

Esperança (Estudo) (1997) 

Romance (1998) 

Variações  (2000) 

Festa na Aldeia (2002) 
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Canção da Serra (2002)   

Pensamentos (2003)     

Monólogos (2003) 

Improvisos (2003) 

Estudo Romântico (2003) 

Estudo Hípico (2003) 

Sons do Além (2003) 

Choro (2003) 

Sarabanda (2004) 

O Mar Calmo (2004) 

Na Planície (2004) 

Marcha do Estudante (2004) 

Fantasia (2004) 

Entre-Acto (2004)   

Contemplação (2004) [estreia – Filipe Rodrigues (2006)] 

Capricho em Lá menor (2004) [estreia – Filipe Rodrigues (2007)] 

Balada do Cantor (2004)     

Andante (2004) 

Saltimbancos (2005) [estreia – Filipe Rodrigues (2009)] 

Balada do Jardim de Getsemani (2006) 

Sonata Breve (2006) 

Variações (2006) 

Diálogos (2006) 

Um Dia de Maio (2007) 

A Dança das Cordas (2007) 

Introdução, Tema e Variações (2008) 

 

Carlos Gomes (1967) 

Preludio (1992) [estreia – José Mesquita Lopes (1993)] 

 

Paulo Bastos (1967) 

17 Peças para guitarra (1997) (13 solos e 4 duetos) [estreia – Rui Gama (2006)] 

Tiago Cutileiro (1967) 

Dois Pares (1994) 
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Forças de Bloqueio (1995) [estreia – Francisco Seco (1995)] 

Lego (1996) [estreia – Paulo Galvão (2004)] 

 

Evgueni Zoudilkine (1968) 

O Acontecido (2007) [estreia – Ricardo Barceló (2007)] 

 

Sérgio Azevedo (1968) 

Sonata nº1 (2001) [estreia – Eurico Pereira (2003)] 

Prelúdio e Cantilena (2008) 

 

Sandra Ferreira (1970) 

Ébrio de Si (2001) [estreia – César Silva (2001)] 

 

Sara Carvalho (1970) 

Solos V (2001) [a rever/a acabar] 

 

Eduardo Luís Patriarca (1970) 

Berceuses para Morgana (1998) [estreia – Augusto Pacheco (2000)] 

 

Nuno Guedes de Campos (1971) 

Introduction (1997) [estreia – Pedro Rodrigues (2009)] 

Sim (1997) em revisão 

Eclético I a VII - Estudos em preparação (1997) 

Clair – Obscur (1997 – 2002) [estreia – Pedro Rodrigues (2002)] 

 

Andreia Pinto Correia (1971) 

Jornais de Viagem nº1 (2004) [estreia Vasco Martins (2004)] 

(obra retirada do catálogo/outra obra em preparação) 

 

José Carlos de Sousa (1972) 

Pitina (1997) 

 

Ângela Lopes (1972) 

Mirror 2 (2003) [estreia – Augusto Pacheco (2007)] 
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Luís Soldado (1972) 

Também Este Crepúsculo (2003) 

 

Ka’mi (1973) 

Discrepantia (2002) [estreia – Nuno Santos (2002)] 

 

Patrício da Silva (1973) 

Étude (1996) [estreia – Universidade do Indiana, EUA, 1996)] 

 

Jorge Pereira (1973) 

Espirais sem Retorno (2003) [estreia – Dejan Ivanovitch (2003)] 

 

Fernando Lobo das Neves (1974) 

Música para Um Quetzal (2001) [estreia – Eurico Pereira (2002)] 

Apontamentos sobre as Folias (2006) [estreia – Júlio Guerreiro (2006)] 

 

Joaquim Pavão (1975) 

Dez Estudos (2000-2005) [estreia – Joaquim Pavão (2004-2005)] 

Setúbal (2000) 

Avenida (2006) [estreia – Joaquim Pavão (2009)] 

Medeia (2005) [estreia – Joaquim Pavão] 

A Sesta (2007) [estreia – Joaquim Pavão (2007)] 

 

César Silva (1976) 

Memória (1998) [estreia – César Silva (1998)] 

Onix (1999) [estreia – César Silva (1999)] 
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Sérgio Pereira (1976) 

B.D. nº3 (1995) 

Díptico (1996) 

Sem Título (1998) [estreia – Sérgio Pereira (1999)] 

Polaroid I, II e III (2006) 

 

Hélder Gonçalves (1976) 

El Fara (2003) [estreia – Pedro Rufino (2003)] 

 

Rita Torres (1977) 

Cyrano – Szenen (2004) [estreia – Rita Torres (2006)] 

 

Nuno Miguel Henriques (1978) 

Uma pequena viagem…Caminho do Imperador (2007) [estreia – João Paulo Henriques 

(2009)] 

 

André Silva Vieira (1980) 

Meio-Fugato (2000-2001)  

Barcarola (2001) 

Dois Choros (2003) 

Meio Prelúdio (2004) 

Choro em Re (2004) 

Dois Estudos Valsistas: Laureana (2003) 

Valsa Venezolano (2006) 

 

Hugo Ribeiro (1983) 

Variações (2004) [estreia – Nuno Sá (2004)] 

Página Esquecida (2005) [estreia – José Mesquita Lopes (2011)] 
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Figura III - 4: Datas e número de nascimentos por ano, dos compositores deste período. 

 

 

No gráfico da figura III-4 não estão incluídos três compositores: Sandra Ferreira 

(1970); Jorge Pereira (1973) e César Silva (1976), devido ao facto de a 

informação da sua obra ter sido obtida após o encerramento do gráfico. O 

espaço de tempo máximo de nascimento entre compositores, não ultrapassa 

os dois anos, com a exceção dos nascidos entre 1921 e 1950, 1951 e 1956 e, 

1980 a 1983. O primeiro e o terceiro grupo encontram-se nos extremos do 

gráfico. Aqui, de 1921 a 1947 e de 1980 a 1983 existem diferenças de treze 

anos, no máximo, e de três anos respetivamente. Os anos consecutivos onde 

nasceram mais compositores são nitidamente 1960 e 1961, com um total de 

nove elementos. Estes nove compositores escreveram, no período de 1983 a 

2008, cinquenta e duas obras, mais de um quarto do total das obras 

encontradas. Com a exceção de Filipe Rodrigues que nasceu em 1966 e que 

escreveu trinta e quatro obras e Vasco Martins que nasceu em 1956, tendo 

escrito catorze, os compositores nascidos nos dois anos referidos atrás fazem 

parte do grupo dos mais prolíferos, como por exemplo, José Peixoto (15), 

Ricardo Barceló (11), Carlos Gutkin (11) e José Mesquita Lopes (7), todos 

compositores/guitarristas. 
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2.2. A divisão das obras em cinco grupos estilísticos 

 

O método encontrado para começar uma primeira fase de análise musical das 

obras portuguesas, as quais, foram surgindo principalmente durante os três 

primeiros anos da elaboração desta tese, foi o da sua divisão em cinco grupos. 

As obras foram integradas em cada um desses grupos de acordo com as 

semelhanças estilísticas. Desta maneira, seria mais eficaz aceder a uma 

síntese das características analíticas que nos pareceu mais indicada, para 

abordar as muitas (cento e noventa e duas) obras que iam sendo ‘descobertas’. 

Na fase de trabalho anterior ao início oficial de elaboração desta tese, já 

tínhamos encontrado quarenta e dois compositores com cento e sete obras 

escritas para guitarra.  

Nas obras do grupo 5 (grupo da música tonal) podemos encontrar 

características essencialmente tonais, embora de uma maneira geral, um 

tonalismo próprio do século XX/XXI que já assume algumas diferenças (como o 

maior número de acordes de 7ª maior, acordes com 2ªs, 4ªs e 6ªs agregadas, 

entre outras) em relação ao tonalismo mais funcional dos séculos XVII a XIX. 

Os grupos 4, 3 e 2 vão-se afastando progressivamente das características 

tonais, até chegarmos ao grupo 1 em que as obras praticamente nada têm a 

ver com a linguagem tonal (com a exceção de parte de O Acontecido de 

Evgueni Zoudilkine), como iremos verificar neste e nos próximos capítulos. 

Embora cada obra, em si, contenha algumas diferenças em relação a todas as 

outras do mesmo grupo, escolheu-se esta estrutura para que a percepção das 

afinidades pudesse ser mais acessível. Em algumas das obras foi um pouco 

difícil decidir se fariam parte, por exemplo, do grupo 1 ou 2, ou do grupo 5 ou 4, 

porque havia características semelhantes repartidas pelos dois grupos. A 

decisão da inclusão num grupo ou noutro acabou por ser feita através do maior 

ou menor número de características que essas obras possuem em cada grupo. 

Consideramos importante referir que a divisão por grupos nada tem a ver com 

a avaliação do valor da música ou com o grau de dificuldade na execução das 

obras, mas apenas com as caraterísticas estilísticas que iremos apresentar no 

ponto 2.3. 
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Nos cinco quadros (subgrupos) que se seguem damos maior importância às 

obras, por isso, aparecem destacadas. Estas surgem por ordem cronológica 

(data de composição). Incluímos também o nome do compositor, o grau de 

dificuldade da obra e a editora. 

 

2.2.1. Grupo 5 

 

Fantasía op.70 (1985) 

António Victorino de Almeida (4) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Haiku About Clouds (1985) 

Vasco Martins (2) (Ed. de Autor) 

 

Homenagem a Gaspar Sanz (1986) 

Duarte Costa (3) (Ed. de Autor) 

 

Prelúdio (1986) 

Vasco Martins (3) (Ed. de Autor) 

 

Pa Bô Pa Mod Sempre Bô Gostá (1986) 

Vasco Martins (3) (Ed. de Autor) 

 

Gesto Flutuante (1988) 

Vasco Martins (2/3) (Ed. de Autor) 

 

Valsa Tranquila (1992) 

Vasco Martins (2/3) (Ed. de Autor) 

 

Deserto Subtil (1992) 

Vasco Martins (2) (Ed. de Autor) 
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Fantasia Andaluza 1 (1993) 

Vasco Martins (3/4) (Ed. de Autor) 

 

34 Obras (1993 a 2007) 

Filipe Rodrigues (1/4) (Ed. de Autor) 

 

Onde estás, Ronron? (1994) 

José Peixoto (2) (Edições Neuma, 2011) 

 

Triangular Situations (1994) 

Vasco Martins (3/4) (Ed. de Autor) 

 

Num Varanda (1995) 

Vasco Martins (2) (Ed. de Autor) 

 

Prelúdio (1997) 

Ricardo Barceló (4) (Ava Musical Editions, 2009) 

 

Tanguéz de Arena (1998) 

RicardoBarceló (4) (Ed. de Autor) 

 

Allende el Rio Uruguay (1998) 

Ricardo Barceló (4) (Ava Musical Editions, 2009) 

 

Fantasia Andaluza 2 (1998) 

Vasco Martins (3) (Ed. de Autor) 

 

Sattva (1998) 

Vasco Martins (2/3) (Ed. de Autor) 
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Memória (1998) 

César Silva (3/4) (Manuscrito) 

 

Onix (1999) 

César Silva (4) (Ed. de Autor) 

 

Romantic Tremolo (2000) 

Vasco Martins (3/4) (Ed. de Autor) 

 

Variaciones Sobre Un Tema Popular (2001) 

Ricardo Barceló (4/5) (Ed. de Autor) 

 

Barcarola (2001) 

André Silva Vieira (2/3) (Manuscrito) 

 

Meio-Fugato (2001) 

André Silva Vieira (2) (Manuscrito) 

 

The Guitar Virtuoso Dreams about Simple Arpejos (2001) 

Vasco Martins (3) (Ed. de Autor) 

 

Duas Canções Populares Transmontanas (2002) 

Fernando Lapa (3/4)  

 

Berceuse’s pour Morgana (2003) 

Eduardo Luís Patriarca (2) (Ed. Quantitas, 2003) 

 

Dois Choros (2003) 

André Silva Vieira (3) (Manuscrito)   

 

Dois Estudos Valsistas (2003-2006) 

André Silva Vieira (3) (Manuscrito)  
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Meio-Prelúdio (2004) 

André Silva Vieira (2/3) (Manuscrito) 

 

Choro em Re (2004) 

André Silva Vieira (3) (Manuscrito) 

 

Vals de Vez (2004) 

Carlos Gutkin (3) (Ed. de Autor) 

 

Valsa do Fim do Ano (2006) 

Carlos Gutkin (3) (Ed. de Autor) 

 

Sonete de Outono (2006-2007) 

Carlos Gutkin (2/3) (Ed. de Autor) 

 

“Evo – Canción” (2007) 

Paulo Amorim (2/3) (Manuscrito) 

 

Três Peças para Guitarra (2008) 

Carlos Gutkin (3) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Meditaciones del Guernica (2008) 

Carlos Gutkin (3) (Ed. de Autor) 

 

 

2.2.2. Grupo 4 

 

Murgotan (1991) 

Ricardo Barceló (4) (Ed. de Autor) 

 

Prelúdio (1992) 

Carlos Gomes (4) (Manuscrito)  
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Recordações de Amanhecer (1993) 

Rui Martins (3) (Ed. de Autor) 

 

Trois Obstinations Rythmiques (1993) 

Rui Martins (3) (Ed. de Autor) 

 

Outros Tons, 8 Peças (1994-1997) 

José Peixoto (3/5) (Ed. Musicoteca, 2000) 

 

Oito Peças para Guitarra (1994-2010) 

José Peixoto (3/5) (Ed. Neuma, 2011) 

 

4 Estudos (1995-2003) 

Ricardo Barceló (3/5) (Ava Musical Editions, 2009) 

 

Breve Canto (1996) 

Pedro Caldeira Cabral (3) (Ed. Cecília Colien Honneger, 1998) 

 

Lego (1996) 

Tiago Cutileiro (2/3) (Manuscrito) 

 

Glosa Sobre um Tema de Teresa (1997) 

José Mesquita Lopes (2/3) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Por las Calles de Maldonado (1997) 

Ricardo Barceló (4/5) (Ed. de Autor) 

 

17 Peças para Guitarra (13 a solo e 4 duetos) (1997) 

Paulo Bastos (1/2) (Ed. U. Minho/Centro de Estudos da Criança, s/d) 

 

Quatro Impressões (1997) 

Paulo Amorim (4/5) (Manuscrito) 
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Clair – Obscur (1997-2002) 

Nuno Guedes de Campos (5) (Ed. de Autor, 2002) 

 

Prelúdio Abreviado (Estudo) (1998) 

José Mesquita Lopes (2) (Manuscrito) 

 

Música para um Quetzal (2001) 

Fernando Lobo das Neves (4/5) (Ed. de Autor, 2001) 

 

A Jimmi Hendrix (2001) 

Eurico Carrapatoso (4/5) (Ed. Montemel, 2001) 

 

Binómio, Dança e Valsa (2002) 

António Andrade (4) (Edição de Autor) 

 

Jardins de Luz (2004) 

Carlos Gutkin (4) (Ava Musical Editions, 2009) / (Ed. de Autor) 

 

Molto Continuum (2004) 

Vasco Martins (4) (Ed. de Autor) 

 

Máscaras I, II, III (2006) 

Ricardo Barceló (4/5) (Ed. Aguicex/Exma Diputación de Badajoz, 2009) 

 

A Sesta (2007) 

Joaquim Pavão (3/4) (Ava Musical Editions, 2008)   

 

Prelúdio e Cantilena (2008) 

Sérgio Azevedo (2) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

2.2.3. Grupo 3 

 

Balada (1983) 



73 

José Mesquita Lopes (3/4) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Fatum (1991) 

Pedro Figueiredo (1/2) (Manuscrito) 

 

Shrdlu (1995) 

Vitor Rua (2/3) (Ed.CIMP, 2008) 

 

B. D. nº3 (1995) 

Sérgio Pereira (3/4) (Manuscrito) 

 

Forças de Bloqueio (1995) 

Tiago Cutileiro (4) (Manuscrito) 

 

La Luna (1996) 

António Pinho Vargas (2) (Ava  Musical Editions)/(Ed. Cecilia Colien Honegger, 

1998) 

 

“Quien me Libra…” (1996) 

Alexandre Delgado (4) (Ed. Cecilia Colien Honegger, 1998) 

 

Introduction (1997)  

Nuno Guedes de Campos (3/4) (Ed. de Autor) (2006) 

 

Sonata op. 19 (2002) 

João-Heitor Rigaud (4/5) (Ed. de Autor, 2005) 

 

Três Prelúdios Sugestivos (2002) 

Paulo Amorim (4/5) (Manuscrito) 

 

“Também Este Crepúsculo…” (2003) 

Luís Soldado (3/4) (Manuscrito) 
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El Fara (2003) 

Helder Gonçalves (4) (Ed. de Autor) 

 

Quatro Peças (2004) 

Eli Camargo Junior (4/5) (Ava Musical Editions) 

 

Página Esquecida (2005) 

Hugo Ribeiro (3/4) (Ed. de Autor, 2005) 

 

2.2.4. Grupo 2 

 

Duas Visões Breves (1987) 

José Mesquita Lopes (4) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Spirit I e II (1989) 

Paulo Ferreira Lopes (4/5) (Manuscrito) 

 

Diálogos…e…dos Dias de Luz (1990) 

Paulo Ferreira Lopes (4/5) (Manuscrito) 

 

Díptico (1996) 

Sérgio Pereira (4/5) (Manuscrito) 

 

Dissimulacion (1996) 

Filipe Pires (4) (Ed. Cecilia Colien Honegger, 1998) 

 

Sonata nº1 (2001) 

Sérgio Azevedo (5) (Ava Musical Editions) 

 

Discrepantia (2002) 

Ka’mi (4/5) (Ed. de Autor) 
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Espirais Sem Retorno (2003) 

Jorge Pereira (4/5) (Ed. De Autor) 

 

Meditação I (2002-2003) 

Pedro Rocha (5+) (Ed. CIMP, 2007) 

 

Mirror 2 (2003) 

Ângela Lopes (5+) (Ed. Ciclo de Guitarra de Guimarães, 2007) 

 

Solo (2004) 

Eli Camargo Júnior (4) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Variações (2004) 

Hugo Ribeiro (4) (Ed. de Autor, 2004) 

 

Glosa Desconcertante (2004) 

José Mesquita Lopes (4) (Ava Musical Editions, 2008) 

 

Cyrano – Szenen (2004) 

Rita Torres (4) (Manuscrito) 

 

Estudo Con Sequenza (2006) 

José Mesquita Lopes (4/5) (Ed. Aguicex/Exma Diputación deBadajoz, 2009) 

 

Polaroid I, II e III (2006) 

Sérgio Pereira (3/4) (Manuscrito) 

 

Apontamentos Sobre as Folias (2006) 

Fernando Lobo das Neves (5) (Manuscrito) 

 

Uma Pequena Viagem… Caminho do Imperador (2007) 

Nuno Miguel Henriques (4) (Ed. CIMP 2007) 
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Texturas I, II e III (2008) 

Eli Camargo Júnior (4/5) (Ava Musical Editions, 2010) 

 

2.2.5. Grupo 1 

 

Estudo Numerus Nove (1989) 

José Mesquita Lopes (5) (Ava Musical Editions, 2009) 

 

Essay VII (1990) 

Christopher Bochmann  (5+) (Ed. CIMP, 2008) 

 

Perdendosi (1996) 

Virgílio Melo (4) (Ed. Cecilia Colien Honegger, 1998) 

 

Sem Título (1998) 

Sérgio Pereira (5) (Manuscrito) 

 

Heart I e II (2001) 

Isabel Soveral (5+) (Ed. de Autor) 

 

Improvisação II (2002) 

Pedro Rocha (5) (Manuscrito) 

 

O Acontecido (2007) 

Evgueni Zoudilkine (5) (Ed. Ciclo de Guitarra de Guimarães, 2007) 
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Analisemos os seguintes gráficos sobre a divisão do número de obras, e o tipo 

de compositores que integram os cinco grupos já apresentados.  

 

Legenda dos gráficos. 

Eixo vertical:  

Número de compositores (azul) e de obras (vermelho) 

Eixo horizontal: 

C 1 – Compositores/Guitarristas sem curso superior de composição 

C 2 – Compositores/Guitarristas com curso superior de composição 

C 3 – Compositores com curso superior de composição que tocam algo de  

          guitarra 

C 4 – Compositores c/ curso superior de composição que não tocam guitarra 

 

Grupo 5 

 

 

Figura III - 5: Compositores e obras do Grupo 5 

 

Neste grupo que contém mais obras tonais incluem-se, maioritariamente, 

compositores/guitarristas do tipo C1 (9) com um grande número de obras (67) e 

alguns compositores do tipo C4 (3) com uma obra cada. Aqui, podemos 

constatar que compositores sem curso superior de composição escrevem, 

essencialmente, obras tonais. 

Total de obras (70). 
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Grupo 4 

 

 

Figura III - 6: Compositores e obras do Grupo 4 

 

Neste grupo em que as referências tonais ainda são relevantes já se vislumbra 

música modal e de carácter pictórico. Os compositores/guitarristas do tipo C1 

(9) continuam a estar em maior número que os restantes, mas a quantidade de 

obras (30) diminuiu. Os compositores/guitarristas do tipo C2 e os compositores 

do tipo C3 surgem pela primeira vez.  

Total de obras (51). 

 

Grupo 3 

 

 

Figura III - 7: Compositores e obras do Grupo 3 

 

Este grupo representado na figura III-7 com obras com poucas referências 

tonais e com características essencialmente modais, contém algumas delas 

que se podem incluir na chamada Nova Simplicidade (iremos verificar as suas 

características em 2.3.3. e aprofundá-las em 2.4.) passamos a ter um pouco 

mais de compositores não guitarristas (C3 e C4) do que compositores/ 

guitarristas (C1). Também houve um aumento de compositores guitarristas 

(C2). 
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O total do número de obras é igual ao número de compositores.  

Total de obras (14). 

 

Grupo 2 

 

 

 

Figura III - 8: Compositores e obras do Grupo 2 

 

Neste grupo com ínfimas referências ao tonalismo, já não se incluem 

compositores/guitarristas do grupo C1 (ou seja, compositores sem curso 

superior de composição). Os restantes compositores guitarristas do tipo C2 

(com curso superior de composição) são cerca de metade dos outros 

compositores (C3 e C4), mas com praticamente o mesmo número de obras. 

São, portanto, o tipo de compositores com maior número de obras neste grupo. 

Total de obras (19). 

 

Grupo 1 

 

 

 

Figura III - 9: Compositores e obras do Grupo 1  
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Neste último grupo (ver figura III-9), sem referências à música tonal (com 

exceções em O Acontecido de Evgueni Zoudilkine), onde impera o atonalismo 

a vários níveis e uma distinta marca pessoal nas obras, os 

compositores/guitarristas (C2) continuam a ser cerca de metade dos 

compositores (C3 e C4) e o número de obras proporcional.  

Total de obras (7).  

Numa visão geral, podemos verificar que o número de obras com mais 

características tonais deste período (Grupos 5 e 4) é cerca de quatro vezes 

maior que o das obras mais longe do tonalismo (Grupos 2 e 1). 

 

 

2.3. Características técnico/musicais dos cinco grupos 

 

Nos subcapítulos seguintes iremos referir as principais características 

técnico/musicais das obras mencionadas em 2.2. Cada um dos cinco grupos é 

formado por obras que apresentam uma homogeneidade estilístico/linguística 

apesar das pequenas diferenças normais que existem entre cada uma das 

obras. Tentámos não cair em demasiadas generalizações, sabendo que cada 

peça tem características próprias. As partituras não são o único material que 

podemos verificar analiticamente, mas, para um trabalho escrito deste tipo, os 

exemplos são o melhor material que nos pode servir para percebermos e 

ouvirmos algumas relações entre as obras podendo lê-las e tocá-las 

parcialmente (isto para o leitor). O autor, evidentemente teve de tocar e ouvir 

todas (para além de ponderar as indicações dadas pelos próprios compositores 

e por alguns intérpretes). 

O resultado sonoro também se pode e deve analisar (ver análise mais 

aprofundada das obras do Grupo 1 nos capítulos V e VI), mas claro a música é 

mais do que a soma das muitas partes ou secções em que está dividida.  

Em todos os exemplos neste capítulo, e também nos outros, onde as pautas 

não apresentem clave, deve-se partir do princípio que todas elas têm implícita 

uma clave de Sol (tenor) na segunda linha (com o símbolo de 8 va por baixo) 

sem armação de clave. 
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O critério de exposição dos elementos musicais nos cinco grupos tenta seguir 

uma estrutura de apresentação semelhante sendo que algumas características, 

únicas de cada grupo fazem incluir algumas exceções que alteram por vezes 

essa estrutura. Em cada grupo começaremos por apresentar sequencialmente 

o tipo de linguagem predominante, a que se segue tudo o que está relacionado 

com notas (alturas e suas relações) e harmonias. Seguem-se métricas, 

estruturas rítmicas, tipos de ritmo, texturas e formas musicais, dinâmicas, 

efeitos e outras particularidades do grupo e de algumas obras específicas. 

 

2.3.1. Grupo 5 

 

Música tonal: 

Harmonia Tonal com armação de clave – Acordes formados por sobreposição 

de terceiras (ver figuras III-10, 11 e 12). Funcionalismo tonal (vários graus na 

hierarquia tonal). 

 

 

Figura III - 10: O Adormecer de uma Pérola, Carlos Gutkin. 

 

 

Figura III - 11: Homenagem a Gaspar Sanz – Pavana, Duarte Costa. 
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Figura III - 12: O Mar Calmo, Filipe Rodrigues. 

 

Harmonia Tonal sem armação de clave. Aqui os acidentes são colocados 

durante toda a partitura (ver figura III-13). 

 

 

Figura III - 13: Fantasia op.70, António Victorino de Almeida. 

 

Harmonia Tonal Cromática (ver segundo compasso (C2) e terceiro compasso 

(C3) da figura III-14). Em raros momentos usam-se acordes de 5ªs com 6ª 

maior agregada (ver figura seguinte (III-14), primeira pauta (P1), segundo 

compasso (C2), terceiro tempo (T3)).72 

  

                                                           
 

72
A partir daqui utilizaremos abreviaturas que identificam a colocação dos vários motivos nos 

exemplos das partituras. Legenda exemplo: P1- 1ª Pauta; C2 – 2º Compasso; T3 – 3º Tempo. 
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Figura III - 14: Prelúdio, Ricardo Barceló. 

 

Escalas de tons inteiros. Ver na figura anterior (III-14), P2, C2 (T3 e T4) e C3 

(T1) da voz superior. Ver igualmente a escala de tons inteiros em P2, C1 (T2, 

T3 e T4) da mesma voz. 

 

Métrica Regular – Sem mudança de compasso (ver figuras III-15 e 16), 

 

 

Figura III - 15: Tanguéz de Arena, Ricardo Barceló. 

 

 

Figura III - 16: Onde estás Ronron? José Peixoto. 
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Métrica com raras mudanças de compassos (ver figuras II-17 e 18). 

 

 

Figura III - 17: Meditaciones del Guernica, Carlos Gutkin. 

 

Métrica com alternância de compassos muito usada nas obras de raiz popular 

venezuelana (Valsas) de origem espanhola (séc. XVII).  

 

Alternância dos compassos 6/8 e 3/4 (sendo o compasso 6/8 + 3/8, a única 

exceção desta obra). 

 

 

Figura III - 18: Lauriana (Homenagem a António Lauro), André Silva Vieira. 

 

Ritmos tonais – A maioria destes ritmos são os mesmos que são usados nas 

obras dos compositores tonais dos séculos XVII a XIX. Os ritmos subdividem-

se dentro dos tempos dos compassos, mas apoiam-se geralmente nos tempos 

pesados (principalmente nestes) ou leves. Mesmo os ritmos síncopados, 

respeitam as acentuações definidas pelos compassos e causadas pelas 

harmonias. Podemos observá-los nos exemplos anteriores das figuras III-10 a 

III-18, e em todas as obras deste grupo. 

 

Todas as obras usam um ‘discurso falado’ do tipo tradicional, essencialmente 

com uma textura de melodia e acompanhamento ou contraponto clássico 

(vejam-se figuras III-10 a III-29). 
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Com raras exceções, o tipo de música mais usado neste grupo 5 e em algumas 

obras do grupo 4, costuma chamar-se neoclássica. No entanto há casos em 

que se deveria chamar neobarroca, neoromântica ou neopopular conforme as 

suas influências. 

 

Música do género Canção e/ou Dança (com influência Pop – figura III-19 ou 

com ritmo de Habanera figura III-20).  

 

 

Figura III - 19: Três Peças para Guitarra – Ícaro II, Carlos Gutkin. 

 

 

 

Figura III - 20: ”Evo- Canción”, Paulo Amorim. 

 

Danças (Antigas) Europeias (ver Figura III-11: Pavana e Figura III-21: 

Sarabanda, em baixo). 

 

 

 

Figura III - 21: Sarabanda, Filipe Rodrigues. 
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Outros ritmos de origem europeia – A Marcha (Duarte Costa compôs uma 

Marcha Militar escrita na segunda metade do século XX. Neste quartel temos 

uma composta por Filipe Rodrigues. Ver figura III-22). 

 

 

Figura III - 22: Marcha do Estudante, Filipe Rodrigues. 

 

Danças Sul-Americanas (ver figuras III-15, III-18, III-23, III-24 e III-27) 

 

 

Figura III - 23: Tanguéz de Arena (Tango Argentino e Uruguaio), Ricardo Barceló. 
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Figura III - 24: Allende el Rio Uruguay, Ricardo Barceló. 

 

A Milonga partilha o ritmo (3+3+2) com a Rumba Cubana e o Baião Brasileiro, 

embora, com um andamento mais calmo e lírico. 

 

Música de carácter Neoromântico (ver figuras III-13, III-25 e III-26). 

 

 

Figura III - 25: Três Peças para Guitarra - Prelúdio Tierno, Carlos Gutkin. 

 

Algumas destas obras tonais têm algumas características inovadoras do século 

XX. São elas os acordes com 2ªs, 4ªs e 6ªs agregadas, de 7ª maior, diminutos 

com 7ª diminuta, menores de 7ª, de 9ª, de 11ª ou 13ª, muito utilizados também 

em música brasileira, jazz e até rock (aqui principalmente os acordes de 5ªas e 

4ªs). 

 

 

Figura III - 26: Fantasia op. 70, António Victorino de Almeida. 
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Na figura III-26, vemos no C8, T3, um acorde de 9ª menor e no C10 (2/4), T1 

um acorde de 7ª maior. 

Na figura seguinte (III-27), podemos verificar no C1, T1, um acorde de Lá 

menor, com uma 2ª e uma 6ª maior agregadas. 

Na terceira parte da tercina de semicolcheias do C1, temos um acorde de Si M 

com uma 9ª menor. No C2, T1 há um acorde menor de 7ª e, no último 

compasso da P2 encontramos um acorde de 7ª maior (Dó maior com 7ª maior). 

 

 

Figura III - 27: Tanguéz de Arena, Ricardo Barceló. 

 

 

Figura III - 28: Variaciones sobre un tema popular, Ricardo Barceló. 

 

Na figura III-28 o último acorde é um acorde maior com uma 6ª menor 

suspensa agregada. 
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Apesar das quatro peças de Eduardo Luís Patriarca (fig. III-29) terem armação 

de clave, na última (4.) já se pode verificar alguma tendência para o modalismo 

(figura III-29). Estando em Ré menor, por vezes há alterações (Si bequadro) 

que fazem parte do modo de Ré em grande parte da peça. 

 

 

Figura III - 29: Berceuse’s para Morgana, Eduardo Luís Patriarca. 

 

 

2.3.2. Grupo 4 

 

Neste grupo a maioria das obras ainda utiliza a linguagem harmónica tonal. Tal 

como no grupo anterior, encontramos aqui acordes formados por 3ªs, com 7ª 

Maior e também 2ªs e 6ªs agregadas.  

Em algumas obras ainda aparecem regras harmónicas tonais funcionais (por 

exemplo, frases que terminam na tónica e na dominante, ver figura III-30). 

 

 

Figura III - 30: Música para um Quetzal (II – Dança), Fernando Lobo das Neves. 

 

Harmonia cromática sobre pedal da tónica. No exemplo III-31, observamos 

uma voz superior em Lá Maior e as vozes por baixo em diversos níveis de 

cromatismo (mais cerrado e prolongado a partir do compasso 3/4 sobre um 

pedal de Lá).  
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Na frase seguinte a melodia passa para a voz de baixo, e os cromatismos 

encontram-se nas vozes superiores intermédias (ver figura III-32). 

 

 

Figura III - 31: Breve Canto, Pedro Caldeira Cabral. 

 

Harmonia cromática sobre melodia diatónica (ver exemplo da figura II-32). 

 

Figura III - 32: Breve Canto, Pedro Caldeira Cabral. 

 

Escalas Octotónicas. 

Nos exemplos seguintes (figuras 33 e 34), podem-se observar os intervalos de 

tom, meio-tom, tom, meio-tom…, típicos destas escalas de oito notas. 

 

Figura III - 33: a Jimi Hendrix, Eurico Carrapatoso. 

 

 

Figura III - 34: Clair – Obscur, Nuno Guedes de Campos. 

Acordes de terceiras fora do contexto tonal funcional sobre notas pedais (ver 

figura III-35). 
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Figura III - 35: Quatro Impressões (I – Impressão de estar Sereno), Paulo Amorim. 

 

Acordes formados por 3ªs num contexto ‘tonal’/modal mais livre. As regras do 

tonalismo funcional (harmonias com hierarquias de graus – subdominantes, 

dominantes e tónicas, por exemplo) não se aplicam na obra de Eurico 

Carrapatoso embora existam acordes maiores e menores de sétima, entre 

outros (ver figura III-36). 

 

 

Figura III - 36: a Jimi Hendrix, Eurico Carrapatoso. 

 

 

Acordes com 3ªs maior/menor (ver C 21, na figura III-37 e C 16 na figura III-38). 
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Figura III - 37: Binómio Dança e Valsa (II Dança), António Andrade. 

 

 

Figura III - 38:17 Peças para Guitarra (IX), Paulo Bastos. 

 

Acordes com 3ªs maior/menor. Influências de Blues, Rock and Roll ou Jazz. 

Ver respetivamente figuras III-39 e 40. 

 

 

Figura III - 39: a Jimi Hendrix, Eurico Carrapatoso. 

 

 

Figura III - 40: Clair – Obscur, Nuno Guedes de Campos. 
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Acordes com outras dissonâncias agregadas. Acordes com dissonâncias 

mencionadas anteriormente. (ver figura III-41): 

 

a) C1 – 2ª Maior e 4ª Aumentada, agregadas. Esta é uma Blue note sobre 

o modo pentatónico de Mi. 

b) C2 – 7ª Maior, 6ª Maior agregada e 4ª Aumentada/ Blue note. 

c) C3 – Acorde de 13ª com 7ª Maior e fundamental omitida. Ré# e Lá# - 

Blue Notes. 

 

 

Figura III - 41: Murgotán, Ricardo Barceló. 

 

Acordes de 5ªs (acompanham uma melodia na voz superior). Ver figura III-42. 

 

 

Figura III - 42: Prelúdio e Cantilena (I. Prelúdio), Sérgio Azevedo. 

 

Acordes de 4ªs (sobre pedais do baixo). Ver figura III-43. 

 

 

Figura III - 43: Molto Continuum, Vasco Martins. 
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Acordes de 7ª Diminuta (com intervalos iguais, este tipo de acorde é exceção 

neste grupo). Ver figura III-44.  

 

 

Figura III - 44: a Jimi Hendrix, Eurico Carrapatoso. 

 

Música Modal (no exemplo da figura III-45, embora exista armação de clave de 

Ré menor, a música está escrita no modo de Lá transposto para Ré). Dos 58 

compassos contidos nesta peça, apenas três possuem uma nota alterada 

cromaticamente, Ré b (ou Dó #), e um tem Mi b. As duas alterações funcionam 

como sensíveis da nota Ré. 

 

 

Figura III - 45: A Sesta, Joaquim Pavão. 

 

 

Figura III - 46: A Sesta. Joaquim Pavão. 

 

O último acorde da figura III-46 tem uma 4ª (agregada) suspensa com a nota 

da resolução incluída. 

Podem-se ainda ver, nos baixos, vários acordes de 5ª e 4ª Perfeitas. 
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Música Modal. Exemplo seguinte (figura III-47): Modo de Lá. 

 

 

 

Figura III - 47: 7ª das 17 peças para Guitarra (primeira e última pautas), Paulo Bastos. 

 

Música Modal com acordes formados por outros intervalos que não terceiras. 

Na figura III-48 podem-se observar mais acordes de 5ª e 4ª Perfeita e acordes 

só de 5ªs. 

 

 

Figura III - 48: Máscaras (II parte), Ricardo Barceló. 

 

Música Bimodal. Sobreposição de modos menor e maior (ver C 85 a 88 da 

figura III-49). Obras com influências de música Jazz.  
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Observem-se também, os compassos 81 a 88 com o ritmo em compasso 

simples (mas com tercinas) e ‘composto’ típico deste género musical, onde 

alterna notas em pizzicato (cruz) e naturais (compassos 81 a 84).  

 

 

Figura III - 49: Clair – Obscur, Nuno Guedes de Campos. 

 

Ostinatos como acompanhamento. Ver figuras III-50, 51 e 52. 

 

 

Figura III - 50: 17 Peças para Guitarra (III), Paulo Bastos. 

 

No exemplo da Figura III-51, temos um acorde de 13ª em ostinato durante toda 

a obra. Apesar da armação de clave, a música é modal. É importante nesta 

peça Lego a influência da música minimal repetitiva. 
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Figura III - 51: Lego, Tiago Cutileiro. 

 

Ostinatos. A influência Rock. Ver figura III-52. 

 

 

Figura III - 52: a Jimi Hendrix, (II – Purple Landscape), Eurico Carrapatoso. 

 

Ostinatos como base para ‘desenvolvimento’ de ideias musicais (‘variações’). 

Ver Fig. 53 e 54. 
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Figura III - 53: O Estranho, José Peixoto. 

 

 

Figura III - 54: Há dias que não são fáceis, José Peixoto. 

 

Há que notar na obra da figura anterior (III-54) as dedilhações das mãos 

esquerda e direita aplicadas às notas que nos permitem observar a espécie de 

idiomatismo instrumental da obra, aplicado essencialmente a harpejos. 

Em relação à mesma peça é, ainda, importante referir a influência da música 

minimal. Esta influência também se pode aplicar à peça da figura seguinte. A 

obra Jardins de Luz de Carlos Gutkin usa esse minimalismo para nos 

apresentar uma linguagem do tipo pictórico (através de movimentos perpétuos, 

de notas repetidas e de vários acordes que prolongam a mesma fórmula digital 

criando cores diversas) e não do tipo ‘falada’ (uma rara excepção neste grupo – 

ver figuras III-55 e 56). 
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Figura III - 55: Jardins de Luz, Carlos Gutkin. 

 

 

Figura III - 56: Jardins de Luz, Carlos Gutkin. 

 

Neste grupo 4 ainda é dada grande importância ao ritmo tonal. A métrica 

continua a ser regular, notando-se poucas mudanças de compassos e 

acentuações, com raras exceções de algumas obras de José Peixoto, Pedro 

Caldeira Cabral e Fernando Lobo. 

Texturas do tipo melodia acompanhada, e contraponto ‘clássico’ são a regra, 

notando-se já, mais ritmos sincopados de influência sul americana e jazzística, 

respetivamente em obras de Ricardo Barceló, António Andrade e Nuno Guedes 

de Campos. 

Vislumbram-se alguns ritmos com quiálteras embora não muito complexos, 

normalmente 3:2 ou 3:4 (ver Fig. III-57, 58, 59 e 60). 
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Figura III - 57: Música para um Quetzal (I – Dança), Fernando Lobo das Neves. 

 

 

Figura III - 58: Música para um Quetzal (II – Fuga), Fernando Lobo das Neves. 

 

 

Figura III - 59: Música para um Quetzal, (III – Cântico), Fernando Lobo das Neves. 

 

 

Figura III - 60: Máscaras (III – Andantino Grotesco), Ricardo Barceló. 

  



101 

Em termos de Forma, continuamos a ter, a Canção; Danças como Valsas ou 

outras não definidas, com carácter mais livre, do tipo alla danza; Estudos, 

Prelúdios e Fugas (Música para um Quetzal – Fernando Lobo). Como exceção, 

temos alguma música textural com influência da música minimal repetitiva a 

qual também influencia algumas obras dos próximos grupos 3 e 2.  

 

A dinâmica utilizada nas obras nos grupos 5 e 4 é usada de maneira 

semelhante e mais tradicional, muda a espaços largos e dá normalmente, 

ênfase a cada frase ou secção. Algumas obras não têm indicação de dinâmica 

como: Lego de Tiago Cutileiro, Prelúdio de Carlos Gomes, Molto Continuum de 

Vasco Martins e todas as peças solo de José Peixoto. 

 

 

2.3.3. Grupo 3 

 

O Modalismo e o Atonalismo imperam mais nas notas do que no ritmo. Veja-se 

do lado do ritmo pró-tonal os exemplos das figuras III-61 a 65 e 77, 79, 81, 83 e 

92, entre outros. Do lado do ritmo atonal podem-se ver os exemplos das figuras 

III-73, 81 e 94. 

 

 

Figura III - 61: El Fara (II Calmo), Hélder Gonçalves. 

 

 

Figura III - 62: El Fara (I Decidido), Hélder Gonçalves. 
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Figura III - 63: Três Prelúdios Sugestivos, (I Quasi una Danza), Paulo Amorim. 

 

 

Figura III - 64: Fatum, Pedro Figueiredo. 

 

 

Figura III - 65: “Também Este Crepúsculo”, Luís Soldado. 

 

Os raros acordes de terceiras existentes em algumas obras surgem longe das 

regras da hierarquia funcional do tonalismo. Ver exemplos III-66 e 67. 

 

 

Figura III - 66: Três Prelúdios Sugestivos (I – Quasi una Danza), Paulo Amorim. 

 

O acorde de Fá menor surge aqui como ostinato/pedal (mantendo-se sempre o 

Lá b grave), criando uma massa textural grave que não tenta relacionar graus 

de qualquer tonalidade (ver figura III-66). 
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Figura III - 67: Balada, José Mesquita Lopes. 

 

Na figura anterior (III-67) o acorde de ‘Sol menor’ sempre em mezzopiano e 

dolce funciona como uma textura de côr e expressão, contrastando com o resto 

da obra que não utiliza outro acorde de 3ªs.  

 

Acordes de 4ªs e de 5ªs em contextos modais (Figura III-68, 69 e 70) e 

modais/atonais (Figura III-71). Na figura III-77 é ainda de notar a escala final 

(C3) de tons inteiros (seis sons).  

 

Figura III - 68: Sonata op.19 (I – Allegro con Vigore), João-Heitor Rigaud. 

 

 

Figura III - 69: Sonata op.19 (III – Allegro con Gioia), João-Heitor Rigaud. 
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Figura III - 70: Sonata op.19 (II – Adágio Molto Expressivo), João-Heitor Rigaud. 

 

No momento em que deixamos a linguagem tonal, principalmente a harmónica 

e melódica funcional já não tem sentido falar de 2ªs menores ou maiores, de 

3ªs menores ou maiores, etc., quando estamos a falar de intervalos porque as 

notas já não fazem parte da hierarquia dos graus dos modos maior e menor. 

Para algumas das obras do 3º grupo e para a maioria das obras dos 2º e 1º 

grupos usaremos preferencialmente a nomenclatura dos intervalos 1, 2, 3, etc., 

que correspondem a quantidades de meios-tons. 

No exemplo da figura III-70, podem-se ainda notar alguns acordes com 5ªs 

(P1) e 3ªs (P2). Na figura III-71 podem-se observar intervalos que contrastam 

em dissonância e expressão (há um movimento de Balada e anti-Balada que 

se interliga durante toda a obra que também é definido pelos ritmos e pelas 

dinâmicas empregues) de 5ªP (intervalo 7) ou 3ªM (intervalo 4), intercalando 

com intervalos de 7ª Maior (intervalo 11), 9ª menor (intervalo 13), 4ª 

Aumentada (intervalo 6) e 2ª menor (intervalo 1). 

 

 

Figura III - 71: Balada, José Mesquita Lopes. 

Acordes (harpejos) de 7ª Diminuta (Acordes com intervalos iguais – 3ª menor). 

Ver figura III-72. 
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Figura III - 72: Sonata op.19 (II – Adágio Molto Expressivo), João-Heitor Rigaud. 

 

Acordes de 2ªs menores e maiores (intervalos 2 e 3) ou 9ªs menores e maiores 

(intervalos 13 e 14) (figuras III-73 e 74). 

 

 

Figura III - 73: Balada, José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 74: Balada, José Mesquita Lopes. 

 

Deste grupo fazem parte várias obras que incluem a escala octotónica e a 

escala de tons inteiros. Mostraremos de seguida sequências de notas com uso 

da escala octotónica (1/2 tom, 1 tom, 1/2 tom, 1 tom…) intercaladas, por uma 

escala de tons inteiros (ver figura III-74).  

 

Figura III - 75: El Fara, Hélder Gonçalves. 

 

Modos pessoais dentro do âmbito do intervalo 7: um tom e meio, meio tom, um 

tom e meio, um tom e meio, (segue simile). Veja-se na figura III-76, P1, C3, C4, 

C5 e C6 o modo descendente e em P2, C1, C2, C3 e C4 o ascendente. 

 

 

Figura III - 76: Sonata op.19 (III – Allegro con Gioia), João-Heitor Rigaud.  
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Escrita com alterações métricas, com ou sem compasso escrito (ver figuras III-

77 a 79). 

 

 

Figura III - 77: La Luna, António Pinho Vargas. 

 

 

Figura III - 78: El Fara (I – Decidido), Hélder Gonçalves. 

 

 

Figura III - 79: Três Prelúdios Sugestivos (I – Quasi una Danza), Paulo Amorim. 

 

Ritmos de valor acrescentado. Influência de Jazz. (Figura III-80) 

 

Figura III - 80: Quien me Libra…, Alexandre Delgado. 

 

Ritmos que ora fogem ao compasso (figura III-81) ora se integram (figura III-

82).   
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Figura III - 81: La Luna (I – rubato, molto espressivo), António Pinho Vargas. 

 

 

Figura III - 82: La Luna (II – allegro alla danza), António Pinho Vargas. 

 

Uso esporádico de quartos de tom como ornamentação. Não fazem parte de 

algum modo de microtons ou de uma scordatura instrumental. (Figura III-83). 

 

 

Figura III - 83: Balada, José Mesquita Lopes. 

 

 

Figura III - 84: Introduction, Nuno Guedes de Campos. 
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No exemplo III-84 vê-se motivos e ritmos/durações que serão usados por toda 

a obra. As referências de acordes ‘tonais’ (poucas) e ‘modais’ mais 

consonantes ou dissonantes vão surgindo intercaladamente.  

Os acordes ‘maiores ou menores’ são apresentados quase sempre com uma 

ou mais notas dissonantes, agregadas, sejam 2ªs maiores ou menores, 4ªs 

perfeitas (suspensas), 7ªs maiores, 9ªs maiores ou com acordes de 4ªs ou de 

5ªs, como em (C3) e até (C4) da figura anterior (III-83). Esta peça faz parte 

dum conjunto de obras que aparece neste grupo 3 com influências minimais, 

apresentadas de maneiras diferentes.  

Esta obra variada em termos de acordes apresenta-se parca em 

ritmos/durações, usando apenas semínimas e colcheias. O compasso é o 

mesmo, à exceção de raros 4/4. O andamento é sempre igual. As suspensões 

ajudam a estabelecer diferentes ritmos harmónicos. 

 

 

Figura III - 85: Página Esquecida, Hugo Ribeiro. 

 

Na figura III-85, temos o início desta obra calma (Molto calmo e spaziato ad 

libitum), como assinala o autor, outro exemplo de música minimal, incluído no 

que se pode chamar atualmente de Nova Simplicidade (que iremos abordar e 

definir no subcapítulo III - 2.4.).  

Tal como na figura anterior (III-85), o minimalismo refere-se neste caso, 

também ao ritmo: a obra só utiliza colcheias e semicolcheias (células tal como 

estão no exemplo anterior, em conjuntos de duas ou três figuras rítmicas). A 

única exceção é um motivo de sete colcheias, colocado no final da terceira de 

quatro secções.  
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Nesta peça não há a escrita de compassos, são as suspensões e as 

respirações ou cortes, que vão definir, através do critério do executante, a 

duração de cada célula. Ao contrário da obra da figura III-84, a da figura III-85, 

não utiliza acordes por terceiras, sendo uma obra de características melódicas 

e harmónicas essencialmente atonais, embora cada secção tenha uma nota 

principal que pode ser definida como o centro de atração, normalmente a nota 

grave. Se ouvirmos, por exemplo, o primeiro grupo, notamos respetivamente, o 

forte peso do intervalo Lá – Dó # que faz com que ouçamos um acorde de Lá 

maior, com um Fá que parece uma dissonância a querer resolver-se no Mi e 

um Si que parece querer resolver-se num Lá. Se ouvirmos o terceiro grupo, da 

primeira para a segunda colcheia, o Ré agudo desce para o Dó, e ficamos na 

presença de um acorde de Lá menor, com um Si que parece querer cair para 

um Lá. O mesmo acontece, por exemplo, no último compasso da música 

(figura III-86), o Dó bequadro e o Lá bemol parecem querer resolver-se, 

respetivamente num Si e num Sol. Poderemos ouvir um acorde de Sol Maior? 

Esta música não tem ritmos nem acordes por 3ªs, nem referências tonais, a 

não ser que o ouvinte consiga ouvir alguns desses acordes como transições 

(para um ouvido muito acostumado com o tonalismo da segunda metade do 

século XIX) para acordes por terceiras, apesar das dissonâncias que os 

compõem nunca serem totalmente resolvidas. Nesta obra ouvir as alusões aos 

acordes por terceiras é uma questão de ilusão sonora… ou de uma audição 

predisposta?  

 

 

Figura III - 86: Página Esquecida, Hugo Ribeiro. 

 

Outros exemplos de música minimal (neste caso minimal repetitiva) são as 

obras Forças de Bloqueio de Tiago Cutileiro e Shrdlu de Vitor Rua, de que 

apresentamos excertos, respetivamente, nas figuras III-87 a 89 e III-90 a 91. 
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Figura III - 87: Forças de Bloqueio (secção A e B), Tiago Cutileiro. 

 

A obra do exemplo anterior (da qual apenas temos um manuscrito escrito a 

lápis) está dividida em oito secções. Muitas destas secções utilizam apenas um 

acorde. A secção A (espécie de introdução) utiliza um só acorde. A secção B 

utiliza quatro acordes (no exemplo III-87 apenas se podem observar dois 

desses acordes) que vão surgindo alternadamente. Estes dois acordes 

harpejados têm acentuações nas últimas notas de grupos de quatro 

semicolcheias. As secções têm um andamento regular (não há mudanças de 

andamento), ora utilizando harpejos ora acordes, com e sem ligados, 

essencialmente ascendentes (técnica da mão esquerda).  

 

 

 

Figura III - 88: Forças de Bloqueio (secção C), Tiago Cutileiro. 
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O aproveitamento dos recursos idiomáticos do instrumento nesta obra nota-se 

no exemplo da figura III-88. Atrás, (na referida figura) os acordes de 4ªs estão 

em maioria nesta secção, assim como em toda a obra (ver secções C, D, E, e 

parte de F). Outros acordes mais dissonantes são usados nas secções A, B, 

parte de F, G e H. 

 

 

Figura III - 89: Forças de Bloqueio (secções G e H), Tiago Cutileiro. 

 

Algumas secções repetem os acordes das secções anteriores, servindo como 

elo ou ponte de ligação. É o caso das secções A-B; C-D e parte de E; G-H. A 

secção H é a que tem uma maior variedade rítmica, mantendo harmonicamente 

sempre o mesmo acorde como podemos verificar na figura III-89. Aqui cada 

compasso vai sofrendo variações rítmicas que incluem alguns ritmos mais 

curtos com acentuações, colocados em diferentes posições dentro de cada 

compasso, criando uma instabilidade rítmica contínua. Na parte final os ritmos 

vão-se alargando e rallentando, criando aqui um anticlimax final. 
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Figura III - 90: Shrdlu, Vitor Rua. 

 

Tal como podemos verificar nas figuras III-90 e III-91 Shrdlu é mais uma obra 

minimal atonal (como a anterior). Pode-se ainda acrescentar que é minimal em 

quase todos os parâmetros. Apenas utiliza intervalos de 4ª Aumentada ou 5ª 

Diminuta (intervalos 6), salvo algumas 8vas perfeitas (intervalo 12) e o acorde 

final Mi menor com uma 2ª maior agregada. O intervalo 6 está sempre presente 

seja harmonicamente ou melodicamente em termos de âmbito de frase ou sub-

frase. Os tipos de durações são, exclusivamente, de quatro ou dois tempos. 

 

 

Figura III - 91: Shrdlu, Vitor Rua. 

 

Outro exemplo de música com influências minimais repetitivas é a obra B.D. 

nº3 de Sérgio Pereira. Utiliza o mesmo ritmo do princípio ao fim (3 contra 2) 

(com exclusão da pequena Coda final). Contém uma grande progressão 

harmónica, cromática e diatónica a ‘cinco vozes’ que inclui mudanças graduais 

de cor desde acordes mais dissonantes e densos, até acordes mais ‘abertos’, 

como um de 7ª maior (C6) no exemplo da figura III-92). 
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Figura III - 92: B. D. nº 3 (compassos iniciais), Sérgio Pereira. 

 

Neste grupo 3 começam a surgir, isoladamente, mais efeitos no instrumento, 

como: vários tipos de percussão, incluindo nas cordas, tamboras e chasquidos 

(bater nas cordas com diversos graus de intensidade e em diversos locais; 

ouvem-se em simultâneo um som de percussão e uma ou mais notas – 

tambora, e som tipo ‘tarola’, tocado junto à boca da guitarra – chasquido), sons 

rasgueados ou notas isoladas tocadas atrás da pestana superior, harmónicos 

naturais e artificiais, pizzicatos usuais e pizzicatos alla Bartók, entre outros. Ver 

alguns destes efeitos na figura III-93. 

 

 

Figura III - 93: Três Prelúdios Sugestivos (II – Quasi um Improviso). Paulo Amorim. 

 

Na figura III-94 os símbolos em forma de cruz que se encontram por cima e por 

baixo da pauta indicam respetivamente, percussão no tampo por baixo da boca 

da guitarra, e por cima da mesma. Os pequenos retângulos são símbolos que 

indicam nesta obra, percussão com os pés. 
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Figura III - 94: El Fara (III – Ansioso), Hélder Gonçalves. 

 

2.3.4. Grupo 2 

 

No geral as obras do grupo 2 têm um caráter atonal, incluindo as que utilizam 

modos pessoais. Estes não são os tradicionais, nem os conhecidos, usados 

principalmente na primeira metade do século XX (derivados dos modos 

gregorianos).  

 

Música Atonal (exemplos nas figuras III-95 a 98). Grande variedade no âmbito 

dos intervalos melódicos e harmónicos. Contrastes de tessituras (exploração 

de todos os registos: grave, médio, agudo e sobreagudo). Constantes 

mudanças de compassos, de ritmos (incluindo quiálteras não usuais nos 

grupos anteriores) e de dinâmicas. 
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Figura III - 95: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

 

Figura III - 96: Díptico (I – Sem Título). Sérgio Pereira. 

 

 

Figura III - 97: Dissimulación, Filipe Pires. 
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Figura III - 98: Variações (I), Hugo Ribeiro. 

 

Em todas as obras citadas atrás (figuras III-95 a III-98), e noutras deste grupo, 

existe uma utilização algo pessoal (com critérios próprios) dos doze meios tons 

da escala cromática. Apesar das diferenças intervalares, rítmicas, métricas, de 

crescimento, etc., a maioria delas, em pouco espaço de tempo (duas, três 

frases ou quatro, cinco motivos), fazem surgir os doze meios-tons.  

Nenhuma é dodecafónica do ponto de vista em que não têm de se escrever as 

doze notas numa determinada ordem, para que de seguida, possam surgir 

novamente, pela mesma ou outra ordem, sem haver repetições de notas. 

Embora a maioria das obras utilize os doze meios-tons, algumas há, em que 

isso não acontece. As notas aparecem dobradas em qualquer oitava não 

havendo geralmente lugar para registos fixos. Os intervalos são usados de 

maneira diferente e pessoal em cada obra.  

Não existe serialismo integral nas obras deste grupo e do seguinte (nem em 

qualquer obra portuguesa analisada neste trabalho), mas algumas obras de 

características pós-seriais utilizam regras numéricas estruturais, principalmente 

a nível rítmico (durações), de métrica, mas também a nível intervalar melódico 

e harmónico. 
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Podemos ver alguns desses aspetos na obra Variações de Hugo Ribeiro. 

Como exemplo na primeira variação (figura III-98 e III-99), pode-se ver três 

frases, cada uma incluindo cinco compassos escritos a tracejado, cada um com 

o esquema de unidades de tempo/pulsação (semínimas) seguintes: 

7+8+5+6+4, havendo um ‘compasso’ extra com sete semínimas para finalizar a 

obra.  

Em termos de células motívicas dentro de cada compasso, cada uma tem 

sempre o número de três notas (sem contar com a nota pedal grave), com 

exceção no início da segunda secção, com duas. Cada secção tem cinco 

células motívicas (e o mesmo número de compassos). Em termos de intervalos 

melódicos, a primeira secção usa os seguintes: intervalos 1, 2 e 3 (três tipos de 

intervalo); a segunda secção usa intervalos 1 e 3 (dois tipos de intervalo); a 

terceira usa 1, 2, 3 e 4 (4 tipos de intervalo).  

 

 

Figura III - 99: Variações (I) – (continuação da figura III-98), Hugo Ribeiro.  
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Na segunda variação (figura III-100), temos mais um exemplo de 

desenvolvimento formal estruturado numericamente (através de intervalos 

harmónicos mais abertos ou cerrados, e acentuações). A ordem métrica de 

acentuações (e de número de semicolcheias) é 4+3+6+2+5 que se repete onze 

vezes até ao fim da variação. Esta obra junta processos pós-seriais numéricos 

que criam estruturas na forma, nos ritmos, e nos intervalos melódicos e 

harmónicos. Tem uma tendência minimalista, onde usa pedais com uma nota e 

um número reduzido de intervalos nas melodias. Durante toda a obra a métrica 

é irregularmente regular. Irregularidade semelhante acontece com o ritmo 

harmónico. 

 

 

Figura III - 100: Variações (II), Hugo Ribeiro. 

 

Com tendências minimais e simultaneamente estruturais pós-seriais temos a 

obra Meditacão I de Pedro Rocha. Esta começa por ter duas vozes (três 

cordas) numa pauta e vai aumentando até seis notas simultâneas (todas as 

cordas da guitarra) em quatro pautas. Seguidamente, o compositor, inicía o 

processo contrário, até acabar com três vozes em duas pautas. Podemos ver 

na figura III-101, o início da estrutura serial rítmica de cada voz. Na primeira 

pauta temos as notas das cordas dois e três em semicolcheias alternadas, e a 

nota Lá com um ataque com duração cíclica de cinco semicolcheias. 
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No segundo sistema, já estamos a três vozes, duas pautas e quatro cordas. A 

primeira voz, (superior) começa com um ataque que tem a duração sequencial 

de 2/3 de semínima + 1 semínima + 1/3 de tercina de colcheias (total de duas 

semínimas), a segunda voz (nas 2ª e 3ª cordas) segue com unidades de 

semicolcheias, e a terceira continua com séries de um ataque com duração de 

cinco semicolcheias. Na figura III-102, podemos observar que a primeira voz é 

constituída por colcheias com ponto (duração de 3 semicolcheias), a segunda 

voz segue com o ritmo de colcheia (ou a soma de 2 semicolcheias), a terceira 

com ataques de duração de 7 semicolcheias, a quarta com ataques de duração 

de 1 semínima + 2/3 de tercina de colcheias, a quinta com ataques de duração 

de 5 semicolcheias e a sexta com ataques de duração de uma mínima + 1/3 de 

tercina de colcheias.  

As séries vão mudando lentamente ao longo da obra, assim como as notas. É 

de notar (figura III-101) que o instrumento está afinado com uma scordatura 

diferente da usual, com as 1ª, 3ª e 5ª cordas 1/4 de tom abaixo da afinação 

normal e com a 6ª corda afinada 1 tom e 1/2 abaixo da afinação comum, 

portanto, as notas que vemos na pauta não são o resultado final. Não existe 

uma pauta com a transposição nas notas reais.  
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Figura III - 101: Meditação I (página 1), Pedro Rocha. 

 

 

Figura III - 102: Meditação I (página 5), Pedro Rocha. 
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Raros acordes por terceiras em contexto atonal (figuras III-103, C5 e C7 e III-

104, C2 e C3). 

 

 

Figura III - 103: Cyrano–Szenen, Rita Torres. 

 

 

Figura III - 104: Dissimulación, Filipe Pires. 

 

Acordes de 4ªs e 5ªs (figuras III-105, 106 e 107). 
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Figura III - 105: Spirit I e II (I), Paulo Ferreira Lopes. 

 

 

Figura III - 106: Uma Pequena Viagem…Caminho do Imperador, Nuno Miguel Henriques. 

 

 

Figura III - 107: Uma Pequena Viagem…Caminho do Imperador, Nuno Miguel Henriques. 

 

Acordes por 2ªs, ou intervalos 1 e 2, (ver figuras III-108, 109, 110 e 111) e 

clusters (figuras III-110 e 111). 
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Figura III - 108: Glosa Desconcertante, José Mesquita Lopes. 

 

 

Figura III - 109: Duas Visões Breves (II), José Mesquita Lopes. 

 

 

Figura III - 110: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

Atenção à definição de cluster: Qualquer grupo de três ou mais notas que 

tenha intervalos iguais entre todas elas (desde intervalos mais cerrados, 

formados por microtons até intervalos maiores, como por exemplo, os de 

quatro, cinco ou mais meios tons). 
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Figura III - 111: Díptico (II – Delírio Cor de Pavimento), Sérgio Pereira. 

 

Métrica Irregular. Frequente mudança de compassos e/ou acentuações. (ver 

figuras III-112, 113, 114, 115 e 116). 

 

 

Figura III - 112: Uma Pequena Viagem…Caminho do Imperador, Nuno Miguel Henriques. 

 

 

Figura III - 113: Glosa Desconcertante, José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 114: Duas Visões Breves (I), José Mesquita Lopes. 

 

 

Figura III - 115: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

Escrita sem compasso definido, mas com barras de compasso. Métrica 

irregular, por vezes com acentuações irregulares (ver figuras III-116, 117 e 

118). 

 

 

Figura III - 116: Solo, Eli Camargo Júnior. 
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Figura III - 117: Díptico (II – Delírio Cor de Pavimento), Sérgio Pereira. 

 

 

Figura III - 118: Cyrano–Szenen, Rita Torres. 

 

Escrita sem compasso e sem barras de divisão, mas com pulsação percetível 

(ver figuras III-119, 120, 121 e 122). Depois de analisada qual a figura base da 

pulsação (nestes exemplos é a semínima) o intérprete poderá subentender 

alguns compassos, determinados pelo ritmo melódico e harmónico, dentro das 

frases propostas entre respirações e suspensões. 
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Figura III - 119: Diálogos…e…dos Dias de Luz (I), Paulo Ferreira Lopes. 

 

 

Figura III - 120: Discrepantia, Ka’mi. 
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Figura III - 121: Apontamentos sobre as Folias, Fernando Lobo das Neves. 

 

 

Figura III - 122: Apontamentos sobre as Folias, Fernando Lobo das Neves. 

 

Neste grupo o uso de quiálteras é mais frequente do que nos grupos anteriores 

(ver figuras III-123, 124, 125, 126 e 127). Temos mais quiálteras irregulares e 

mais complexas (ver figuras III-125, 126 e 127). 

 

 

Figura III - 123: Glosa Desconcertante, José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 124: Dissimulación, Filipe Pires. 

 

 

Figura III - 125: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

 

Figura III - 126: Díptico (I), Sérgio Pereira. 
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Figura III - 127: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

No grupo 2 aparece com maior frequência a conjugação de música métrica 

com amétrica (já apareceu algo no grupo 4 e no grupo 3, respectivamente em 

Máscaras de Ricardo Barceló e El Fara de Hélder Gonçalves). O resultado 

desta conjugação é a criação de uma maior variedade rítmica (onde existe uma 

liberdade controlada) e métrica. Ver figuras III-128, 129, 130 e 131. 

 

 

Figura III - 128: Duas Visões Breves, José Mesquita Lopes. 

  



III. AS OBRAS PORTUGUESAS PARA GUITARRA DOS SÉCULOS XX E XXI 

132 

 

Figura III - 129: Cyrano-Szenen (VI), Rita Torres. 

 

 

Figura III - 130: Apontamentos sobre as Folias, Fernando Lobo das Neves. 
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Figura III - 131: Diálogos…e…dos Dias da Luz (II), Paulo F. Lopes. 

 

Maior contraste de dinâmicas em espaços de tempo mais curtos (ver figuras III-

132, 133, 134 e 135). 

 

 

Figura III - 132: Spirit 1 e 2 (2), Paulo F. Lopes. 
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Figura III - 133: Spirit 1 e 2 (2), Paulo Ferreira Lopes. 

 

 

Figura III - 134: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

 

Figura III - 135: Mirror 2, Ângela Lopes. 

 

Efeitos e técnicas mais variados e em maior quantidade do que nos grupos 

anteriores. Harmónicos, multifónicos, tremolos, trillos, rasgueados, toque nas 

cordas acima da pestana superior, vibratos, bending, micro-intervalos, tapping, 

pizzicatos, glissandos com e sem uso de slide e efeitos percussivos como 

tamboras, chasquidos, cordas cruzadas (efeito de tarola) e ruídos (scratch-

glissando). 
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Harmónicos Naturais (ver figuras III-136 e 137). 

 

 

Figura III - 136: Harmónicos escritos com notas afloradas. Discrepantia, Ka’mi. 

 

 

Figura III - 137: Harmónicos escritos com notas afloradas e resultantes. Discrepantia, Ka’mi. 

 

Trillos, Harmónicos Artificiais (técnica) e Bitones (sons duplos). No exemplo da 

figura III-138 uma das duas notas resultantes (bitones) não está escrita. Com o 

sol # percutido (3ª corda) com um dedo da mão direita, ouve-se também o sol 

natural (meio-tom abaixo). O mesmo se passa com a nota Ré # (4ª corda) que 

através da mesma técnica, faz soar a nota Ré Natural (meio tom abaixo). 
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O assunto dos bitones será amplamente analisado nos capítulos V e VI. 

Convém dizer que uma obra do grupo 3, Quatro Peças (I) de Eli Camargo 

Júnior também utiliza este tipo de efeito (onde igualmente apenas escreve uma 

(a mais sonora) das duas notas resultantes), para além de várias obras do 

grupo 1. 

 

 

Figura III - 138: Duas Visões Breves, José Mesquita Lopes. 

 

Rasgueados e Tremolos (ver figura III-139). 

 

 

Figura III - 139: Diálogos…e…dos Dias de Luz (II), Paulo Ferreira Lopes. 

 

Rasgueados e Glissandos com Slide (ver figura III-140). 

Legenda do exemplo: 

b) Rasgueado legato entre o 12º e o 16º trasto, feito ao ritmo assinalado em 

todas as cordas, fazendo deslizar sobre estas, em simultâneo com o glissando 

indicado, um objeto de metal que favoreça o efeito daquele e, em simultâneo 

com o rasgueado, provoque um som percussivo semelhante ao de uma caixa 

de rufo com esteira. 



137 

c) Glissando em todas as cordas até ao cavalete (C). 

d) Semelhante ao procedimento explicado na alínea b, mas desta vez a meio 

da boca da guitarra (ou da rosácea R). 

 

 

Figura III - 140: Díptico (I), Sérgio Pereira. 

 

Rasgueados em várias cordas (progressão gradual de número de cordas e 

notas). Ver exemplo da figura III-141. No grupo 3 temos uma obra que utiliza 

um processo semelhante com a mesma técnica, Balada de José Mesquita 

Lopes. 

 

Figura III - 141: Spirit 1 e 2 (2), Paulo Ferreira Lopes. 

 

Microtons Ornamentais (não fazem parte de uma estrutura organizada ou 

escala). 
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Figura III - 142: Glosa Desconcertante, José Mesquita Lopes. 

 

Tapping. Vejamos como se executa a sequência de quatro notas (que se 

repete) no exemplo da figura III-143. A primeira nota Ré é percutida com um 

dedo da mão esquerda a que se segue um ligado descendente para o Dó#. A 

figura que tem uma cruz dentro de um círculo (terceira nota) é percutida com 

um dedo da mão direita, que ‘puxa’ de seguida a corda para outro Dó#. Este 

processo prosegue de igual modo até ao ritardando molto que liga a frase para 

o acorde seguinte. 

 

 

Figura III - 143: Apontamentos sobre as Folias, Fernando Lobo das Neves. 

 

Vamos ver de seguida algumas sequências de efeitos/técnicas diversas na 

obra Cyrano-Szenen de Rita Torres.  

Na sequência do exemplo da figura III-144 há que começar por tocar duas 

cordas por detrás da pestana superior da guitarra (repare-se no número 2 

dentro do símbolo) com o ritmo indicado, seguindo-se a execução de vários 

ritmos com a mesma técnica. Depois, vem uma rápida percussão no tampo 

seguido de chasquido nas cordas graves, um pizzicato alla Bartók e um trillo, 

terminando esta sequência num som harmónico. 
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Figura III - 144: Cyrano-Szenen (II), Rita Torres. 

 

Outros efeitos/técnicas estão também presentes na obra de Rita Torres, como 

na sequência da figura III-145: rasgueados na pestana inferior (cavalete, sul 

ponticello); percussões no tampo; (sons flautato – dedos da mão esquerda 

fazem menos pressão na corda); notas ‘o mais agudo possível’; tremolos em 

glissando; mudança de timbres (flautato – normal); scratch-glissando; 

multifónicos que são executados como harmónicos naturais (meio da casa X), 

mas em zonas onde não há os nodos dos primeiros parciais de uma corda 

(como nos trastos XII, VII, V, IX ou IV, etc.). 

 

 

Figura III - 145: Cyrano-Szenen (VI), Rita Torres. 
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A sequência da figura III-146, começa com a técnica de cordas cruzadas (Rolo) 

a executar na casa VII, com as 6ª e 5ª cordas. As notas onde as cordas se 

cruzam – Si e Mi respetivamente – não aparecem escritas na pauta, nem as 

notas resultantes depois de se tocar Dó e Fá – meio tom acima. Depois do 

terceiro efeito percussivo (tipo tarola) segue-se a percussão numa nota com um 

dedo da mão esquerda, um ligado ascendente e dois glissandos (descendente 

e ascendente, respectivamente) que terminam num ligado descendente final. 

 

 

Figura III - 146: Cyrano-Szenen (III), Rita Torres. 

 

Música pictórico/textural. Tendências minimalistas, com estruturas de 

desenvolvimento diferenciadas. Alguns autores dão mais importância à música 

textural, do género pictórico em detrimento do género ‘falado’/’discursivo’ que 

vigorou, quase exclusivamente, nos séculos anteriores. Como exemplos 

recentes podemos mencionar as obras Texturas (I e III) de Eli Camargo Júnior, 

Meditação I de Pedro Rocha (ver figuras III-101 e 102) e as que se seguem 

(figuras III-147, 148, 149 e 150). 
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Figura III - 147: Glosa Desconcertante, José Mesquita Lopes. 

 

Figura III - 148: Variações, Hugo Ribeiro. 
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Figura III - 149: Spirit 1 e 2, Paulo Ferreira Lopes. 

 

 

Figura III - 150: Polaroid Nº 1, 2 e 3 (1), Sérgio Pereira. 
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2.3.5. Grupo 1 

 

Música que está mais distante de todos os aspetos do tonalismo, tais como, os 

estéticos e os normativos funcionais. Música com características e linguagens 

personalizadas e inovadoras que se definem a partir de caraterísticas próprias 

da afinação do instrumento (ler análise mais aprofundada das obras do grupo 

1, no capítulo  VI).                                                           

Linguagem harmónica, melódica, métrica, rítmica, dinâmica, textural com 

características atonais e/ou modais pessoais, com maior ou menor 

estruturação de todos os parâmetros referidos atrás. Neste grupo, como 

podemos observar duma maneira global nas figuras III-151 a 158, os 

parâmetros mencionados encontram-se dissociados da música tonal, com a 

exceção de certos momentos em O Acontecido de Evgueni Zoudilkine (ver no 

exemplo da figura 151, os vários acordes formados por terceiras e a cadência 

‘perfeita’ final Sib – Mi, a tender para Mib através da scordatura). 

 

 

Figura III - 151: O Acontecido, Evgueni Zoudilkine. Alguns raros momentos de influência tonal 

(acordes formados por terceiras (P1 e P2: C2 e C3) e cadência final) 
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Figura III - 152: Essay VII (Text), Christopher Bochmann. 

 

 

Figura III - 153: Perdendosi, Virgílio Melo. 
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Figura III - 154: Heart II, Isabel Soveral. 

 

 

Figura III - 155: Estudo Numerus Nove (4), José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 156: Improvisação II, Pedro Rocha. 

 

 

Figura III - 157: Sem Título, Sérgio Pereira. 
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Figura III - 158: O Acontecido, Evgueni Zoudilkine. 

 

A música modal utiliza modos próprios, com a exceção momentânea da escala 

de tons inteiros em O Acontecido de Evgueni Zoudilkine. Veja-se a escala nas 

duas vozes superiores da figura III-159. Esta obra foi colocada no grupo 1 

apesar de ter algumas referências tonais em acordes, cadências e ritmos, 

devido ao facto de possuir, por vezes uma escrita rítmica original, uma 

conjugação métrica e amétrica e alguns efeitos técnicos diferentes de todas as 

outras obras em estudo (1983-2008). Esta obra ainda permite alguma liberdade 

de interpretação em alguns momentos únicos (música aleatória). 

 

 

Figura III - 159: O Acontecido, Evgueni Zoudilkine. 

 

Depois da visão global das características deste grupo, passemos a uma 

análise geral de conteúdos sobre parâmetros concretos. 
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Mistura de música métrica com amétrica. Nas secções amétricas os ritmos 

contêm alguma liberdade interpretativa, normalmente de medição visual/ 

proporcional. Para além dos exemplos que se seguem (figuras III-160 a 162), 

veja-se também, as figuras III-151, 152, 154, 155, 157 e 158 que ilustram, 

igualmente, a conjugação dos dois parâmetros. 

 

 

Figura III - 160: Essay VII (Preamble), Christopher Bochmann. 
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Figura III - 161: Heart II, Isabel Soveral. 

 

 

Figura III - 162: Improvisação II, Pedro Rocha. 

 

Música essencialmente amétrica. A obra Perdendosi de Virgílio Melo é 

integralmente amétrica (todas as durações necessitam da interpretação 

proporcional visual do executante), apesar da ‘regularidade’ da colocação das 

barras de compasso que delimitam ‘quadros’ com duração de cerca de nove 

segundos cada. Veja-se figura III-163. 
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Figura III - 163: Perdendosi, Virgílio Melo. 

 

Durações medidas em ‘segundos’. Ver Heart II de Isabel Soveral (figuras III-

154,161 e 165), Estudo Numerus Nove de José Mesquita Lopes (figura III-164) 

e Perdendosi de Virgílio Melo (figuras III-153 e 163). 

 

 

Figura III - 164: Estudo Numerus Nove (6), José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 165: Heart II, Isabel Soveral. 

 

Obras sem compasso ou com barras de divisão que não correspondem a 

compassos. Ver figuras III-152 e 153, e 163 a 167. 

 

 

Figura III - 166: Essay VII (Preamble), Christopher Bochmann. 

 

 

Figura III - 167: Sem Título, Sérgio Pereira. 

 

Música com pulsação (subdivisão) subentendida. Ver como exemplo as figuras 

III-152, 154, 161, 168 e 169. 
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Quanto aos exemplos das figuras III-152 e 168, excluindo as partes amétricas 

pode–se verificar uma pulsação contínua à colcheia, mesmo sem haver 

qualquer tipo de barras de subdivisão. Nos exemplos das figuras III-154 e 161 

apesar da escrita em segundos, estes não correspondem necessariamente a 

compassos ou subfrases. Na verdade percebe-se bem a pulsação à semínima. 

No exemplo da figura III-169 somente a partir da secção Deciso, Very Fast, 

encontramos uma pulsação regular percebida através dos tracejados verticais. 

Na realidade trata-se de música amétrica que subitamente foi incluída dentro 

de uma pulsação regular. 

 

 

Figura III - 168: Essay VII (Text), Christopher Bochmann. 

 

 

Figura III - 169: Estudo Numerus Nove (4), José Mesquita Lopes. 
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Música com frequente mudança de compassos. Ver figuras III-170 e 171. 

 

 

Figura III - 170: O Acontecido, Evgueni Zoudilkine. 

 

 

Figura III - 171: Estudo Numerus Nove (3), José Mesquita Lopes. 

 

Música com durações contadas por unidades de células (grupos de notas) ou 

figuras isoladas. Ver figuras III-172 e 173. 

 

Figura III - 172: Estudo Numerus Nove (7), José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 173: Estudo Numerus Nove (2), José Mesquita Lopes. 

 

Música com ritmos não tonais constantes (estrutura rítmica elaborada a partir 

de uma série específica derivada da série de Fibonacci – 1, 4, 5, 9, 14, 23, etc., 

chamada pelo compositor de Família III – ver subcapítulo VI-2.4.). Vejam-se as 

figuras III-174 e 175. 

 

Figura III - 174: Essay VII (Commentaries f), Christopher Bochmann.  
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Figura III - 175: Essay VII (Commentaries b), Christopher Bochmann. 

 

São de notar na figura III-176 (P1, C2 e P2, C2 e C4), os ritmos (quiálteras) 

com 2/3 de tercina e 1/3 de tercina que criam irregularidades na pulsação de 

partes métricas. 

 

 

Figura III -176: Sem Título, Sérgio Pereira. 

 

Ritmos de valor acrescentado também contribuem para criar irregularidades. 

Ver figuras III-157, 177 e 178. 
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Figura III - 177: Essay VII (Commentaries b), Christopher Bochmann. 

 

No exemplo da figura anterior, em P2, pode observar-se o ponto de 

aumentação na 1ª figura e, em P3, a semicolcheia acrescentada, dentro de 

uma pulsação à colcheia (toda a parte métrica desta obra tem pulsação à 

colcheia).  

No exemplo da figura III-178, no final da pauta vê-se a inclusão de uma 

colcheia que é um ritmo de valor acrescentado, tendo como unidade de 

pulsação a semínima, mas desta vez com o compasso escrito. 

 

 

Figura III - 178: O Acontecido, Evegueni Zoudilkine. 
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Grande importância dada à dinâmica, com contrastes frequentes. Ver figuras 

III-179, 180, 181, 182 e 183. 

 

 

Figura III - 179: Essay VII (Preamble), Christopher Bochmann. 

 

 

Figura III - 180: Improvisação II, Pedro Rocha. 

 

 

Figura III - 181: Estudo Numerus Nove (4), José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 182: Heart II, Isabel Soveral. 

 

 

Figura III - 183: Perdendosi, Virgílio Melo. 

 

Música Aleatória. Música com parâmetros formais e de conteúdo com alguma 

liberdade dada ao intérprete, a qual é controlada pelos compositores. 

Ver figura III-184, onde se pode observar uma indeterminação formal, deixada 

a cargo do intérprete, controlada parcialmente pelo compositor. 
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Figura III - 184: Essay VII (Commentaries), Christopher Bochmann. 

 

Neste exemplo (figura III-184) a sequência dos commentaries (ou “variações”) 

é à escolha do intérprete, dentro dos parâmetros definidos aqui pelo 

compositor. 

No exemplo seguinte (figura III-185) conteúdos como, ordem (alternância) de 

ritmos e notas, número de ataques e mudanças de timbres são também 

decididos e realizados pelo executante, dentro dos parâmetros definidos pelo 

compositor na partitura e nas indicações fora da pauta. 
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Figura III - 185: Estudo Numerus Nove (5), José Mesquita Lopes. 

 

O exemplo (livre) da figura III-186 parece permitir uma maior liberdade ao 

intérprete no domínio dos intervalos, ritmos, dinâmicas, ataques, etc. No 

entanto, conhecendo o estilo da obra e desta secção em concreto (que será 

analisada aprofundadamente no capítulo VI-5.5.2.6. e 5.5.3.), deduz-se que 

ainda há alguns limites nos vários parâmetros a executar pelo intérprete e, 

portanto, algum controlo por parte do compositor. 

 

 

Figura III - 186: O Acontecido, Evegueni Zoudilkine. 
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Grande quantidade de efeitos e técnicas especiais. 

De seguida serão apresentados alguns efeitos não percussivos e, 

posteriormente, outros efeitos que utilizam de maneiras diferentes a 

componente percussiva. 

 

Vibratos. Alguns compositores apresentam-nos vibratos com diversas 

amplitudes e velocidades. Virgílio Melo em Perdendosi e José Mesquita Lopes, 

em Estudo Numerus Nove usam vibratos usuais e molto vibratos. No exemplo 

da figura III-187, podemos observar um vibrato rápido (também de larga 

amplitude – ¼ de tom) com mudança de andamento (rall.).  

 

 

Figura III - 187: Estudo Numerus Nove (6), José Mesquita Lopes. 

 

 

Figura III - 188: Heart II, Isabel Soveral. 

 

Na figura anterior III-188, podemos observar vibratos com o âmbito de ¼ tom a 

subir, de ¾ de tom a subir e de ¼ de tom a descer.  
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Os dois últimos são mais difíceis de obter (dependendo das notas, das casas e 

das cordas onde se executem) porque vibratos ascendentes com mais de ½ 

tom são praticamente impossíveis de se realizar e os vibratos descendentes só 

são possíveis de executar, na zona central longitudinal da corda, junto ao trasto 

XII (a maioria só é possível se partirmos de notas já subidas, com a corda 

esticada fora do ponto de repouso).  

Na obra mencionada na figura (III-189) os acordes longos, como o presente 

neste exemplo, usam vibratos onde se roda, transversalmente, todo o 

instrumento sobre um eixo longitudinal (para frente e para trás em relação ao 

guitarrista) e também longitudinalmente para a esquerda e para direita, 

procurando ampliar a duração da vibração das cordas. 

 

Figura III - 189: Improvisação II, Pedro Rocha. 

 

Microtons. Quartos de tom e outros microtons ascendentes e descendentes. 

Guitarra com a afinação normal. Ver figuras III-190 a 192. 

 

 

Figura III - 190: Estudo Numerus Nove (6), José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 191: Essay VII (Commentaries i), Christopher Bochmann. 

 

 

Figura III - 192: Heart II, Isabel Soveral. 

 

Quartos de tom em scordatura. Os quartos de tom não são executados usando 

a mão esquerda, pois já fazem parte da afinação. No exemplo da figura III-193 

a 1ª, 3ª e 5ª cordas estão afinadas um quarto de tom abaixo da afinação 

normal, a 6ª corda está afinada um tom e meio abaixo, as 2ª e 4ª cordas 

mantêm a afinação usual. 
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Figura III - 193: Improvisação II, Pedro Rocha. 

 

Glissandos 

 

 

Figura III - 194: Perdendosi, Virgílio Melo. 

 

Na figura anterior (III-194) podemos ver quatro glissandos.  
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O glissando na P1 é mais propriamente um scratch-glissando porque é 

executado na 5ª corda (cuja textura é composta de estrias metálicas), o mesmo 

sucede com o segundo glissando na P2 (6ª corda). O primeiro glissando da P2 

e o da P3 não produzem ruído porque são executados na segunda e primeira 

corda respetivamente. Todos estes glissandos são glissandos cromáticos, não 

contínuos, visto haver um salto de som (1/2 tom) de casa para casa, no braço 

da guitarra. Glissandos contínuos são aqueles que são produzidos na mesma 

casa (ou num braço sem trastos). Veja-se o exemplo seguinte (figura III-195) 

com pequenos glissandos contínuos. Neste mesmo exemplo podem observar-

se os glissandos contínuos de ½ tom e também os mais curtos de ¼ de tom. 

Na figura III-188, podem-se observar, ainda, glissandos cromáticos com e sem 

tremolo. 

 

 

Figura III - 195: Essay VII (Commentaries i), Christopher Bochmann. 

 

Harmónicos Naturais e Artificiais. Nos primeiros as cordas são afloradas 

normalmente com a mão esquerda (ver harmónicos do exemplo da figura III-

196). Nos segundos as cordas podem ser afloradas com mão direita ou com 

mão esquerda (com técnica tipo cordas friccionadas). Veja-se essa 

possibilidade no primeiro harmónico do exemplo da figura III-200 (o Lá podia 

ser pisado pelo dedo 1 ou o polegar da mão esquerda e o Ré podia ser 

aflorado pelo dedo 4 da mesma mão). 

Na figura seguinte (III-196) podemos observar harmónicos naturais à dupla 

oitava (intervalo 24) em P1 e à 12ªP (intervalo 19) em P2. 
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Figura III - 196: Harmónicos naturais. Essay VII (Commentaries b), Christopher Bochmann. 

 

No exemplo seguinte (figura III-197) os harmónicos naturais estão escritos 

através da nota resultante. O compositor define as cordas como vetor 

longitudinal e os trastos, como vetor transversal. No cruzamento dos dois 

vetores fica a nota que deve ser aflorada. 

 

 

Figura III - 197: Improvisação II, Pedro Rocha. 

 

Harmónicos artificiais (com a mão direita a aflorar já fora da escala da guitarra) 

Ver figura III-198, primeiro Harmónico Mi 5. 

  



167 

 

Figura III - 198: Harmónico artificial seguido de percussão com um dedo da mão esquerda e 

de ligado descendente. Estudo Numerus Nove (8), José Mesquita Lopes. 

 

Harmónicos Artificiais: oitavados, intervalo 12 (aflorados à 8ªP, intervalo 12), 

dozavados, intervalo 19 (aflorados à 5ªP, intervalo 7), quinzavados, intervalo 24 

(aflorados à 4ªP, intervalo 5) e dezassetavados, intervalo 28 (aflorados à 3ª 

Maior ou à 6ª Maior, intervalos 4 e 9).  

 

Harmónico artificial à oitava (oitavado). A nota resultante é igual à nota aflorada 

(ver exemplo da figura III-199). 

 

 

Figura III - 199: Harmónico oitavado. Essay VII (Commentaries f), Christopher Bochmann. 

 

Harmónico artificial aflorado à 6ª Maior (nota resultante, Lá 17ª Maior acima do 

Fá grave – intervalo 28). Ver figura III-200, segundo harmónico. 
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Figura III - 200: Essay VII (Commentaries f), Christopher Bochmann. 

 

Acordes harpejados em harmónicos artificiais. Ver figura III-201, entre os 45’’ e 

os 53’’. As notas dentro da caixa não são para tocar e definem uma posição 

fixa enquanto a mão direita aflora as notas e executa os harpejos nos trastos 

indicados. 

 

 

Figura III - 201: Heart II, Isabel Soveral. 

 

Efeitos percussivos. 

 

Drum Roll – Tremolo no tampo (ou outro local do instrumento) entre dois ou 

três dedos da mão direita (normalmente polegar e mindinho). Ver figura 

seguinte III-202. 
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Figura III - 202: Estudo Numerus Nove (1), José Mesquita Lopes. 

 

Drum Roll realizado com Tambora (percussão nas cordas obtendo os sons de 

um acorde ou de uma nota qualquer) em alternância com percussão normal 

(um ou mais dedos). Ver figura seguinte (III-203). 

 

 

Figura III - 203: Estudo Numerus Nove (5), José Mesquita Lopes. 

 

Chasquido em alternância e em simultâneo com outros sons (ver figura III-204). 

A mão esquerda percute na nota Mi da 5ª corda, produzindo um efeito de 

percussão e ainda dois sons – bitones, um Mi mais sonoro e um Fá # acima 

(intervalo 14) menos sonoro. O dedo polegar da mão direita executa o 

chasquido no Mi da 6ª corda e simultaneamente com o carpo da mesma mão 

percute no tampo da guitarra.  
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Figura III - 204: Estudo Numerus Nove (1), José Mesquita Lopes. 

 

Ruídos. Scratch-String (ruído causado pelo deslizar da unha do polegar (ou de 

outro dedo) da mão direita nas cordas graves). O movimento/gesto pode ser 

mais rápido ou mais lento como o da figura seguinte (dois segundos de 

duração). Ver figura III-205. 

 

 

Figura III - 205: Estudo Numerus Nove (6), José Mesquita Lopes. 

 

Na figura III-206, podemos observar um scratch-glissando executado pelos 

dedos da mão esquerda ao deslizarem nas cordas graves (neste caso nas 6ª e 

4ª cordas). 
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Figura III - 206: Scratch-glissando. Heart II, Isabel Soveral. 

 

Ruído (zzzz) causado pelo afloramento lento de uma corda vibrante com a 

unha do polegar da mão direita (este exemplo da figura seguinte (III-207) 

produz multifónicos ou harmónicos resultantes, cujas notas estão 

representadas na pauta). 

 

 

Figura III - 207: Estudo Numerus Nove (4), José Mesquita Lopes. 

 

Pizzicatos alla Bartók. Puxar uma ou mais cordas e deixá-las cair na direção da 

escala da guitarra, obtendo um som de forte intensidade. (Ver figuras III-208 e 

209). Outros compositores do grupo 1 utilizam esta técnica, como Pedro 

Rocha, Evgueni Zoudilkine, Sérgio Pereira e José Mesquita Lopes. 
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Figura III - 208: Heart II (pizz. alla Bartók com uma nota), Isabel Soveral. 

 

 

Figura III - 209: Perdendosi (pizz. alla Bartók com duas notas simultâneas), Virgílio Melo. 

 

Tapping. No exemplo da figura III-210 a maioria das notas são ‘percutidas’ 

(uma das variantes de tapping) com dedos da mão esquerda enquanto outras 

(só duas, as notas sol) são percutidas com dedos da mão direita. Esta técnica 

produz também, bitones (pouco audíveis). O compositor optou por não 

escrever essas notas mais agudas de menor intensidade sonora. Outros tipos 

de tapping mais usuais são executados em conjunto com a mão direita 

alternando ligados técnicos ascendentes e descendentes. 

 

 

Figura III - 210: O Acontecido, Evegueni Zoudilkine. 
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Bitones são sons que se ouvem dos dois lados (segmentos) de uma corda, 

geralmente percutida por um dedo da mão esquerda ou direita (menos usual), 

numa nota do instrumento (várias notas poderão, também, ser percutidas 

simultaneamente). Outra técnica que se pode utilizar é, juntamente com este 

gesto, ainda tocar uma das notas com o polegar da mão direita (normalmente 

do lado superior ou esquerdo da corda, na visão do guitarrista), devido à menor 

intensidade sonora que se produz neste segmento da corda com o primeiro 

ataque referido. Podemos igualmente produzir monotones (só um som) 

tocando só a parte esquerda da corda, onde temos uma nota pisada (na parte 

direita da corda produz-se o som normal). Vejam-se os exemplos seguintes nas 

figuras III-211 a 214. 

 

Figura III - 211: Estudo Numerus Nove (3), José Mesquita Lopes. 

 

Na figura III-211, podemos observar que o Mi da casa XII (última nota – 6ª 

corda) percutido vai causar um bitone, o outro som é um Fá que se representa, 

normalmente, por um pequeno quadrado, e que aqui foi acrescentado à mão. 

  



III. AS OBRAS PORTUGUESAS PARA GUITARRA DOS SÉCULOS XX E XXI 

174 

 

Figura III - 212: Estudo Numerus Nove (8), José Mesquita Lopes. 

 

Na figura anterior (III-212) o Mi 4 agudo, percutido com o dedo 2 da mão 

esquerda vai produzir um Fá ½ tom acima. No entanto o compositor optou por 

não escrever o monotone menos audível. Esta obra que ‘apenas’ utiliza a nota 

Mi tem já implícita a noção de Mi sujo (que agrega outro som ou ruído, neste 

caso o monotone Fá 4) e de Mi usual que é empregue de maneiras distintas, 

nas diferentes secções em que se divide. Ver análise aprofundada desta obra 

no subcapítulo VI-6.4. 

 

 

Figura III - 213: Heart II, Isabel Soveral. 

 

No exemplo da figura anterior (III-213) a compositora escreveu os bitones 

(ambas as notas resultantes). Aqui as notas podem ser percutidas com um ou 

mais dedos da mão esquerda.   
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O som mais audível, o de baixo, está escrito de duas maneiras diferentes. Uma 

delas (exemplo da esquerda) com cabeças em forma de x e outra (exemplo da 

direita) com cabeças arredondadas habituais, mas a técnica e o resultado são 

iguais. Os sons superiores são menos audíveis, estando representados por 

pequenos quadrados. 

 

 

Figura III - 214: Heart II, Isabel Soveral. 

 

Na figura III-214, entre os 28’’ e os 36’’ podemos ver notas normais (com 

cabeças arredondadas) que são tocadas do lado direito da corda, com a mão 

direita, e também notas quadrangulares que são tocadas pela mão direita, do 

lado esquerdo da corda. Por vezes encontramos as duas notas, os bitones. 

Neste caso a nota com cabeça arredondada pode ser percutida com um dedo 

da mão esquerda e a nota superior surge como consequência. Os monotones 

‘do lado esquerdo’ (as notas agudas do exemplo) poderão ainda, se o 

executante o entender ser tocados com o polegar da mão direita para produzir 

mais intensidade sonora. 

 

Cordas cruzadas (efeito de tarola) ou Rolo. Este efeito executa-se cruzando 

duas ou mais cordas, tocando em todas elas ou em apenas uma. Ver figuras 

seguintes, (III-215 e III-216): 
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Figura III - 215: Cordas cruzadas, tocando-se duas cordas em simultâneo. Estudo Numerus 

Nove (3), José Mesquita Lopes. 

 

 

Figura III - 216: Cordas cruzadas tocando-se uma de cada vez. Sem Título, Sérgio Pereira. 

 

Na figura acima (III-216) os X indicam que se tocam as duas notas. Os traços 

inclinados / indicam que só se toca a nota de baixo e os \ que só se toca a nota 

superior. 
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2.4. As obras portuguesas no contexto do pós-modernismo. Nova 

simplicidade e nova complexidade 

 

Este capítulo que agora encetamos irá incluir um trabalho específico sobre o 

pós-modernismo em geral, e sobre as principais derivações musicais 

emanadas na música neste período – a Nova Simplicidade e a Nova 

Complexidade.73 Serão abordados alguns dos principais acontecimentos 

históricos, filosóficos, sociais e, principalmente musicais que foram surgindo 

neste período (em que outros nomes emergiram, como por exemplo, Novo 

Romantismo, Nova Tonalidade, Nova Subjetividade e Nova Expressividade), 

seguida de breve análise sobre o enquadramento dos compositores 

portugueses e das suas composições para guitarra escritas durante este 

período.  

Recentemente, o historiador inglês Perry Anderson escreveu o seguinte: 

 

A ideia de pós-modernismo surgiu pela primeira vez na América latina, na década de 1930, 

uma geração antes do seu aparecimento em Inglaterra ou nos EUA. Foi um amigo de [Miguel 

de] Unamuno e Ortega [y Gasset] [filósofos e escritores espanhóis], Federico de Onís quem 

imprimiu o termo pós-modernismo, usando-o para descrever um refluxo conservador dentro do 

próprio modernismo.
74 

 

O período seguinte (ou consequente) ao designado modernismo veio a ser 

nomeado de pós-modernismo. Este termo genérico é aplicado a várias 

disciplinas, incluindo arte, arquitetura, literatura, filosofia, crítica literária ou 

economia. No período pós-moderno existe uma ideia geral de que se vive 

numa época multifacetada, em que nada podemos saber com alguma certeza 

e, que nenhuma visão de progresso se pode defender como única. 

                                                           
 

73
Esta é também a opinião do compositor Christopher Bochmann, para quem o pós-

modernismo deu origem a que hoje em dia haja mesclas na nova música. Para ele, esta, não 
está subdividida unicamente nos dois grupos mencionados, no entanto, estes são os principais 
a que ele e vários outros autores se referem, tais como Marc Texier (crítico especializado da 
obra de Brian Ferneyhough, um dos expoentes da Nova Complexidade) nas notas do CD da 
MONTAIGNE/AUVIDIS, MO 782029 – Brian Ferneyhough 2. 
74

Anderson, P.  (2002: 3-5). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Architecture&usg=ALkJrhj1yyGyuEzb_-f3k2PaN2IYBME1yQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literature&usg=ALkJrhhLDlAFBHMUkb1Z3boGXy5fKZcCfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy&usg=ALkJrhh8CL_ew3qjAtFE6wK68AWTQBr9jA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_criticism&usg=ALkJrhjrIq2v4sf6ltjO9tK_bsIwvyT_Ow
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O pós-modernismo aparece, em nossos dias, como um movimento multidimensional de ideias 

e projetos. Como processo que obedece a uma lei dialética, abarca dimensões opostas, (...) e, 

exprime-se em diversos domínios da criação cultural e da produção científica.
75 

 

Não há um consenso geral entre os estudiosos sobre uma única definição ou 

qual será a mais precisa. O pós-modernismo assegura ver as ideias dos outros 

e a verdade como contexto e não como universal e absoluta. A única revolução 

que parece pretender realizar é a interior. O pós-modernismo é cético, em 

relação a afirmações que se querem válidas para todos os grupos, culturas, 

tradições ou raças, e concentra-se sobre as verdades relativas de cada 

indivíduo. No entendimento pós-moderno a interpretação é tudo, a ‘realidade’ 

só é considerada como tal através das interpretações do que o mundo significa 

para nós individualmente.  

Depois da música modernista que englobou várias tendências estéticas 

musicais após o Romantismo, como o Impressionismo e o Expressionismo, as 

alternativas vanguardistas, após a segunda Escola de Viena, através da 

constante procura do novo e do anticonvencional como garantia da validade 

estética, distanciou-se do que se pode chamar música das massas.  

Estes vanguardismos quiseram quebrar a rotina de receção, e libertar o ouvinte 

duma música bastante previsível. A partir dos anos oitenta, e dentro do 

contexto do fim da guerra-fria, do crescimento da globalização e da 

diversificação das novas tecnologias, é que se começa a falar do esgotamento 

do projecto de vanguarda.  

Chegou o momento em que já se pensava não haver saída através das ideias 

dos compositores vanguardistas. Segundo o compositor e professor norte-

americano (aluno de Stockhausen e Roger Sessions) Jonathan Kramer: 

  

                                                           
 

75
Fernandes, A.T. (1992) in Pinto, H. (2014: 69-70). 
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Em algumas tendências pós-modernas nota-se uma reacção contra o negativismo da 

vanguarda como o ser contra tudo o que havia sido feito para trás, e que não valoriza o ‘prazer’ 

da fruição da música, dando toda a ênfase à função cognitiva da música. Naturalmente alguns 

compositores pósmodernistas não aceitaram esta restrição. O ecletismo e a liberdade de 

expressão, em reação à rigidez e limitações estéticas do modernismo, são as marcas da 

influência pós-moderna em composição musical.
76 

 

Para o mesmo autor, “pós-modernismo, em música, significa uma atitude sócio-

cultural mais do que um estilo ou até do que um período histórico”. 77 

Através das dezasseis características da música pós-moderna que Jonathan 

Kramer enumera em The Nature and Origins of Musical Postmodernism,78 

podemos observar os argumentos que justificam a afirmação anterior. Segue-

se a sua exposição: 

 

1. Não é simplesmente um repúdio ao modernismo ou à sua continuidade, pois possui tanto 

aspetos de ruptura quanto de continuidade; 

2.  É irónica, de alguma forma;  

3. Não respeita fronteiras entre sonoridades e procedimentos do passado e do presente;  

4. Desafia as barreiras entre estilos “melhores” e estilos “piores”;  

5. Demonstra desdém em relação ao valor inquestionável da unicidade estrutural;  

6. Questiona a exclusividade mútua entre valores populistas e elitistas;  

7. Evita formas totalizantes, isto é, não espera que uma peça seja inteiramente tonal ou serial, 

por exemplo; nem se preocupa com moldes formais pré-estabelecidos. 

8. Não considera a música como uma atividade autónoma, mas como parte 

relevante de contextos culturais, sociais e políticos;  

9. Insere citações ou referências a músicas de diferentes tradições e culturas;  

10. Considera a tecnologia não apenas como um meio de preservar ou  

transmitir cultura, mas como estando profundamente implicada na produção  

e na essência da música;  

11. Inclui  contradições;  

12. Despreza oposições binárias;  

13. Envolve fragmentos e descontinuidades;  

14. Abrange pluralismo e ecletismo;  

  

                                                           
 

76
Kramer, J. (2002). 

77
Kramer, J. (2002). 

78
Kramer, J. (2002: 16-17). 
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15. Sustenta a possibilidade de múltiplos significados e múltiplas temporalidades;  

16. Situa significados e estruturas nos ouvintes, mais do que nas partituras, nas suas 

execuções ou nos compositores;  

 

Depois da análise elaborada ao longo do Capítulo III, às características das 

componentes musicais das obras pertencentes aos cinco grupos que 

estabelecemos para apresentar a música portuguesa contemporânea para 

guitarra no período 1983 – 2008 e da sua execução e análise auditiva, 

verificámos nestas sem grande dificuldade, vários dos dezasseis pressupostos 

enumerados por Jonathan Kramer. Daqui concluímos que este período não 

reivindica uma posição colectiva (do género ‘a música serial é a verdadeira 

música atual’ ou ‘o modelo a seguir deve ser o Impressionista… ou o 

Expressionista’, etc.). A variedade de linguagens usada nas obras referidas 

atravessa muitos dos estilos e correntes deste princípio do século XXI. As suas 

influências partem do tonalismo tardio mais clássico, atravessam correntes 

modernistas, e vão até à música pós-serial mais estruturada; passam por 

influências de cariz folclórico, populares portuguesas e estrangeiras, por 

romantismos tardios, pelas influências pop, rock e jazzísticas, pelo 

pantonalismo, atonalismo não dodecafónico, neomodalismos, minimalismos, 

música textural/pictórica, microtonal, estruturalista pós-serial, etc., revelando 

graus de idiomatismo e de técnicas instrumentais assaz díspares.  

A variedade e a individualidade fazem parte do pós-modernismo. Assim este, 

como conceção não é contra a música pós-serial ou mais estruturada. Esta 

música também faz parte dos seus postulados. 

Na realidade, cada compositor segue a sua linguagem, e neste momento 

podemos afirmar que várias correntes estão seguindo o seu caminho.  

Existem vários graus e estilos de Nova Simplicidade e de Nova Complexidade. 

Pode-se dizer que hoje em dia também existem várias Novas Simplicidades 

mais complexas e várias Novas Complexidades mais simplificadas. Os graus 

de simplicidade e de complexidade variam naturalmente, de compositor para 

compositor e de obra para obra. 
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Habitualmente são associados à Nova Complexidade compositores 

estrangeiros, como Bernd Allois Zimmermann, Klaus Huber, James Dillon, 

Louis Andriessen, Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough, Chris Dench, 

Michael Finissy, Richard Barrett entre outros. Estes compositores dão 

importância ao estruturalismo, numa música que exprime a complexidade e a 

diversidade do homem actual, Helmut Lachenmann dá ainda importância ao 

ruído e à improvisação controlada. A sua obra inclui microtonalidade, novas 

técnicas, contorno melódico disjunto, polirritmia complexa, instrumentações não 

convencionais e novos timbres. Novas técnicas foram também incluídas por 

Henry Cowell, George Crumb, Salvatore Sciarrino ou Heinz Holliger. 

Quanto à Nova Simplicidade, em geral, podemos dividi-la em duas facetas. 

Dentro da primeira, cujas obras mostram um retorno a um novo ou um velho 

tonalismo que pode ir da música medieval até à música romântica, poderão ser 

integrados, Michael Nyman, Gavin Bryars, Arvo Pärt, Henryk Górecki, John 

Tavener, John Corigliano ou Krzysztof Penderecky e Peter Maxwell Davies nas 

suas últimas fases composicionais. Na segunda, que apresenta um elevado 

grau de simplicidade auditiva (aqui parece ter havido um avançar (e não 

retorno) para uma simplicidade que já tínhamos encontrado na história da 

música, quando da transição Barroco – Classicismo). Neste grupo poderão 

fazer parte La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, John 

Gybson, John Adams, Wolfgang Rihm, Manfred Trojahn, Lou Harrison, György 

Kurtág ou até Giacinto Scelsi.  

Através destes compositores visa-se uma estética de maior liberdade e 

simplicidade na arte, propondo amiúde uma música com menos dificuldades 

para os executantes e para os ouvintes. Pode-se dizer que o impulso pós-

moderno na música clássica surgiu a meados da década de 1960, com o 

advento do minimalismo musical repetitivo representado por alguns 

compositores deste grupo.  

Antes já existia música repetitiva, como por exemplo, o Bolero de Ravel ou a 

peça para piano Vexations de Erik Satie, assim como música somente minimal 

(músicas curtas reduzidas ao mínimo essencial) como alguma música de 

Webern, para além de algumas partituras com gestos gráficos simples de John 

Cage, Morton Feldman, Earl Brown ou Cornelious Cardew. Constatámos que 

dentro de cada um dos grupos mencionados, existem diferenças de conteúdo. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-PT&langpair=en%7Cpt&rurl=translate.google.pt&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Minimalism&usg=ALkJrhjaQBixok1pUDscU81SJLIUKd8xLg
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Para nós, há obras que revelam alguma procura no passado que as leva a 

retroceder e a elaborar composições com material já muito usado, enquanto 

outras parecendo entrar numa espiral de retorno ao passado, tentam criar algo 

mais original. 

As obras da Nova Complexidade poderão estar mais próximas das ideias do 

vanguardismo do passado relativamente recente (anos sessenta), no entanto, 

algumas evoluíram para técnicas e resultados diferentes e originais, enquanto 

outras ainda se debatem com experimentalismos. Existem várias citações de 

importantes compositores estrangeiros (poucas de compositores portugueses) 

sobre a origem, o estabelecimento e o interesse pelo pós-modernismo musical, 

sendo que algumas delas não partilham a mesma opinião sobre o assunto. 

Expomos de seguida algumas dessas citações: 

No programa da estreia da obra Fluorescenses, para orquestra, no 

Donaueschingen Contemporary Music Festival de 1962 Krzysztof Penderecky 

escreveu: 

“Nesta composição tudo o que estou interessado é em libertar o som de toda a 

tradição”.79 

Mais tarde, já em 1993, Penderecky afirmava: 

 

A vanguarda deu-nos uma ilusão de universalismo. (…) eu rapidamente percebi que esta 

novidade, esta experimentação e especulação formal é mais destructiva do que constructiva. 

(…) Eu fui salvo da armadilha vanguardista, pelo regresso à tradição. 
80

 

 

Penderecky foi um dos compositores que mudaram a sua música para o que 

podemos chamar de neoromantismo, a partir de 1976 com o seu Concerto para 

Violino, a que se seguiram muitas outras obras como as Sinfonias nº 3, 4 e 5 

as quais, para além do regresso à música tonal incluíam, ainda, algumas 

facetas estéticas da sua primeira música. Penderecky sentia-se preso ao 

vanguardismo, no entanto, compôs essas obras como entendeu. 

Mauricio Kagel, ainda no período inicial de transformação musical escrevia 

sobre este assunto, em Réponses sur La situation de La musique nouvelle: 
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Notas do CD Naxos, 8.554491 (Orchestral Works, vol.1), 2000. 

80
Notas do CD Naxos, 8.554491 (Orchestral Works, vol.1), 2000. 
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A ideia que temos de tonalidade deverá estar sempre a ser revista. O atual retorno à 

‘tonalidade’ não se deve necessariamente à nostalgia. Depois da segunda metade dos anos 

sessenta vários jovens estavam a compor música tonal de um novo género e, o que é 

paradoxal, muitos compositores da minha geração seguiram esta corrente.
81 

 

Aqui Kagel dá-nos a entender não ter aderido a algumas correntes pós-

modernistas como o ‘Novo Tonalismo’ e estranha que alguns compositores da 

sua geração o tenham feito. 

As afirmações que se seguem de Reginald Smith Brindle, dão-nos a nosso ver, 

a segunda grande justificação (depois da referida atrás por Penderecky) para o 

surgimento de vários pós-modernismos. Este compositor que começou por 

escrever música tonal mais tarde enveredou por um serialismo dodecafónico. 
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Kagel, M. (1971: 133-134). 
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Em 1986, Smith Brindle escreve um artigo “The Guitar and Modern Music”, na 

revista mensal inglesa Guitar International, na edição de Julho de 1986: 

Trinta anos depois da segunda guerra mundial, a linguagem musical desenvolveu-se a uma 

velocidade vertiginosa. Técnicas e idiomas tornaram-se tão complexos que a composição se 

tornou numa das formas de arte mais evoluídas. Certamente foi o maior período de 

concentração intelectual na história da música. A extrema complexidade ou cerebralismo não é 

garantia de qualidade musical [de igual maneira podemos dizer que o contrário, a simplicidade 

e somente o intuitivo, também não é garantia]. Esta enigmática linguagem obscureceu e 

dificultou a mensagem emotiva. Como a música é essencialmente comunicação – uma 

transferência do sentir do compositor para o público – se temos dificuldade em perceber essa 

mensagem a música falha o seu objetivo. De qualquer maneira música é toda acerca de 

emoções e sentimentos.
82

 

 

Tal como atrás com as afirmações de Penderecky, podemos dizer que Smith-

Brindle não foi obrigado a compor obras tonais e outras, de caraterísticas 

seriais/ dodecafónicas contra a sua vontade. Será que toda a música composta 

por ele continha emoções ou sentimentos? Se alguma não tinha porque 

enveredou então por essa opção mais racional? 

Vejamos agora algumas observações sobre música pós-modernista já a 

propósito de música e compositores mais recentes. Jean-François Lyotard 

escreveu em Le Post-Moderne Expliquée aux Enfants: 

 

No mundo da música, será imprudente (…), definir uma corrente de pensamento que responda 

de maneira homogénea [à noção de pós-modernismo]. Pode-se constatar nos compositores 

como Gavin Bryars, Michael Nyman, Arvo Pärt, Henryk Górecki ou John Adams a vontade 

expressa, segundo o temperamento criador de cada um, de transgredir o caráter 

pretensamente linear que deveria necessariamente ligar-se à evolução da linguagem musical; 

para eles nenhum aspeto do universo da música parece ser posto de parte, uma vez por todas, 

do horizonte da criação julgado como passado. Para além do dualismo entre progresso e 

regressão os seus esforços implicam reatualizações, viagens indefinidamente extensas, a partir 

dos elementos sonoros que oferecem ao nosso ouvido o estado atual da sociedade de 

consumo.
83
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Observemos agora algumas citações que incluem opiniões divergentes das 

mencionadas nas páginas anteriores. Em primeiro lugar Hughes Dufourt, 

compositor francês, normalmente associado à escola espectral, escreve em 

Musique, Pouvoir, Écriture, as seguintes afirmações: 

 

A década de setenta carateriza-se, em música, como nas outras áreas, pela mesma 

indiferença para com categorias estéticas e pela mesma renúncia às ambições universais da 

História. O transitório, o efémero e o acidental tornaram-se então os valores dominantes. […] 

Desde o fim dos anos sessenta Adorno analisou estas manifestações como um testemunho da 

hostilidade pequeno-burguesa contra o espírito. Da mesma maneira, a pós-modernidade 

europeia dos anos oitenta, viu florir a mesma mediocridade do estilo impuro da Nova 

Simplicidade, o retorno não problemático ao passado e a manipulação da herança cultural sem 

a distanciação da citação.
84 

 

Mantendo o estatuto de país periférico na Europa e afastado dos EUA, 

Portugal, não só importou a discussão e as obras simbólicas da pós-

modernidade musical, como tem contribuído, à sua escala, com algo de novo 

para a discussão, extraindo dela materiais musicais originais. 

Foi a partir dos anos oitenta, até à primeira década do século XXI que foram 

escritas todas as obras para guitarra solo mencionadas neste terceiro capítulo. 

Os compositores portugueses não estavam nem estão imunes a estas 

mudanças musicais que de uma forma global chegaram a muitos países. 

Grande parte destes compositores, principalmente os que nasceram depois 

dos anos sessenta e setenta, encontravam-se, simultaneamente, a conhecer a 

música modernista da primeira metade do século XX, enquanto que em 

simultâneo, as novas ideias pós-modernistas, iam surgindo e chegando a 

Portugal. 

Um dos compositores portugueses que tem obras para guitarra apresentadas 

nesta tese António Pinho Vargas, é igualmente, um dos músicos portugueses 

que mais tem escrito sobre a atualidade musical/composicional portuguesa.  

Vejamos o que nos refere em 2002, no seu livro Sobre música. Ensaios, textos 

e entrevistas, a propósito do contexto musical do pós-modernismo: 
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“Neste momento [da análise Tonal/Atonal] é necessário abrir um parêntese 

para abordar rapidamente a questão pós-moderna. (...) Usarei, (...), uma das 

mais claras e relativamente consensuais, formulações do assunto a de Jean 

Molino.”85 Escreve então Jean Molino, na citação escolhida por Pinho Vargas: 

 

O primeiro traço do pós-modernismo parece-me ser o fim do terrorismo modernista: terrorismo 

do novo, terrorismo da pureza, terrorismo da forma, terrorismo da função e terrorismo do 

sistema. Não será possível escapar à busca da novidade, mas a procura do novo já não é um 

absoluto; (...) recusa-se as dualidades de apostas sobre as quais se fundava o modernismo e 

entre as quais, era necessário escolher o lado bom: o novo contra o antigo, o singular contra o 

banal, o moderno contra o clássico, o puro contra o impuro, etc. Reconhece-se a existência 

destes opostos, mas são considerados sem patético, sem obrigação de escolher. Muito mais 

pode jogar-se com eles, sem drama, com um sorriso. Já não se trata da citação, da colagem, 

do pastiche, mas de uma livre utilização de todos os materiais disponíveis. 
86 

 

Continua Pinho Vargas nas suas considerações: 

 

Nesta exposição poderemos reconhecer muitos traços gerais do que se tem passado na 

música e nas artes em geral. (...) Posto isto, devo, portanto tentar clarificar a minha posição 

face às generalidades de Molino. O lado das descrições habituais do pós-modernismo no qual 

menos [não] me revejo é o da espécie de desresponsibilização associada ao sorriso, à ironia. 

Não uso a paródia, no sentido inglês do termo, como atitude. Não uso citações excepto como 

folclore imaginário, desfiguradas pela memória ou pela criação. Defendo o uso de objectos 

musicais de diversos períodos históricos como possibilidade, mas não o faço com ironia 

distanciada ou festiva. 

Penso que o sistema tonal não é reconstituível hoje. Os seus objectos são utilizáveis, mas o 

contexto global tem de ser outro. Não partilho as posições que avaliam negativamente a 

démarche serial no seu todo. Confesso até uma embirração privada com muita música 

neoclássica e julgo por isso, que o radicalismo dos anos 50 correspondeu a uma necessidade 

histórica de renovação de vocabulários e de novas realidades discursivas.  

 

Nesse sentido, quando na minha música há secções ou fragmentos tonais, estes, 

correspondem a necessidades discursivas, expressivas ou narrativas.
87 
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Mais recentemente, falando sobre o seu método composicional António Pinho 

Vargas afirmou: 

 

Quanto à forma como trabalho posso dizer que nos últimos quinze ou vinte anos componho 

cada vez mais livremente. Procuro uma ideia inicial, tudo decorre desse gesto primeiro que 

abre um horizonte, e o que se segue não tem interditos, a não ser aqueles que eu próprio 

defino para cada obra. Todas as questões de estilo, de linguagem musical obrigatória ou de 

"necessidade histórica" do material são-me completamente estranhas. Conheço bem a origem 

histórica dos interditos, fizeram sentido no passado, mas não creio que façam hoje. Conheço 

os conceitos, sei o quer dizer modernismo, pós-modernismo, etc., mas, em nenhum momento, 

nos últimos anos, esses conceitos me aparecem ou me perturbam durante a composição. 

Estou a criar um discurso, uma narrativa musical e tenho à disposição objetos de todo o tipo. O 

mais importante é ser fiel à ideia daquela obra particular. Todas as obras são singularidades.
88 

 

Os compositores portugueses referidos nesta tese, através das suas obras 

para guitarra, participam da referida pluralidade pós-modernista, através de 

opções estilísticas e cruzamentos de várias experiências estéticas. Nas obras 

apresentadas neste capítulo, as gerações composicionais (aqui mencionadas 

de uma maneira concisa), optaram pela escolha de caminhos tão diversos, 

como os que a seguir se expõem: Duarte Costa utiliza um tonalismo tardio, (‘ao 

estilo de…’) em Pavana – Homenagem a Gaspar Sanz (ver figura III-11). 

António Vitorino de Almeida, na Fantasia op.70 (ver figura III-13) e Filipe 

Rodrigues, na quase totalidade das suas obras (por exemplo: Contemplação, 

Balada do Jardim de Getsemani, Balada do Cantor, Esperança, O Mar Calmo 

(ver figura III-12) apresentam música de caráter clássico/romântico num 

universo Neo Tonal e Neo Romântico (com características tonais do século 

XX). Carlos Gutkin, em 3 Peças para Guitarra (ver figuras III-19 e III-25), 

Sonete de Outono e Jardins de Luz, incorpora, além do carácter 

clássico/romântico, influências Pop e Rock e uma Nova Simplicidade 

minimalista na última obra mencionada. 

André Silva Vieira, com Dois Estudos Valsistas, Lauriana (ver figura III-18) e 

Choro em Ré e Ricardo Barceló com Tanguéz de Arena (ver figura III-23) e 
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Entrevista a António Pinho Vargas na revista on-line Da Capo (2015). 
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Allende El Rio Uruguay (ver figura III-24), mostram o fascínio que possuem 

pela música popular sul-americana, embora composta de maneiras distintas. O 

primeiro, ainda dentro de um tonalismo tardio, o segundo com mais recursos 

harmónicos surgidos no século XX. Ricardo Barceló também escreve música 

métrica/amétrica em Máscaras I, II e III, e música neomodal nos seus Estudos. 

Vasco Martins utiliza elementos vários de música popular europeia e Cabo 

Verdiana em Valsa Tranquila, Fantasia Andaluza 1 e 2, Pa Bô Pa Mal Sempre 

Bô Gostá ou Molto Continuum (ver figura III-43). Fernando Lapa nas suas Duas 

Canções Populares Transmontanas revela-nos uma música de raíz popular 

portuguesa neotonal. 

As obras de guitarra dos compositores mencionados anteriormente (à exceção 

de Duarte Costa e André Silva Vieira) podem enquadrar-se, essencialmente, no 

Novo Tonalismo ou no Novo Romantismo. Paulo Amorim, com Evo-Canción, 

Quatro Impressões (ver figura III-35) e Três Prelúdios Sugestivos (ver figura III-

93) e António Andrade, com Binómio, Dança e Valsa (ver figura III-37) cruzam-

se também com o pantonalismo e o Novo Tonalismo. 

Fernando Lobo das Neves começa pelo Neotonalismo, em Música para um 

Quetzal (veja-se figura III-30) e segue para uma música mais atonal, textural e 

com uma procura de novos timbres e efeitos, em Apontamentos Sobre as 

Folias (ver figuras III-121 e 122). José Peixoto, em Outros Tons (ver figuras III-

53 e 54) e Oito peças para guitarra passa por um neomodalismo, com 

influências do minimalismo repetitivo e de alguma música Jazz e Rock. Eurico 

Carrapatoso em Homenagem a Jimmi Hendrix (ver figuras III-36, 39 e 52), 

enquadra-se num Novo Tonalismo e passa também por um neomodalismo, 

com algumas influências de música popular, Pop e Rock. Paulo Bastos, nas 17 

Peças Para Guitarra (ver figuras III-38, 47 e 50) e Joaquim Pavão, em a A 

Sesta (vejam-se figuras III-45 e 46) utilizam cruzamentos entre modalismos e 

neotonalismos. 

Nuno Guedes de Campos, em Clair/Obscur (ver figura III-40 e 49) integra-se 

num Neomodalismo com influências de Jazz e por vezes, ainda na Nova 

Simplicidade.  

João-Heitor Rigaud, na sua Sonata (ver figuras III-68 a 70, III-72 e III-76), 

integra-se num neomodalismo e num modernismo algo semelhante ao da 

primeira metade do século XX, a nível formal, harmónico e rítmico (influências 
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de Stravinsky, Bartok). Alexandre Delgado, em Quién me libra..., (veja-se figura 

III-80) na sua obra de guitarra usa neomodalismo com influências de Jazz, para 

além da utilização de ritmos de valor acrescentado. Vitor Rua com Shrdlu (ver 

figuras III-90 e 91) e Tiago Cutileiro com Lego e Forças de Bloqueio (ver figuras 

III-87 a 89) mostram algumas tendências minimais típicas da Nova 

Simplicidade. Este último apresenta também uma tendência neotonal (Lego) e 

neomodal em (Forças de Bloqueio). Hélder Gonçalves, em El Fara (ver figuras 

III-61, 62, 75 e 94) e Pedro Figueiredo, com Fatum (veja-se figura III-64), 

mostram tendências atonais. O primeiro inclui novos efeitos técnicos 

percussivos que utiliza diversas partes do corpo. António Pinho Vargas, na 

única obra para guitarra composta neste período, La Luna (veja-se figuras III-

77, 81 e 82) mostra tendências neomodais e atonais, com métricas algo 

díspares. Eli Camargo Júnior apresenta-nos nas suas músicas Solo (ver figura 

III-116) e Quatro Peças para Guitarra trechos neomodais e atonais e, em 

Texturas I, II e III, música textural colorística e fragmentária (Texturas II).  

Ka’mi, com Discrepantia (ver figura III-120) vagueia entre o atonalismo e o 

neomodalismo, utilizando na sua obra muitos harmónicos naturais, e alguns 

artificiais para além de alguns novos efeitos guitarrísticos. Nuno Miguel 

Henriques, com Uma Pequena Viagem...Caminho do Imperador (vejam-se as 

figuras III-106, 107 e 112) tal como Paulo Ferreira Lopes, com Spirit I e II 

(vejam-se figuras III-105, III-132, III-133, III-141 e III-149) e Diálogos...e...dos 

Dias de Luz (ver figuras III-119, 131 e 139), apresentam-nos música atonal com 

métricas variadas. O último acrescenta música textural, efeitos guitarrísticos e 

diversidade de timbres.  

Hugo Ribeiro, nas suas Variações (ver figuras III-98 a III-100 e III-148) e em 

Página Esquecida (ver figuras III-85 e 86) aborda um estruturalismo com 

influências da música minimal e textural abrangidas pela Nova Simplicidade.  

Rita Torres, com Cyrano-Szenen (ver figuras III-103, 118, 129, 144 a 146) 

apresenta-nos música essencialmente atonal, com a utilização de novos 

timbres e efeitos na guitarra. Filipe Pires, com Dissimulación (ver figuras III-97, 

III-104 e III-124) e Figurações VII e Ângela Lopes, com Mirror 2 (veja-se figuras 

III-110, III-115, III-125, III-127, III-134 e III-135) escrevem música atonal, o 

primeiro com constantes mudanças de compassos e pulsações, grande uso de 

quiálteras e inclusão de música amétrica; a segunda com grande uso de 
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quiálteras irregulares e, igualmente constantes mudanças de compasso. Esta 

obra inclui-se numa variante de Nova Complexidade. Evgueni Zoudilkine, em O 

Acontecido (ver figuras III-151, 158, 159, 170, 178, 186 e 210) apresenta-nos 

música atonal e modal, com raras referências tonais. Conjuga igualmente 

excertos de figuração métrica e amétrica. Zoudilkine utiliza, ainda, novos 

efeitos e vários timbres, aleatorismos e algumas notações originais. José 

Mesquita Lopes e Sérgio Pereira nas suas várias obras passam pela Nova 

Simplicidade respetivamente, Glosa sobre um Tema de Teresa e B. D. Nº 3 

(ver figura III-92) e pela Nova Complexidade, respectivamente Estudo Numerus 

Nove (ver figuras III-155, 164, 169, 171 a 173, 181, 185, 187, 190, 198, 202 a 

205, 207, 211, 212 e 215) e Sem Título (ver figuras III-157, 167, 176 e 216). 

Minimalismo, música textural e pictórica respectivamente, Glosa 

Desconcertante (ver figuras III-108, 113, 123, 142 e 147), Estudo Con 

Sequenza e Polaroid nº 1, 2 e 3 (ver figura III-150).  

Efeitos e novos timbres, métrica/amétrica em conjunto, microtonalismo 

ornamental e novas notações fazem parte de obras com diferentes linguagens, 

(respectivamente Duas Visões Breves (ver figuras III-109, 114, 128 e 138), 

Estudo Numerus Nove, Díptico (ver figuras III-96, 111, 117, 126 e 140) e Sem 

Título). Música aleatória e improvisação fazem ainda parte da obra Estudo 

Numerus Nove do primeiro compositor.  

Pedro Rocha usa, em Improvisação II (ver figuras III-156, 162, 180, 189, 193 e 

III-197) microtonalismo através de scordaturas. Tem ainda, algumas influências 

minimais e texturais, para além de um estruturalismo pós-serial em Meditação I 

(ver figuras III-101 e 102). A sua música pode incluir-se na Nova 

Complexidade. A música de Isabel Soveral, Heart II, (ver figuras III-154, 161, 

165, 182, 188, 192, 201, 206, 208, 213 e 214) é atonal, podendo integrar-se na 

Nova Complexidade. A sua obra apresenta-nos também novos efeitos técnicos, 

música mista métrica e amétrica, para além de uma multiplicidade de efeitos 

tímbricos e novas notações. Virgílio Melo com Perdendosi (ver figuras III-153, 

163, 183, 194 e 209) apresenta-nos algum grau de estruturalismo, onde no 

crescimento formal são acrescentados novos timbres/cores e ritmos em 

expansão e contração, sendo a sua linguagem essencialmente atonal, onde a 

amétrica é fator constante. A música de Christopher Bochmann, Essay VII, (ver 

figuras III-152, 160, 166, 168, 174, 175, 177, 179, 184, 191, 195, 196, 199 e 
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200) pode-se incluir numa Nova Complexidade. A música pode-se considerar 

pós-serial com características estruturais personalizadas. A música reflecte 

tendências ‘atonais’, para além de usar aleatorismo ao nível formal, 

microtonalismo ornamental, novos efeitos e algumas notações menos usuais 

nas obras para guitarra. 

As linguagens usadas por vários destes compositores, nestas obras 

apresentadas, não são as únicas que utilizam. Em obras de outros períodos ou 

para outros instrumentos observam-se outras linguagens. Sabemos que alguns 

dos compositores mencionados recusam um possível enquadramento estético 

justificado pela invocação da liberdade composicional. Por exemplo, Isabel 

Soveral diz conhecer bem o modernismo e as implicações das suas 

linguagens, no entanto, afirma desconhecer o que é o pós-modernismo. Esta 

posição, no entanto, também se integra no pensamento pós-modernista. 
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IV. A PROBLEMÁTICA DA NOTAÇÃO NAS OBRAS DO GRUPO 1 

 

1. Introdução 

 

Esta introdução ao capítulo será dividida em quatro partes bem distintas, mas 

essenciais para percebermos as problemáticas à volta da notação musical. Em 

primeiro lugar, abordaremos a perceção e as dúvidas que os guitarristas 

nacionais têm sobre a notação das obras contemporâneas do grupo 1, onde 

nos iremos aperceber da importância concreta da elaboração deste e dos 

seguintes capítulos (V e VI). Em segundo lugar vamos expor os principais 

protagonistas das atuais notações já convencionadas por músicos de todo o 

mundo, no último quartel do séc. XX. Em terceiro lugar mencionaremos 

diferentes tipos de notação quanto à sua origem e, finalmente divulgaremos os 

critérios de exposição dos assuntos a usar durante todo o capítulo. 
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1.1. A importância do conhecimento das notações atuais para os 

guitarristas 

 

A Notação, a par da Execução e da Interpretação é um dos pontos em que a 

maioria dos guitarristas tem grande dificuldade em descodificar e entender na 

música contemporânea em geral, e especificamente nas obras para guitarra, 

incluindo as portuguesas. Algumas dúvidas existem em obras dos grupos 4, 3, 

2 e, especialmente nas do grupo 1 que para além das suas notações 

específicas, englobam as notações das obras dos grupos anteriores. Nas 

respostas dadas ao questionário realizado a guitarristas89, quer a alunos 

finalistas do curso complementar de guitarra quer a licenciados, mestres, 

doutorados e outros guitarristas profissionais, pode-se observar o grau de 

importância dado à escrita musical das obras do grupo 1.  

Observemos várias das respostas menos detalhadas, em relação à questão: 

 “Quais as partes concretas mais difíceis de interpretar: notação, execução, 

linguagem, expressão (…). Outras: quais?”  

Dois guitarristas responderam: “Talvez para mim, a notação e a linguagem.” 

Vejamos outras respostas: “(…) a notação, a expressão e a linguagem tornam 

as obras difíceis.”, “A parte mais difícil é a notação, e de seguida, a execução”, 

“As partes que se destacam como as mais difíceis para mim são a notação e a 

execução”, “Eu entendo pouco, pois não estou a par da simbologia destas 

peças.”, “(…) a notação cria algumas barreiras para a leitura fluente das obras”, 

“Qualquer destas obras será difícil de interpretar sem qualquer tipo de nota 

prévia que ajude a esclarecer a notação de alguns efeitos pretendidos”, “(…) [a 

dificuldade será reduzida] depurando a escrita, no caso dos compositores não 

guitarristas.”  

  

                                                           
 

89
Ver em Anexo 2, as respostas ao questionário proposto a guitarristas portugueses, sobre as 

obras do grupo 1. 
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Observemos agora algumas respostas mais específicas: Sobre a peça Sem 

Título, “(…) sequências de efeitos que se tornam confusos na leitura”; Sobre a 

peça, Heart I e II: “(…) difícil de decifrar e executar”, “(…) partes de escrita 

dúbia em duas pautas”, “(…) não tinha o quadro de símbolos [indicações]”;  

Sobre a peça Perdendosi, “(…) a grafia podia ser mais precisa”, “Suscita 

dúvidas relativas à liberdade interpretativa e a um eventual rubato”, “No 

compasso um o harmónico está na oitava errada ou [é] oitavado?”; Sobre as 

obras Improvisação II e Sem Título, “(…) o aspeto visual da partitura, aliado à 

escrita, transformam-se numa dificuldade acrescida”. Ainda sobre Improvisação 

II, “As notas na pauta refletem a scordatura?”, “Edição necessária para 

esclarecimento de dúvidas (cordas e texto musical)”; Sobre a obra Essay VII, 

“Essay está a precisar ser reescrita em algumas passagens.”; Sobre a peça O 

Acontecido, “Final do terceiro sistema: glissando ascendente ou descendente 

(de ou para sol?)”, “Quarto sistema: porque não há barras de colcheia?”; Sobre 

a obra Estudo Numerus Nove, “Nos nºs 7/8, segunda página, segundo sistema: 

o que é para fazer no 16x e 32x?”, ”No nº3, segundo sistema que efeito é 

suposto obter ao percutir a corda?”. 

Esta introdução/resumo deu para entender as dúvidas e dificuldades bem 

vincadas que os guitarristas portugueses encontram, quando se deparam com 

obras do estilo das do grupo 1. Umas dúvidas são mais generalizadas, outras 

mais específicas, no global evidenciam o trabalho que ainda tem de ser feito 

para que estes músicos possam descobrir todo o conhecimento específico que 

necessitam para se sentirem à vontade na interpretação destas obras. 

A simbologia guitarrística na música contemporânea ainda não foi 

convencionada, nem amplamente estudada e apresentada, à maioria da 

comunidade internacional de performers.  
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Numa conferência por nós apresentada aquando do Performa 2011 integrada 

nos ‘Encontros de Investigação e Performance’, promovidos pelo 

Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro foram 

divulgadas várias das obras contemporâneas portuguesas escritas para 

guitarra, nomeadamente através da apresentação de alguma simbologia usada 

por esses compositores, perante uma assembleia de alunos, musicólogos e 

demais pós-graduados. Cerca de uma dezena de símbolos usados nessas 

obras foram apresentados, e não houve um único a ser reconhecido. Isto 

mostra a importância do conhecimento da notação nas obras contemporâneas, 

para que estas possam ser mais tocadas por mais guitarristas.   

 

 

1.2. A notação nas convenções e nos tratados de orquestração 

 

Os tratados de orquestração são de consulta mais acessível e mais 

conhecidos, pelo menos, pelos compositores portugueses. As convenções são 

menos conhecidas, quer pelos guitarristas, quer por alguns compositores. Há 

por isso que saber o que já se fez neste sentido.    

No momento em que certos compositores mais vanguardistas das décadas de 

cinquenta e sessenta do século XX, começaram a explorar ideias cuja 

expressão gráfica se afasta dos conceitos tradicionais a notação convencional 

rapidamente começou a ser insuficiente para definir e expressar 

adequadamente as novas técnicas musicais. A adopção de novos símbolos de 

notação, seja do resultado final, seja dos processos que se empregam para 

produzir esse resultado final, tornou-se imperiosa. Novas experiências estavam 

a acontecer e as novas notações surgiam em grande número. Por vezes, 

acontecia que para o mesmo resultado final pretendido eram usados símbolos 

diferentes. Outras vezes, o mesmo símbolo designava técnicas ou ideias 

diferentes. 

Passadas cerca de duas décadas de ambiguidade no uso de novas notações, 

estas, ou eram explicadas em indicações nas partituras ou eram passadas de 

compositor para intérprete.  
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Em 1970 Kurt Stone (1911-1989), músico, professor, editor e conferencista 

norte-americano propôs-se examinar as novas invenções no âmbito da 

notação, com o intuito das clarificar e das tornar mais eficazes. Na prática, 

selecionou os símbolos que pareciam ser mais universalmente aceites, 

eliminou duplicações e codificou os resultados num manuscrito. Ele mostrou os 

resultados a uma série de músicos e organizações, e daqui nasceu o Index of 

New Musical Notation, segundo as suas indicações, na divisão musical da 

Library of the Performing Arts, no Lincoln Center, em Nova Iorque. O seu 

esforço resultou numa “Conferência Internacional da Nova Notação Musical” 

organizada pelo Index Project e a Universidade de Ghent, na Bélgica em 1974. 

Oitenta músicos profissionais, compositores, editores de música e musicólogos 

de dezassete países escrutinaram e discutiram cerca de quatrocentos símbolos 

de notações selecionadas, tendo havido votações sobre todas elas. Mais tarde 

todo esse material de notações, antigas e novas, usadas no século XX, foram 

colocadas num novo livro.90 

Este compêndio de Stone é um compêndio de seleções. Essas seleções não 

representam a preferência de uma pessoa, mas o resultado da pesquisa do 

Index of New Musical Notation (um projeto de quatro anos) seguida das 

deliberações e decisões da conferência mencionada. O livro integra novas e 

antigas notações, colocando-as num vocabulário notacional global de toda a 

‘música erudita’ do século XX. Foram, ainda, feitos por Kurt Stone, encontros 

com muitos compositores, e ensaios sobre as obras deles, entre os quais, 

europeus como Luciano Bério, Pierre Boulez, Sylvano Bussoti, Roman 

Haubenstock-Ramati, Karlheinz Stockhausen, entre outros, e alguns 

americanos, como Earl Brown e John Cage.   

  

                                                           
 

90
Stone, Kurt (1980). Music Notation in the Twentieth Century. New York: W. W. Norton & 

Company, Inc. 
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1.3. As notações e a sua origem 

 

As notações são de origem descritiva - aquilo que se ouve numa música, e 

prescritiva - aquilo que tem de se fazer para que a música soe de uma 

determinada maneira, onde se incluem os meios de execução do ‘tipo gestual’ 

como nas tablaturas (modernas ou antigas). A notação tipo tablatura está mais 

próxima da realização prática no instrumento. Embora de uma maneira geral a 

música ocidental a partir de meados do século XVIII, use mais o primeiro tipo, o 

segundo tipo continua, ainda, a ser incluído nas obras da atualidade. Obras 

recentes que utilizam diferentes técnicas e diversos símbolos normalmente 

incluem estes dois tipos de notação em diferentes graus de proporção. 

 

 

1.4. Critérios de exposição 

 

As dúvidas ligadas à notação de múltiplas obras contemporâneas serão 

esclarecidas detalhadamente durante este IV capítulo. Quanto às questões 

sobre execução esperamos contribuir um pouco para o seu esclarecimento já 

neste capítulo, mas mais detalhadamente no V e ainda no VI. Iremos 

esclarecer dúvidas, relacionadas especificamente com a notação, as quais, não 

poderão ser completamente isoladas e separadas de explicações sobre a sua 

execução (que, lembramos, é o cerne do próximo capítulo).  

Durante a exposição que se seguirá iremos comparar simbologia específica da 

guitarra, com a simbologia geral (para outros instrumentos) através de 

exemplos que serão por nós analisados e comentados. Verificaremos as 

convergências e divulgaremos as eventuais divergências das nossas opiniões, 

acerca dos exemplos expostos, justificando-as caso a caso. Os exemplos são 

extraídos de:  

 

1) Obras portuguesas do Grupo 1 (ver obras completas de cada compositor 

no capítulo VI).  
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2) Obras de compositores estrangeiros representativos de escritas com 

várias simbologias originais, da história dos séculos XX/XXI. 

3) Diversos livros, entre os quais, o de Kurt Stone que inclui os dados da 

Convenção de Ghent, o tratado de notação de George Heussenstamm, 

e os tratados de orquestração de Alfred Blatter e de Samuel Adler. 

 

2. Exposição e análise comparativa da simbologia usada 

 

2.1. Abreviaturas 

 

2.1.1. Abreviaturas de palavras 

 

Abreviaturas de palavras têm como objetivo principal não ocupar o espaço da 

pauta com muito texto e serem de fácil e rápida leitura. Na realidade, todos os 

símbolos musicais são verdadeiras abreviaturas incluindo os símbolos gráficos 

que não utilizam palavras. Dentro dos que as utilizam, algumas são reduzidas a 

pequenas partes da palavra, até ao mínimo de apenas uma letra. Não nos 

parece necessário colocar neste subcapítulo as abreviaturas das palavras 

integradas nas respetivas pautas. Decidimos apresentar, apenas, as palavras 

abreviadas que cada compositor escreveu e mencionar a sua significação. 

 

Nas obras do grupo 1: 

Bochmann, Soveral, Pereira, Lopes, Rocha, Melo, Zoudilkine. 

 

C. Bochmann: Essay VII 

l.v. (let vibrate – deixar vibrar); pizz. (pizzicato); s.p. (sul ponticello – junto ao 

cavalete); ½ s.p. (entre a rosácea e o cavalete, com unha, som claro): esta 

abreviatura usada na segunda versão (editada) veio substituir um símbolo 

usado na primeira versão (manuscrita) (tocar com unha); nat. (natural – 

tocar com o timbre usual (normal) produzido pelas unhas dos dedos, nas 

cordas da guitarra, também designado por s.o.). 

Isabel Soveral: Heart II 
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sul pont. (sul ponticello – junto ao cavalete); sub. (subito); (uma oitava 

acima da nota escrita – nesta obra, a compositora usa este símbolo 

exclusivamente sobre sons harmónicos (ou parciais) que resultam bastante 

agudos. 

 

Sérgio Pereira: Sem Título 

(pol) ou pol (tocar com o polegar da mão esquerda – normalmente apenas se 

usa p); s.t. (sul tasto – perto ou em cima da escala da guitarra); nat. (natural – 

som com o timbre normal da guitarra – também conhecido por s.o.); s.p. (sul 

ponticello – junto ao cavalete); (pizz./M.G.) (pizzicato ‘executado’ com a mão 

esquerda – Main Gauche – a mão esquerda apenas aflora as cordas da 

guitarra), a mão direita toca como usual; sim. (simile – proceder como atrás); 

R/C (entre a rosácea e o cavalete, na parte de baixo do tampo); 

 

Abreviaturas de palavras sobre símbolo de percussão: 

R/C (percussão com quaisquer dedos na parte de baixo do tampo, entre a 

  x    rosácea e o cavalete);                

C   (percussão com quaisquer dedos, no tampo por baixo do cavalete);            

x 

R (percussão com quaisquer dedos, no tampo, por baixo da rosácea);                                                                                                               

x 

_ 
R   (percussão com quaisquer dedos, no tampo, sobre a rosácea). 

X 

I                                                                                                                      

sobre  (percussão com quaisquer dedos, na ilharga superior, sobre a rosácea); 

R                                                                                                                           

x 

José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

l.v. (let vibrate – deixar vibrar); s.p. e sul pont. (sul ponticello); s.o. (som 

ordinário – som com o timbre normal da guitarra); Art. Harm. (Harmónicos 

artificiais – normalmente aflorados e pulsados com a mão direita); rasg. 
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(rasgueado); vib. (vibrato); pizz. (pizzicato); perc. (percutir); no harp. (não 

harpejar). 

 

Pedro Rocha: Improvisação II 

l.v. (let vibrate); rasg. (rasgueado); s.p. (sul ponticello); poco pont. (poco 

ponticello – um pouco afastado do cavalete, entre este e a boca da guitarra); 

ord. (ordinário – som com o timbre normal na guitarra); o. (significa o mesmo 

que a abreviatura anterior, mas é escrito assim, quando há pouco espaço para 

escrever a outra abreviatura). 

 

Virgílio Melo: Perdendosi 

s.p. (sul ponticello); ord. (ordinário – som com o timbre normal da guitarra); 

pizz. (pizzicato); m.d. (mão direita – neste caso refere-se aos harmónicos 

artificiais); m.v. (molto vibrato). 

 

Evgueni Zoudilkine: O Acontecido 

Pizz. (pizzicato); ord. (ordinário – timbre normal da guitarra); gliss. (glissando); 

sub. (subito); harm. (harmónico); harm.s (harmónicos). 

 

No Tratado de Ghent: 

“Se possível uma abreviatura de palavras deve ser aplicável a várias línguas 

conhecidas como, por exemplo, n. = niente (Italiano), nothing (Inglês) ou nichts 

(Alemão)”91.  

  

                                                           
 

91
Stone, K. (1980: 3). 
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De igual maneira podemos acrescentar outras abreviaturas como: s.o. = som 

ordinário – normal (Português), sonido ordinário (Espanhol) ou son ordinaire 

(Francês) ou l.v. = let vibrate (Inglês), lasciare vibrare (Italiano), laissez vibrer 

(Francês). 

 

 

2.1.2. Abreviaturas de repetições de notas (que não trillos, ou 

tremolos de escrita convencional), acordes, células, compassos 

e pausas 

 

As abreviaturas de repetição de vários símbolos servem para que o compositor 

não tenha de escrever detalhadamente, todas as notas e outros símbolos que 

ocupem demasiado espaço na pauta, tornando-se esta assim, de leitura clara e 

imediata. É também desnecessário o trabalho extra para o compositor até 

porque a leitura das abreviaturas é muito mais rápida e eficaz na memorização 

do intérprete ou do executante. 

 

Nas obras do grupo 1: 

Pereira, Soveral, Lopes, Zoudilkine. 

 

Isabel Soveral: Heart II 

 

 

Figura IV - 1: Repetição da 1ª nota (ritmo regular). Heart II, Soveral. 
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Figura IV - 2: Repetição do 1º acorde (seis acordes no total); ritmo regular, o mais rápido 

possível. Heart II, Soveral. 

 

 

Figura IV - 3: Repetição da 1ª nota em accelerando (oito notas). Heart II, Soveral. 

 

 

Figura IV - 4: Repetição da 1ª nota em rallentando (cinco notas). Heart II, Soveral. 
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Figura IV - 5: Com base no acorde da caixa, tocar três harpejos de harmónicos com a duração 

dividida igualmente pelos 4’. Heart II, Soveral. 

 

Nota sobre a figura IV-5: por cima da caixa que envolve o acorde vêem-se três 

sinais que são apenas asteriscos, para uma chamada de rodapé que não 

aparece na parte inferior da página. A execução destes acordes de harmónicos 

harpejados é feita regular e equitativamente, durante os quatro segundos de 

duração assinalados. 

 

Sérgio Pereira: Sem Título 

 

Figura IV - 6: Repetição de sons percussivos durante cerca de 10’’. Sem Título, Pereira. 

 

Na figura IV-6 o compositor indica perc. ad libitum. Segundo o compositor, esta 

indicação refere-se a sons percussivos no tampo da guitarra e noutros locais, 

incluíndo as cordas. 

  



205 

O ad libitum refere-se também, ao número de percussões que não é fixo, à 

inclusão de ruídos, à dinâmica que pode variar, embora predominantemente 

forte; à textura que pode incluir ‘acordes’ a um simples som, à irregularidade 

rítmica, mas ‘frenética’ e à variação do número de dedos da mão direita a 

utilizar. 

 

 

Figura IV - 7: Repetição de sons percussivos durante cerca de sete segundos. Sem Título, 

Pereira. 

 

No exemplo da figura IV-7, o procedimento técnico/musical é praticamente 

igual ao da figura IV-6. A exceção no exemplo da figura IV-7, é que temos um 

rallentando a de cerca de quatro segundos no final. Segundo as notas de 

rodapé do compositor, a percussão pode incluir as cordas da guitarra que estão 

pressionadas suavemente por um dedo da mão esquerda em posição de barra, 

originando um ligeiro chasquido (ver mais à frente o capítulo V - 1.1.4. Notação 

de Novos Efeitos e Técnicas na Guitarra). 

 

José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

 

Figura IV - 8: Repetição de tremolo percussivo rápido (drum roll). Estudo Numerus Nove (I), 

Lopes. 
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Este tremolo do exemplo da figura IV-8 é realizado normalmente com dois 

dedos da mesma mão (polegar e outro à escolha). 

 

Figura IV - 9: Repetição das notas dentro da ‘caixa’ - a ordem das notas e a sua quantidade é 

livre. Quaisquer dos três ritmos são aplicados em qualquer nota. Estudo Numerus Nove (V), 

Lopes. 

 

Na figura IV-9, a ordem das notas dentro da ‘caixa’ é aleatória segundo as 

indicações do autor na partitura (ver capítulo VI-6.2., partitura completa). As 

notas deverão ser tocadas com o ritmo e o andamento indicados. A execução 

das dinâmicas também tem ordem aleatória. 

 

Figura IV - 10: Repetição de grupo de dois harpejos consecutivos (onze vezes). Estudo 

Numerus Nove (II), Lopes. 

 

 

Figura IV - 11: Repetição de uma nota, em número livre de vezes, durante cerca de 10’’. 

Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 



207 

 

Figura IV - 12: Repetição de notas alternadas (onze grupos de duas notas alternadas). Estudo 

Numerus Nove (II), Lopes. 

 

No exemplo das figuras IV-12, 13, 14 e 15 o número de traços verticais e a 

numeração árabe que indica o número de vezes que a nota é repetida devem 

coincidir. 

 

 

Figura IV - 13: Repetição de grupo de três notas. Estudo Numerus Nove (VIII), Lopes. 

 

 

Figura IV - 14: Repetição em accelerando de notas alternadas em tremolo (escrita amétrica). 

Estudo Numerus Nove (IV). Lopes. 

  



IV. A PROBLEMÁTICA DA NOTAÇÃO NAS OBRAS DO GRUPO 1 

208 

 

Figura IV - 15: Repetição em rallentando de par de notas alternadas em tremolo. Repetição de 

duas notas simultâneas em accelerando. Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 

 

 

Figura IV - 16: Repetição dez vezes da célula/motivo. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

Na figura IV-16, o sinal de repetição de motivo ou célula mais correto seria

, já que o usado nesta figura indica, atualmente, repetição do compasso 

anterior. Na sua Teoria da Música (Libro I) de 1986, (escrito três anos antes de 

Estudo Numerus Nove ter sido composto), Joaquin Zamacois, ainda indica o 

símbolo como repetição de motivo/célula ou do compasso anterior. No 

entanto para evitar confusão de leitura é preferível usar só o primeiro símbolo 

para repetição de célula/motivo. 

 

Figura IV - 17: Repetição dos compassos, o número de vezes indicado (7 e 8, 

respectivamente). Estudo Numerus Nove (VIII), Lopes. 
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Evgueni Zoudilkine: O Acontecido 

 

Figura IV - 18: Abreviaturas de ‘colcheias’ e ’tercinas’. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Nos exemplos das figuras IV-18 e 19 a nota entre parênteses define a duração 

global das notas associadas. Segundo o compositor, esta escrita sugere a 

utilização de um ligeiro rubato. 

 

Figura IV - 19: Abreviatura de cinco em vez de três semínimas. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

 

Figura IV - 20: Abreviatura de frase com número ’livre’ de notas ascendentes. O Acontecido, 

Zoudilkine. 

 

Sobre a interpretação e execução desta pequena secção (figura IV-20), leia-se, 

Evgueni Zoudilkine ‘O Acontecido’ no capítulo VI - 5.5.2.6. e 5.3. 

Vejamos agora, o que nos dizem os especialistas George Heussenstamm e 

Kurt Stone sobre o acordado na convenção de Ghent acerca de alguns 

símbolos já mencionados e outros de relevante importância.  

George Heussenstamm diz-nos que em música solista ou em partes separadas 

de qualquer obra de conjunto (não em pautas simultâneas ou tuttis) podem-se 

usar as seguintes abreviaturas de compassos (ver figuras IV-21 e 22): 
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Figura IV - 21: Abreviatura tradicional de repetição de um compasso. The Norton Manual of 

Music Notation, George Heussenstamm. 

 

 

Figura IV - 22: Abreviaturas tradicionais de várias repetições de um compasso (inclui o número 

árabe). The Norton Manual of Music Notation, Heussenstamm. 

 

Este autor diz-nos que cada compasso deve ser numerado e que não se deve 

iniciar uma pauta com um símbolo de repetição. Deve-se reescrever o 

conteúdo do compasso e, a partir daí, se necessário colocar mais símbolos de 

repetição. Vejam-se os exemplos das figuras IV-22 e 23. 

 

 

Figura IV - 23: Abreviaturas tradicionais de repetição de um compasso com mudança de 

pauta. The Norton Manual of Music Notation, Heussenstamm. 

 

Já Kurt Stone, no capítulo das convenções gerais, sobre o mesmo tipo de 

abreviaturas, sugere uma escrita ligeiramente diferente (ver figura IV-24): 
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Figura IV - 24: Abreviaturas tradicionais de repetição de um compasso. Music Notation in the 

Twentieth Century, Kurt Stone. 

 

No exemplo da figura IV-24, Kurt Stone diz-nos que se deve colocar o número 

de compassos entre parênteses em cada grupo de quatro compassos. A 

convenção de Ghent não menciona ser necessário colocar o número árabe por 

cima de cada compasso abreviado. No entanto, pensamos que qualquer das 

escritas é possível e eficaz. 

Sobre abreviaturas de repetição de pares de compassos, Heussenstamm 

utiliza o seguinte símbolo, e indica que este não se deve usar mais de uma vez. 

Ver figura IV-25. 

 

 

Figura IV - 25: Abreviaturas tradicionais de repetição de pares de compassos. The Norton 

Manual of Music Notation, Heussenstamm. 

 

Já Kurt Stone, diz-nos que este símbolo se pode usar mais de uma vez e que, 

tal como no símbolo de abreviatura de um compasso, em cada quatro pares de 

compassos, deve-se escrever entre parênteses o número destes, tal como na 

figura IV-26. 

 

 

Figura IV - 26: Abreviaturas tradicionais de repetição de pares de compassos. Music Notation 

in the Twentieth Century, Stone. 
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A nossa opinião divide-se entre as indicações de Stone e Heussenstamm 

porque o uso de grande número de repetições pode causar problemas de 

memória, principalmente, se os dois compassos tiverem uma escrita complexa 

difícil de memorizar (aqui seguimos a ideia Heussestamm). Mas se os motivos 

forem de fácil memorização, já estamos de acordo com a escrita dos quatro 

grupos de compassos em abreviatura.  

Na convenção de Ghent ainda foram abordados outros tipos de abreviaturas, 

como por exemplo, a de repetição de um acorde, nota ou célula (ver figura IV-

27), tal como de vários ritmos sobre um acorde (ver figura IV-28). 

 

 

Figura IV - 27: Abreviaturas modernas de repetição de um acorde numa unidade de tempo. 

Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

 

Figura IV - 28: Abreviaturas modernas de repetição de um acorde sobre vários ritmos. Music 

Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Abreviaturas de compassos com pausas: Ver figura IV-29. Se as pausas de 

diversos compassos incluírem mudanças destes ou de tonalidade um novo 

símbolo deverá ser colocado. Se houver mudança de tonalidade, deve-se 

escrever uma barra dupla de divisão. 
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Figura IV - 29: Abreviaturas tradicionais de compassos com pausas. The Norton Manual of 

Music Notation, Heussenstamm. 

 

Dentro deste subcapítulo, não abordadas na Conferência de Ghent, ainda são 

usadas na música contemporânea e de outras épocas as seguintes 

abreviaturas: 

 

Abreviaturas de notas 

 

 

Figura IV - 30: Abreviaturas tradicionais de notas. Teoria de la Música, Libro1, Joaquin 

Zamacois. 

 

Abreviaturas de harpejos 

 

 

Figura IV - 31: Abreviaturas tradicionais em harpejos tonais. Em acordes não tonais pode 

utilizar-se o mesmo tipo de abreviatura. Reflexões Sobre a Importância da Análise na 

Interpretação Musical, Lopes. 
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Abreviaturas de repetição de notas 

 

Figura IV - 32: Abreviatura de repetição de notas (livres ou fixas). Reflexões Sobre a 

Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

 

Figura IV - 33: Abreviatura atual de repetição de uma nota (número de ataques, livre), 

Reflexões Sobre a Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

 

Figura IV - 34: Abreviatura rítmica de notas, livres ou fixas, em movimento rápido, Reflexões 

Sobre a Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

 

Figura IV - 35: Abreviatura de repetição de notas em número livre (ordem das notas 

usualmente livre), Reflexões Sobre a Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 
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Abreviaturas de repetição de compassos 

 

 

Figura IV - 36: Abreviatura de repetição de compasso em número livre, Reflexões Sobre a 

Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

 

Figura IV - 37: Abreviatura de repetição de compasso em número livre, Reflexões Sobre a 

Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

 

2.1.3. Abreviaturas de tremolos, trillos e quiálteras 

 

Existem diversos tipos de tremolos: 

- de uma ou mais notas em simultâneo. 

- de duas (ou mais) notas que se alternam a uma distância mínima de 3ª menor 

(intervalo 3). 

- tremolos não misuratos. 

 

Nas obras do grupo 1: 

Zoudilkine, Rocha, Melo, Soveral, Pereira, Lopes. 

 

Evgueni Zoudilkine: O Acontecido 

Tremolos 
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Figura IV - 38: Abreviatura de tremolo com número exato de notas (12 fusas). O Acontecido, 

Zoudilkine. 

 

 

Figura IV - 39: Abreviaturas de tremolos com número exato de notas (4+8 fusas). O 

Acontecido, Zoudilkine. 

 

No exemplo da figura IV-39, verifica-se que o número de traços (ligeiramente 

oblíquos) das abreviaturas está correto, sendo a intenção do compositor, 

manter o tremolo sempre à mesma velocidade. A colcheia com dois traços (o 

mesmo que um tremolo de três traços - fusas) equivale à duração de metade 

da semínima com três traços. Aqui estão abreviadas 12 fusas, 4 notas Si + 8 

notas Ré. No exemplo da figura IV-38 a abreviatura indica 12 notas Sol. 

 

Quiálteras 

 

Quiálteras são figuras de divisão irregular de um tempo ou compasso, quer 

este esteja escrito ou subentendido. Existem ainda quiálteras convencionais, e 

não convencionais de diversas origens. 

Nesta obra encontramos muitas quiálteras regulares (com igual duração entre 

as notas) e quiálteras irregulares (em accelerando e/ou em rallentando). Das 

quiálteras que contêm abreviaturas, encontramos as seguintes: 
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Figura IV - 40: Abreviaturas não convencionais de quiálteras. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

A quiáltera não convencional que se pode ver no exemplo da figura IV-40 

contém cinco colcheias dentro de um espaço de quatro (5:4), leia-se cinco no 

lugar de quatro. A duração total encontra-se na figura entre parênteses. O 

pequeno traço horizontal que simboliza a abreviatura de colcheia encontra-se 

na primeira de cinco notas, as restantes são representadas apenas pelas 

cabeças das figuras (notas). Este tipo de escrita permite ligeiros rubatos em 

Evgueni Zoudilkine. 

 

 

Figura IV - 41: Abreviatura não convencional de quiálteras. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

O exemplo da figura IV- 41 mostra-nos uma quiáltera de cinco semínimas no 

lugar de três (5:3). As notas omitem os traços das semínimas e a duração total 

é indicada pela figura de três tempos, entre parênteses. 

 

 

Figura IV - 42: Abreviatura não convencional de quiálteras. O Acontecido, Zoudilkine. 
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No exemplo da figura IV-42, podemos observar uma quiáltera de oito colcheias, 

no lugar de seis (8:6). Comparando com o exemplo da figura IV-40 (também 

abreviatura de colcheias), teria sido coerente colocar a haste vertical e o traço 

horizontal na primeira nota da figura IV-42 tal como naquela. No entanto, a 

escrita é perfeitamente inteligível. 

 

Pedro Rocha: Improvisação II 

 

Tremolos de notas simultâneas 

 

 

Figura IV - 43: Abreviatura de tremolo com notas simultâneas. Improvisação II, Rocha. 

 

No exemplo da figura IV-43, podemos ver uma abreviatura de um tremolo que 

representa 28 fusas seguidas (16 pela mínima, 8 pelo primeiro ponto, mais 4 

indicadas pelo segundo ponto). Para muitos compositores isto é verdade e é 

também a norma convencionada. No entanto para Pedro Rocha e para esta 

obra, aquilo só seria verdade se o compasso tivesse a indicação de misurato. 

Assim, o tremolo (rápido) possui um número livre de repetições. 

Este compositor não colocou a indicação mencionada, sendo que para ele, 

todos os tremolos são não misurato quando não escreve a palavra misurato 

(opinião manifestada em entrevista pessoal em 2012, da qual possuímos uma 

gravação). Vejamos o exemplo seguinte (IV-44): 
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Figura IV - 44: Abreviatura de tremolos (dedillos) com notas simultâneas. Improvisação II, 

Rocha. 

 

Se os traços dos tremolos indicassem a velocidade com rigor, nesta pequena 

secção eles teriam velocidades diferentes porque, por exemplo, três traços 

numa colcheia indicam que estamos a tocar 8 semifusas, e três traços numa 

semínima, indicam que estamos a tocar 8 fusas (portanto os ritmos mudariam 

de velocidade). O que se passa aqui, é que para este compositor (também para 

Isabel Soveral e Virgílio Melo de uma maneira um pouco diferente – ver 

exemplos nas próximas páginas), segundo os próprios compositores (em 

entrevista pessoal em 2012) os três traços horizontais apenas indicam um 

tremolo rápido não misurato. Assim sendo, a velocidade dos tremolos fica ao 

critério do guitarrista. Ver a diferença entre os tremolos de Evgueni Zoudilkine 

(figuras IV-38 e 39) e destes três compositores. 

  



IV. A PROBLEMÁTICA DA NOTAÇÃO NAS OBRAS DO GRUPO 1 

220 

Tremolos de notas alternadas 

 

Figura IV - 45: Tremolo com notas alternadas. Improvisação II, Rocha. 

 

No exemplo da figura IV-45, tal como nos exemplos das figuras IV-43 e 44 o 

tremolo alternado não representa obrigatoriamente oito fusas no tempo de uma 

semínima ou quatro fusas no espaço de uma colcheia. Representa sim um 

tremolo rápido dentro do espaço de uma colcheia. Muitos intérpretes pensariam 

que esse espaço seria uma semínima ao verem duas colcheias juntas.  

Como não temos a indicação de compasso, desde o início, fica mais difícil 

decidir (também porque a semínima é a pulsação base até este ponto da obra). 

 

Virgílio Melo: Perdendosi 

 

Tremolos de uma nota e de notas alternadas 

 

Figura IV - 46: Tremolos de uma nota (dedillo) e de notas alternadas. Perdendosi, Melo. 
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No exemplo da figura IV-46, podemos observar que ambos os tremolos são 

escritos com quatro traços paralelos e inclinados. Como a música é 

essencialmente amétrica estes tremolos não são mensuráveis. A ideia é tocá-

los o mais rápido possível,92 em alguns ‘segundos’ contados de uma maneira 

intuitiva psicológica não rigorosa. Convém notar que cada ‘compasso’ tem uma 

duração aproximada de 9’’. 

 

Isabel Soveral: Heart I e II 

 

Tremolos de uma nota 

 

 

Figura IV - 47: Tremolos de uma nota. Heart II, Soveral. 

  

                                                           
 

92
Dado mencionado em diálogo numa entrevista pessoal realizada em 2012, depois de termos 

tocado a obra para o compositor. 
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Nos exemplos da figura IV-47, observamos tremolos semelhantes aos 

apresentados na figura IV-105. Segundo a compositora93 a velocidade dos 

tremolos deve-se manter igual. Assim sendo, os pequenos traços oblíquos 

apenas indicam um tremolo rápido e não 8 semifusas de colcheia de tercina, 

seguidas de 8 fusas (primeiro exemplo da figura IV-47) e de 8 semifusas 

seguidas de oito fusas (segundo exemplo da figura IV-47). 

 

Tremolos de uma nota, com vibrato. 

 

Figura IV - 48: Tremolo com vibrato. Heart II, Soveral. 

  

                                                           
 

93
Dado mencionado em entrevista pessoal realizada em Setembro de 2012, depois de termos 

tocado a obra para a compositora.
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Tremolos com glissandos 

 

 

Figura IV - 49: Tremolos com glissandos de várias durações e âmbitos diferentes. Heart II, 

Soveral. 

 

Tremolos numa escrita original que mistura tremolo e trillo 

 

Figura IV - 50: Tremolos em escrita mista (tremolo/trillo) em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura IV-50, tal como no da figura IV-51 (Heart I) os tremolos 

estão escritos num misto de tremolo e trillo tradicionais (temos a nota sem 

haste como nos trillos e os traços das fusas em abreviatura como nos 

tremolos). Se no primeiro exemplo, a nota Ré for tocada na sexta corda, temos, 

na prática, um trillo (com as duas notas na mesma corda a não soarem em 

simultâneo, como uma melodia). Se este for tocado na quarta corda, temos na 

prática, um tremolo, com as duas notas a soarem como intervalo harmónico. 
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Figura IV - 51: Tremolo em escrita mista (tremolo/trillo). Heart I, Soveral. 

 

No exemplo da figura IV-51 o tremolo é, na prática, um trillo, porque as duas 

notas são tocadas na mesma corda (com a técnica de trillo). Por isso não há 

diferença entre a execução dos exemplos das figuras IV-51 e IV-52. 

 

 

Figura IV - 52: Trillo tradicional/moderno, ainda em uso durante os séculos XX e XXI. Heart II, 

Soveral. 

 

Abreviaturas de quiálteras 

 

 

Figura IV - 53: Abreviaturas de quiálteras (apenas das cabeças das figuras). Heart II, Soveral. 
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No segundo exemplo da figura IV-53, as primeiras quatro notas da quiáltera de 

sete semicolcheias, são Si e as três últimas são Dó. A compositora usa nesta 

obra apenas este tipo de abreviaturas de quiálteras. Uma abreviatura 

convencional da quiáltera de sete fusas, do primeiro exemplo da figura IV-53, 

seria (ver figura IV-54): 

 

Figura IV - 54: Abreviatura convencional de uma quiáltera de sete fusas (7:4 fusas). 

 

Sérgio Pereira: Peça Sem Título 

 

Abreviatura de tremolo 

 

Figura IV - 55: Abreviatura de tremolo rápido sem duração exata. Sem Título, Pereira. 

 

Este tremolo (ver figura IV-55) é executado em rasgueado sobre duas notas 

que se encontram cruzadas. O compositor pretende aqui um rasgueo rápido e 

contínuo. Este sinal em forma de Z também se pode aplicar nas hastes 

(verticais) de quaisquer figuras. Em nossa opinião este é o símbolo que se 

deve utilizar quando queremos escrever um tremolo rápido e não mensurável. 

Desta maneira, não haverá confusão de interpretação que poderá acontecer 

com a escrita com traços que se usam na notação mensurável (comparar com 

os símbolos representados nas figuras IV-67 e 68). 
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José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

Tremolos 

 

Figura IV - 56: Abreviaturas de tremolos de uma nota e de duas notas simultâneas. Estudo 

Numerus Nove (I), Lopes. 

 

No exemplo da figura IV-56, podemos observar uma abreviatura de um tremolo 

de uma nota, sem número mensurável de notas. A segunda abreviatura, de 

tremolo de duas notas simultâneas é do mesmo tipo, sendo a sua execução 

feita com a técnica de dedillo. 

 

 

Figura IV - 57: Tremolo de dois sons percussivos alternados e número de ataques indefenido 

(drum roll). Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

A abreviatura do tremolo de dois sons percussivos indefinidos (drum roll) da 

figura IV-57 é usualmente executada com dois dedos da mão direita (mas o 

tremolo também poderia ser executado, usando mais dedos das duas mãos em 

alternância). Esses dois dedos poderão criar alguma diferença de timbres 

conforme a zona da guitarra onde estão a tocar. Normalmente toca-se com o 

dedo polegar em alternância com o dedo mindinho ou o anelar (ou os dois em 

conjunto). 
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Figura IV - 58: Abreviatura de tremolo alternado, executado com as duas mãos em acelerando 

e com número de ataques definido. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

 

Figura IV - 59: Abreviatura de tremolo com notas alternadas e número de ataques definido. 

Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 

 

No exemplo da figura IV-59, a abreviatura recai somente sobre a ausência de 

escrita das cabeças das figuras, já que o número de hastes está completo 

acrescido do número de alternâncias escrito, o que ajuda a uma leitura mais 

rápida. 

 

 

Figura IV - 60: Abreviatura de tremolo de três notas simultâneas, executadas em dedilho e 

com pizzicato guitarrístico. O número de pares de ataques com o polegar está definido, Estudo 

Numerus Nove (II), Lopes. 
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Figura IV - 61: Abreviaturas de tremolo de notas alternadas e de número de ataques definido, 

com accelerando e rallentando. Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 

 

 

Figura IV - 62: Abreviatura de tremolo percussivo com sons definidos (tamboras) e indefinidos 

(percussão no tampo). Estudo Numerus Nove (VII), Lopes. 

 

No exemplo da figura IV-62, o polegar da mão esquerda bate (sul ponticello) 

em todas as cordas do instrumento (produzindo sons definidos) em alternância 

com o dedo mindinho que bate no tampo da guitarra. Neste exemplo o número 

de ataques está definido, correspondendo à repetição de seis vezes de cada 

grupo de oito duplos ataques referidos. 
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Segundo a Convenção de Ghent: 

 

Tremolos de uma ou mais notas em simultâneo (Repeat Tremolo) 

 

A nota apresentada mostra a duração do tremolo, enquanto os curtos traços 

oblíquos indicam o valor das notas repetidas (abreviaturas). Observemos os 

seguintes exemplos (figuras IV-63 e 64). 

 

 

Figura IV - 63: Abreviaturas de tremolos de uma ou mais notas em simultâneo. Music Notation 

in the Twentieth Century, Stone. 

 

Outros exemplos com grupos de notas (figura IV-64) 

 

 

 

 

Figura IV - 64: Abreviaturas de tremolos, grupos de notas. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 
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Tremolos com uma ou mais notas em alternância (Trill Tremolo) 

 

A notação com notas em alternância é diferente (e algo anormal) porque a sua 

duração é escrita duas vezes. Vejamos os seguintes exemplos (figuras IV-65 e 

66). 

 

Figura IV - 65: Abreviaturas de tremolos com alternância de notas. Music Notation in the 

Twentieth Century, Stone. 

 

Apesar de todas as notações serem válidas, a primeira é considerada mais 

correta por Kurt Stone e George Heussenstamm. Vejamos o exemplo seguinte 

(figura IV-66), onde se pode notar que a segunda notação da figura IV-65 

também seria bastante consistente (tremolos com duração igual ou superior a 

uma mínima poderiam não incluir um traço superior a juntar essas figuras - ver 

semibreve e semínima, em baixo que também não incluem esse traço). 

 

 

Figura IV - 66: Abreviaturas de tremolos com várias durações de base. Music Notation in the 

Twentieth Century, Stone. 
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Observando o exemplo da figura IV-66, e sabendo que nestes tremolos se 

escreve duas vezes a mesma figura, consideramos ser a primeira notação da 

semibreve, as da semínima, colcheia e semicolcheia, as que têm a notação 

mais correta e imediatamente compreensível. No caso da mínima com ponto, 

preferíamos que o traço de colcheia não unisse as duas figuras.  

G. Heussenstamm e Kurt Stone sugerem-nos que quando a intenção é 

escrever um tremolo não misurato numa passagem de andamento lento [ou 

mediano] é aconselhável escrever a palavra abreviada trem. por cima de uma 

ou mais notas (Veja-se o exemplo IV-67). 

 

 

Figura IV - 67: Escrita de tremolo não misurato. The Norton Manual of Music Notation, 

Heussenstamm. 

 

Outro tipo de escrita de tremolo é o Wide Trill. A tradução deste tremolo é a de 

trillo largo ou amplo e, é algo semelhante ao representado atrás (figuras IV-50 

e 51) pela compositora Isabel Soveral e é também um tremolo não misurato. 

Neste tremolo apenas surge o valor real uma vez e utiliza-se, normalmente 

para tremolos de uma nota. A diferença em relação à notação da compositora, 

é que esta notação não utiliza os traços oblíquos e tem escrito por cima trem., 

como indicado na figura seguinte (IV-68). 

 

 

Figura IV - 68: Exemplo de wide trill (pauta da esquerda). Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 
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Como alternativa de escrita para tremolos não misuratos de uma ou mais notas 

em simultâneo (ver exemplos na figura IV-63), temos este outro símbolo já 

mencionado atrás (ver figura IV-55), mas escrito aqui de outra maneira (figura 

IV-69). 

 

Figura IV - 69: Tremolo rápido de velocidade não definida. 

 

Vejamos agora várias abreviaturas de tremolos com utilização de quiálteras. 

 

 

Figura IV - 70: Abreviaturas de tremolos com quiálteras. Reflexões Sobre a Importância da 

Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

É importante observar (figura IV-70) que no terceiro e sexto exemplo os traços 

oblíquos do tremolo acumulam com o traço da figura escrita.  
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No terceiro exemplo (a quiáltera de três notas), o traço do tremolo, em conjunto 

com o traço da colcheia, indica-nos que as figuras resultantes são 

semicolcheias. No sexto exemplo (a quiáltera de sete notas), os dois traços do 

tremolo em conjunto com o traço da colcheia, indica que as figuras resultantes 

são fusas. 

Neste mesmo exemplo a quiáltera de sete fusas no lugar de quatro fusas 

somente passaria a ter quatro traços (semifusas) a partir de oito notas até às 

quinze semifusas (no espaço de uma colcheia cabem duas semicolcheias, 

quatro fusas, oito semifusas ou dezasseis demisemifusas). É necessária muita 

atenção quando se escrevem os traços de uma quiáltera. Vejamos mais 

exemplos na figura IV-71: 

 

 

Figura IV - 71: Abreviaturas de quiálteras de 7, 8, 10 e 13 em figuras de divisão ternária. 

Reflexões Sobre a Importância da Análise na Interpretação Musical, Lopes. 

 

Analisando o terceiro exemplo da figura anterior, a semínima com ponto com 

um traço no tremolo (sem a quiáltera) equivaleria a três colcheias, a seis 

semicolcheias ou a doze fusas. Como se pretende uma quiáltera de dez figuras 

esta deve escrever-se ainda em semicolcheias. 
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Trillos 

 

Trillo é uma ornamentação normalmente rápida (embora em algumas obras 

atuais também existam trillos lentos) que alterna uma determinada nota com a 

sua vizinha superior (grau conjunto, 1 tom ou ½ tom – intervalos 2 ou 1). 

As obras do grupo 1 utilizam muito menos trillos do que tremolos. Mesmo 

assim, encontramos dois exemplos (figuras IV-72 e IV-73). 

 

 

Figura IV - 72: Trillo convencional em Perdendosi, Melo. 

 

 

Figura IV - 73: Trillo em Heart II, Soveral. 

 

Nas figuras anteriores os trillos estão escritos de modo semelhante com a 

diferença do primeiro (figura IV-72) ser utilizado em música amétrica e do 

segundo, estar escrito em música métrica (misurata).  

Vejamos agora o que nos diz o tratado de G. Heussenstamm: 

O trillo pode ser escrito com o símbolo abreviado tr (ver figura IV-74). 

  



235 

 

Figura IV - 74: Representação abreviada de um trillo, e o seu resultado por extenso. The 

Norton Manual of Music Notation, Heussenstamm. 

 

Os trillos são muitas vezes representados com o seguimento de uma linha 

ondulante por cima de um compasso, atravessando vários compassos ou em 

escrita sem compassos. Observemos exemplos usuais (figura IV-75). 

 

 

Figura IV - 75: Trillos com prolongação através de compassos. The Norton Manual of Music 

Notation, Heussenstamm. 

 

Se a nota superior tiver alguma alteração isso pode ser indicado das seguintes 

maneiras (figuras IV-76): 

 

Figura IV - 76: Trillos com nota superior alterada. The Norton Manual of Music Notation, 

Heussenstamm. 

 

No tratado de Ghent são partilhadas estas opções que podem incluir a linha 

ondulada, como no exemplo da figura IV-77. 
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Figura IV - 77: Duas opções de escrita de trillos para o mesmo resultado final. Music Notation 

in the Twentieth Century, Stone. 

 

Segundo Heussenstamm quando os trillos começam pela nota superior podem 

ser representados de duas maneiras (ver figura IV-78). 

 

 

Figura IV - 78: Duas maneiras de representar um trillo que começa pela nota superior. The 

Norton Manual of Music Notation, Heussenstamm. 

 

No entanto Kurt Stone propõe-nos três tipos de escrita (ver figura IV-79), 

afirmando que a terceira não é recomendada. Esta é igual à que 

Heussenstamm chamou ‘Modern’.  

Para nós, o primeiro é o mais explícito, sendo que o segundo se pode confundir 

com um tremolo (ver figura IV-79). O terceiro tipo não é usado pelos 

compositores contemporâneos portugueses, nem pelos do grupo 1. Somente 

Isabel Soveral utiliza por vezes, a nota entre parênteses abaixo da nota 

principal em vibratos de vários âmbitos. 

 

 

Figura IV - 79: Três maneiras de representar um trillo que começa pela nota superior. Music 

Notation in the Twentieth Century, Stone. 
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Trillos microtonais também se utilizam na música contemporânea. Uma 

alteração microtonal pode ser colocada antes da nota onde começa o trillo ou 

ligeiramente à frente por cima do r do sinal de trillo. Ver exemplo na figura IV-

80. A sua execução na guitarra é difícil porque quando se ‘puxa’ a corda, por 

exemplo, para ¼ de tom acima, a nota ou as notas das casas seguintes 

também sobem. Seria mais exequível um trillo com duas notas que estivessem 

ambas, por exemplo, cerca de ¼ de tom acima ou 1/8 de tom abaixo. A maioria 

dos trillos com microtons executados na mesma corda não são exequíveis na 

guitarra. Por isso nenhuma das obras contemporâneas portuguesas os incluem 

mesmo as do grupo 1. 

 

 

Figura IV - 80: Dois tipos de escrita de trillos microtonais. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 

 

 

2.2. Suspensões (ou fermatas) 

 

Suspensões ou fermatas são símbolos que prolongam a duração de sons ou 

pausas (silêncios). Existem suspensões com diversos formatos que indicam 

espaços maiores ou menores de prolongação de tempo. 
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Nas obras do grupo 1: 

Bochmann, Rocha, Pereira, Lopes, Zoudilkine. 

                

Figura IV - 81: Suspensões. Essay VII, Bochmann. 

 

                                                     

Figura IV - 82: Suspensão, Improvisação II, Rocha. 

                                                                 Figura IV - 83: Suspensões, Sem Título, Pereira. 

 

                

Figura IV - 84: Suspensões, Estudo Numerus Nove, Lopes. 

 

 

Figura IV - 85: Suspensões. O Acontecido, Zoudilkine. 
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Nas suspensões (fermatas) das obras do grupo 1 podemos observar que estas 

obras apenas incluem suspensões triangulares e circulares. Os compositores 

do grupo 1 (José Mesquita Lopes e Sérgio Pereira) que usam os dois símbolos 

são da opinião que as suspensões triangulares representam uma pequena 

suspensão e as circulares uma suspensão maior, sendo que a suspensão que 

aparece no quarto exemplo da figura IV-84, inclui a palavra longa, para 

aumentar o seu tempo de duração. Na figura IV-81, podemos observar o uso 

deste símbolo agregado à prolongação de acordes (1º exemplo), pausas (2º 

exemplo), na separação de secções diferentes (3º exemplo) e em respirações 

(4º exemplo). Nas figuras IV-82 e IV-83, verificamos duas suspensões 

circulares que indicam prolongação de sons. Na figura IV-83 observa-se, ainda, 

uma pequena suspensão (triangular) referente a duas barras verticais, as quais 

na prática se referem a pausas. Na figura IV-85, temos no primeiro exemplo 

uma suspensão sobre uma pausa que na realidade diz respeito a durações das 

notas anteriores e não à pausa. O mesmo acontece com a suspensão colocada 

sobre a barra de compasso. No terceiro exemplo desta figura a suspensão 

aplica-se a uma nota de duração não definida (amétrica). Nas figuras IV-84, 

temos pequenas suspensões sobre notas de ritmo prédefinido (2º e 4º 

exemplos), e de duração indefinida (1º e 3º exemplos). No quarto exemplo à 

suspensão é acrescentada a palavra longa. No momento de escrita da obra o 

compositor conhecia outras suspensões mais longas (como a retangular), no 

entanto decidiu escrever a palavra por cima de uma suspensão circular/normal.  

As dúvidas que se levantam agora são as seguintes: Será que há outros 

símbolos de suspensões? Será que têm o mesmo significado para todos os 

compositores contemporâneos? Será que há convenções que já definiram 

essas ‘regras’? Quanto à primeira pergunta podemos observar como alguns 

dos grandes compositores dos séculos XX/XXI escreveram suspensões e qual 

a ordem crescente de duração escolhida. O compositor Karlheinz Stockhausen 

(tal como Filipe Pires em Figurations VII para guitarra) utiliza nas suas obras 

três tipos de suspensões. Uma triangular (pequena), uma rectangular (média) e 

uma circular (grande).  
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Figura IV - 86: Suspensões segundo K. Stockhausen em Klavierstucke XI para piano. 

 

Alguns compositores como Marlos Nobre, George Crumb e Alvaro Company 

têm opinião divergente da de Stockhausen. Estes estão de acordo quanto a 

uma diferente ordem crescente de duração das suspensões, utilizando-as 

desta maneira nas suas obras: 

 

 

Figura IV - 87: Suspensões segundo M. Nobre, G. Crumb e A. Company, em respetivamente, 

Momentos I para guitarra, Vox Balaenae para Trio instrumental e Las Seis Cuerdas para 

guitarra. 

 

Vejamos agora o que nos diz a convenção de Ghent: As fermatas 

(suspensões) prolongam sons e silêncios. Podem ser colocadas por cima de 

figuras usuais, cabeças de figuras, pausas, respirações e noutros sinais que 

significam pausas.  

A progressão, da menor para a maior, é a seguinte: 

 

Figura IV - 88: Suspensões segundo a convenção de Ghent. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 

 

Na figura anterior (IV-88), a primeira suspensão (circular) é a mais usada ou 

tradicional (relativamente curta). A segunda, (retangular) é mais longa. A 

terceira especifica a duração em segundos e a quarta dá-nos algumas 

durações aproximadas. É de estranhar, não estarem aqui incluídas as 

suspensões triangulares. Dá a ideia que estas só se estabeleceram alguns 
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anos depois de 1974 (apesar de certas obras dos compositores mencionados 

atrás, datarem de 1956 a 1974). No tratado mantém-se a ordem dos três 

compositores mencionados na figura IV-87. De igual maneira as convenções 

usadas nos programas de escrita musical (Sibelius, Finale, etc.), mais recentes, 

também seguem a ordem do exemplo da figura IV-87. No nosso entender 

deverá ser esta a ordem de duração das suspensões, a que se podem 

acrescentar as retangulares, com menção de duração medida (subjetivamente) 

em segundos. Quanto às suspensões triangulares, há que ter cuidado com a 

sua escrita num tamanho correto. Se o símbolo não tiver uma dimensão 

grande, poder-se-á confundir, com sinais de acentuação (marcato) e de 

staccato, em simultâneo, isto se for colocado por cima de uma ou mais notas (o 

mesmo não acontece se for colocado sobre símbolos de respiração ou de 

barras de divisão).  

Com a suspensão ‘retangular’ pode também, haver dúvidas na sua 

interpretação, se estas forem confundidas com o símbolo de arcada 

descendente, usado nas cordas friccionadas, escrito em simultâneo com o 

símbolo de staccato colocado por cima de uma nota. 

 

2.3. ‘Respirações’ e outros sinais que representam pausas 

 

Respirações (ou cortes) representam sempre pausas das notas que estão 

escritas imediatamente antes do local da sua colocação. 

Nas obras do grupo 1: 

Melo, Bochmann, Zoudilkine, Rocha, Lopes, Pereira, Soveral. 

 

Existem exceções, nomeadamente quando este símbolo está associado a 

ligaduras de prolongação ou a abreviaturas como l.v. (let vibrate, deixar vibrar – 

veja-se exemplos da figura IV-90).   
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Os compositores do Grupo 1 usam o sinal  (respiração/vírgula) nas suas 

obras para guitarra à exceção de Isabel Soveral, devido ao facto de ter sempre 

as durações medidas em segundos (por a sua obra já ter sido concebida a 

pensar na interação entre a guitarra e a eletroacústica). Sempre que a sua 

música quer respirar a compositora utiliza as pausas tradicionais. Soveral 

utiliza ainda outro símbolo, num único momento da obra, que indica algo 

semelhante. Veja-se o exemplo da figura IV-89: 

 

Figura IV - 89: Pausas graduais de algumas notas de um acorde. Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura anterior, as pequenas setas verticais que se assemelham 

a pausas de colcheia invertidas, representam precisamente, pausas de 

colcheias (a realizar imediatamente à execução do acorde), que começam na 

nota aguda Si, seguindo-se o Sol e, finalmente o Dó e o Ré em simultâneo, 

ficando no final a soar somente o Lá grave (1/4 de tom acima). 

Nas obras Perdendosi de Virgílo Melo, Essay VII de Christopher Bochmann e O 

Acontecido de Evgueni Zoudilkine, todos os sinais de respiração indicam 

pequenas pausas. O mesmo acontece na obra Improvisação II de Pedro 

Rocha, sendo que este já utiliza dois símbolos: e .                                                                                

Em Estudo Numerus Nove de José Mesquita Lopes encontramos símbolos 

semelhantes, agregados a outra indicação: . Encontramos ainda o 

mesmo símbolo associado a sinais de prolongação de sons (l.v. – let vibrate) 

ou uma ligadura de prolongação de som até ao limite possível que resulta 

numa suspensão sem corte sonoro, apenas significando o fim de uma frase ou 

motivo (ver figura IV-90):      



243 

 

Figura IV - 90: Respirações sem corte sonoro. Estudo Numerus Nove (V e IV), Lopes. 

 

Sérgio Pereira utiliza dois tipos de sinais de respiração (os que possuem um 

traço oblíquo a ‘cortar’ o símbolo – respiração mais curta opcional e os que não 

o têm – respiração normal ‘obrigatória’) que normalmente estão associados a 

barras simples e duplas. A ordem crescente de duração é a seguinte: (ver 

figura IV-91 da esquerda para a direita) 

 

 

Figura IV - 91: Gradação de respirações e pausas. Sem Título, Pereira. 

 

Os dois primeiros símbolos da figura IV-91 dão-nos a opção de fazer uma 

pausa muito curta. Os terceiro e quarto símbolos da mesma figura representam 

duas curtas pausas (ou ‘cortes’ usuais), mas uma não é, necessariamente 

maior que a outra. (ver IV-2.4. ‘Barras’ e Barras de Compasso). O último 

símbolo representa uma pausa um pouco maior que as restantes. Uma 

suspensão por cima de uma “barra de compasso” indica sempre uma pausa, se 

não tiver outros símbolos associados que contrariem essa indicação. 

Na obra Essay VII de Christopher Bochmann as respirações simbolizam 

pausas e aparecem, por exemplo, isoladas em locais habituais, como o do 

exemplo da figura IV-92. 

 

Figura IV - 92: Respirações/pausas. Essay VII, Bochmann. 
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Na figura IV-93, podemos observar um símbolo de respiração que indica 

pausa, apenas da voz superior (todas as notas menos o Lá bequadro que 

também faz parte da voz de baixo). 

 

 

Figura IV - 93: Respiraçao na voz superior. Essay VII, Bochmann. 

 

As respirações surgem também associadas a outros símbolos.  

 

 

Figura IV - 94: Respirações agregadas a outros sinais. Essay VII, Bochmann. 

 

No primeiro exemplo da figura IV-94, verificamos que outro símbolo de pausa 

ou corte de som está associado ao de respiração, e que a suspensão diz 

respeito a esse outro símbolo. Adiante analisaremos este símbolo. No segundo 

exemplo a respiração encontra-se por cima de uma barra dupla, a qual para o 

compositor significa fim de “parágrafo” ou de secção. Junto a estes dois 

símbolos encontra-se a suspensão que prolonga a pausa. O terceiro exemplo é 

igual ao segundo, mas sem suspensão, portanto, a sua pausa tem uma menor 

duração. No primeiro exemplo da figura IV-95, podemos observar os mesmos 

símbolos agora associados à palavra attacca o que torna a pausa ainda mais 

curta.  

No segundo exemplo, temos a respiração associada ao outro símbolo de pausa 

que nos indica que todas as ressonâncias vindas de trás deverão ser abafadas. 
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Figura IV - 95: Respirações agregadas a outros sinais. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 96: Pausas que não incluem respirações. Essay VII, Bochmann. 

 

Nos exemplos da figura IV-96, podemos ver símbolos de pausas que não 

incluem o símbolo de respiração. No primeiro temos a barra dupla que 

associada à suspensão nos indica, segundo o compositor, uma pausa um 

pouco mais longa. No segundo exemplo encontramos uma pausa de todos os 

sons anteriores, que é efetuada em simultâneo com uma nota curta (notar o 

staccato). 

Finalmente, observamos a barra dupla que nos indica o fim de uma secção (ou 

de ‘variação’). Com estas últimas informações, poderíamos pensar que a pausa 

ou corte seria um pouco maior do que uma simples respiração, mas como está 

associada à palavra attacca, a pausa acaba por ser tão curta como a 

‘respiração’ usual.  

Quanto à Convenção de Ghent, esta apenas definiu de forma geral dois 

símbolos de pausa: 

Uma curta  e uma maior . Este símbolo chama-se Caesura. 

Em português chama-se normalmente corte. Este é mais longo do que a 
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respiração usual, mas menos longo que qualquer suspensão agregada a uma 

pausa ou a quaisquer barras de compasso. Estes dois símbolos podem 

também estar associados a quaisquer dos três tipos de suspensão já 

mencionados. 

Há que ter cuidado, pois convém não confundir o símbolo do corte , 

com o símbolo  que indica a repetição de dois compassos anteriores. 

O primeiro coloca-se na parte superior da pauta. Já o segundo coloca-se 

dentro desta. Não se deve confundir, também com o símbolo que 

representa a separação entre duas pautas ou dois sistemas. Este é mais usado 

na escrita de música de conjunto e coloca-se sempre por debaixo da pauta ou 

sistema, com metade do símbolo, geralmente, já fora dos extremos da pauta.                                                                                 

Existem, ainda, mais dois símbolos de pausas que são bastante usados pelos 

compositores em geral e por alguns compositores portugueses como José 

Mesquita Lopes e Sérgio Pereira, principalmente em obras de conjunto: 

O primeiro, G.P. significa General Pause94, ou pausa geral, e não 

Grande Pausa (Great Pause, Grande Pause, etc.).  

  

                                                           
 

94
Heussenstamm, G. (1987: 39). 
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Este símbolo já é usado desde o século XVIII, para indicar uma pausa longa 

para todos os executantes de uma obra orquestral, no entanto também se pode 

utilizar em peças a solo, usando a escrita de duração em segundos (Sem Título 

de Sérgio Pereira e Estudo Numerus Nove de José Mesquita Lopes) ou da 

colocação do número de compassos, já referida atrás na figura IV-29. 

O segundo é comumente usado como sinal de pausa na escrita para 

harpa, segundo a Convenção de Ghent; embora Alfred Blatter no seu tratado 

de instrumentação e orquestração95 já mencione o uso deste sinal de pausas 

em música de piano, harpa e guitarra. Vejamos um exemplo na figura IV-97: 

 

 

Figura IV - 97: Pausas na harpa. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Apesar dos símbolos serem aqui redondos em vez de ovais, estes indicam o 

mesmo efeito de pausa executado através do gesto de abafar as cordas. Nos 

programas de escrita para computador Sibelius ou Finale o símbolo aparece 

sempre oval. Existe também o símbolo de abafar sons com as duas mãos (ver 

figura IV-98). Este não apareceu em qualquer obra de guitarra analisada, mas 

pode ser útil, visto na guitarra, poder ser necessário abafar com uma ou com as 

duas mãos em simultâneo.  

  

                                                           
 

95
Blatter, A. (1997: 41). 
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Nestes casos, podem-se colocar dois símbolos lado a lado na horizontal ou em 

linha na vertical. No caso da guitarra, em nossa opinião, poder-se-ia ainda 

indicar quais as notas referentes a cada uma das duas mãos colocando as 

abreviaturas r.h. (right hand) ou l.h. (left hand) por cima ou por baixo do 

símbolo.  

 

 

Figura IV - 98: Pausas com as duas mãos. Exemplos criados por José Mesquita Lopes. 

 

Segundo a Convenção de Ghent, também se podem parar uma, duas ou mais 

cordas usando os seguintes símbolos (as notas que estão afectadas pelos 

símbolos, figuras que têm o símbolo colocado nas hastes, são para ser 

abafadas e não tocadas). Ver figura IV-99. 

 

                 Uma corda           Duas cordas           Três cordas 

 

Figura IV - 99: Maneiras de abafar apenas algumas notas pertencentes a acordes ou harpejos 

com várias notas. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 
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Existe ainda a possibilidade de com um único símbolo indicar várias pausas 

(ver figura IV-100, na qual as pausas apenas dizem respeito às notas com as 

hastes para baixo): 

 

 

Figura IV - 100: Uso de um só símbolo para várias pausas. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 

 

Depois da breve análise sobre este símbolo podemos dizer que as várias 

maneiras da sua inclusão são bastante úteis e recomendáveis, na escrita para 

guitarra. Esta simbologia usada na obra Essay VII de Christopher Bochmann é 

já bastante completa e eficaz. Juntamente com as restantes hipóteses, cada 

compositor terá ainda mais oportunidades de definir o que pretende escrever e 

o intérprete, de definir melhor a sua execução. Vejamos mais uma hipótese de 

escrita de pausas, com este símbolo, na obra Essay VII para complementar as 

já referidas em IV-94 a IV-96. No exemplo da figura IV-101 pode-se observar a 

pausa parcial de três notas num acorde.  

 

 

Figura IV - 101: Pausas. Essay VII, Bochmann. 
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Existe ainda, um símbolo semelhante ao exposto atrás, mas com outra 

designação, que é o sinal de ‘Coda ’  (assim é designado nos 

programas de escrita para computador, provavelmente devido ao fato de 

normalmente, a seguir a este sinal se saltar para a Coda da música). A 

Convenção de Ghent designa-o como segundo segno (que também pode ser 

utilizado como 3º segno, etc). Usualmente o primeiro segno é o seguinte:  

Este sinal oval (2º segno) difere do outro (pausa) em tamanho, sendo que 

normalmente aquele é maior. Outro ponto de diferença é o facto do 2º segno 

não estar associado a notas e se encontrar sempre por cima ou debaixo da 

pauta (fora da pauta).  

 

 

2.4. ‘Barras’ e barras de compasso 

 

Barras são pequenos segmentos de reta que se colocam verticalmente nas 

pautas, normalmente entre a primeira e a quinta linha. Existem barras simples 

com e sem tracejado e duplas com várias espessuras de traço. 

 

Nas obras do grupo 1: 

Zoudilkine, Rocha, Lopes, Pereira, Bochmann, Soveral, Melo. 

 

As barras que aparecem nas obras do grupo 1 nem sempre se podem designar 

por barras de compasso, porque na realidade não têm essa função. A maioria 

das vezes não dividem compassos assinalados, nem sequer compassos 

subentendidos. Analisemos os vários casos:  
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Na obra O Acontecido de Evgueni Zoudilkine as barras existentes são na sua 

maioria, unitárias e verdadeiras barras de compasso, mesmo quando esses 

compassos incluem escrita amétrica. Veja-se o exemplo da figura IV-102. 

 

Figura IV - 102: Barras de compasso. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Nesta obra a métrica é definida por uma grande variedade de compassos. 

Aqueles que incluem música amétrica, não retiram a importância do compasso 

escrito. No final da obra há uma exceção, quando o compositor não escreve o 

compasso e usa uma barra tracejada para passar da música amétrica para a 

música misurata. Vejamos o exemplo da figura IV-103. 

 

 

Figura IV - 103: Barra tracejada. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Com a Improvisação II de Pedro Rocha, continuamos a ter, essencialmente, 

música métrica que a espaços inclui música amétrica. No exemplo da figura IV-

104 o compositor usa barras unitárias. 
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Figura IV - 104: Barras de compasso. Improvisação II, Rocha. 

 

Esta música métrica, porém, não utiliza a escrita de compassos que se podem 

facilmente subentender através da colocação de barras. A existência das 

barras de compasso não determina tempos fortes e fracos (nunca foram elas 

as verdadeiras causas das acentuações numa música, nem na música tonal). 

Apesar da unidade principal de pulsação ser a semínima e, por vezes, quando 

o tempo é muito lento, a colcheia, o compositor afirma-nos, na entrevista 

principal por nós realizada, (ver capítulo VI, Pedro Rocha - entrevista) que a 

música apesar de métrica é não misurata (existe rubato), por isso, as barras de 

compasso também não definem um rigor métrico. Vejamos um exemplo daquilo 

que mencionámos, na figura IV-105, com a pulsação à colcheia. 

  



253 

 

Figura IV - 105: Barras de compasso. Improvisação II, Rocha. 

 

Nesta obra, no entanto, as barras de compasso não têm normalmente, 

quaisquer correspondências com acentuações. O compositor usa barras únicas 

e duplas. As barras únicas correspondem a motivos, pequenas frases, ou 

simplesmente a mudanças de andamento ou de pauta (ver figuras IV-105 e 

106).  

 

 

Figura IV - 106: Barras simples e duplas. Improvisação II, Rocha. 

 

As barras duplas indicam parágrafos ou secções diferentes, as quais por 

vezes, coincidem com mudanças de andamento, assinaladas pelas indicações 

metronómicas (veja-se figura IV-107). Existem, porém, momentos em que isso 

não acontece (veja-se figura IV-106). 
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Figura IV - 107: Barras duplas e mudanças de andamento. Improvisação II, Rocha. 

 

Nas partes 1, 2, 4, 5, 6, 7, das oito que existem em Estudo Numerus Nove de 

José Mesquita Lopes, não há barras de compasso nem quaisquer outras 

barras, a não ser a barra final dupla. As exceções acontecem nas secções 3 e 

8. Na secção 3, e apenas por razão de ordem simbólica, existem compassos 

divididos por barras simples durante toda a obra. Existem ainda, barras duplas 

na última pauta, apenas quando a música passa momentaneamente a ser 

amétrica. Veja-se o exemplo da figura IV-108. 
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Figura IV - 108: Barras de compasso, simples e duplas. Estudo Numerus Nove (III), Lopes. 

 

No final das secções 7/8 aparecem barras duplas com repetição, devido ao 

caráter minimal repetitivo da secção. Na realidade as barras fazem parte da 

escrita de abreviatura das sete e oito repetições de vários motivos que ajudam 

a dividir. Observe-se o exemplo IV-109. 

 

Figura IV - 109: Barras como sinais de repetição. Estudo Numerus Nove (8), Lopes.  
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A obra Heart I e II de Isabel Soveral não possui barras na pauta a não ser a 

final dupla. Esta obra inclui pedaços de música amétrica dentro de uma música 

essencialmente métrica subentendida. As durações são medidas em segundos 

(subentende-se uma pulsação onde uma semínima = a 60) e a partitura inclui 

umas barras verticais tracejadas, as quais ajudam o intérprete a subentender 

um compasso ou uma divisão (pulsação). Evidentemente, estes tracejados 

(compassos) não têm relação alguma com acentuações harmónicas ou 

rítmico/melódicas, antes pelo contrário, muitas vezes essas possíveis 

acentuações são propositadamente evitadas por razões musicais. Alguns 

motivos melódicos atravessam, por vezes, essa divisão em segundos que inclui 

os tracejados debaixo do tempo assinalado. Para verificar o mencionado 

observe-se a figura IV-110. 

 

 

Figura IV - 110: Não utilização de barras de divisão. Heart II, Soveral. 

 

Em Sem Título, Sérgio Pereira utiliza barras simples (sem compasso escrito) 

em que são incluídos ritmos dentro de tempos convencionais (pulsações 

regulares) e não convencionais (pulsações irregulares), e também música 

amétrica com música métrica. Os espaços entre essas barras podem diferir 

muito em tamanho/distância, dependendo principalmente, do desenvolvimento 

das partes amétricas. Estas barras dividem, portanto, espaços onde estão 

incluídos motivos com células menores (três ou quatro notas) ou maiores, 

incluindo frases de grande tamanho (até uma pauta completa). Sérgio Pereira 

utiliza também barras duplas para designar frases, parágrafos ou fins de 

secções. Veja-se o exemplo da figura IV-111. 
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Figura IV - 111: Barras de divisão. Sem Título, Pereira. 

 

Christopher Bochmann em Essay VII, não utiliza barras de compasso na 

designação usual do termo. As poucas barras simples que utiliza ajudam à 

divisão de parágrafos ou de ideias musicais (principalmente em Text). As 

barras duplas significam fim de secção, ‘andamento’, ou ‘variação’. Vejam-se 

os dois exemplos seguintes: no primeiro (figura IV-112), temos o final de 

Preamble e o início de Text; no segundo (figura IV-113), podemos observar o 

final de Commentaries a. 
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Figura IV - 112: Barras de divisão. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 113: Barras de divisão. Essay VII, Bochmann. 

 

Na obra Perdendosi de Virgílio Melo, as barras existentes, nada têm a ver com 

barras de compasso usuais, até porque as barras sempre simples apenas 

dividem os vários ‘quadros’ que incluem desde pequenos motivos com duas 

notas, a outros com bastante mais.  
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Veja-se a figura IV-114. Comparações entre os vários ‘quadros’ da obra (forma) 

serão apresentadas no subcapítulo VI –3.5.2.1. Virgílio Melo, Perdendosi.  

 

 

Figura IV - 114: Barras de divisão. Perdendosi, Melo. 

 

Convenção de Ghent: 

Com respeito ao assunto exposto ficaram definidas cinco espécies de barras. A 

final, a barra com repetição, a tracejada, a simples e a dupla. Quanto às duas 

primeiras, é consensual o seu uso. As barras tracejadas são definidas, como 

sendo usadas para subdividir métricas mais complexas. Como exemplo veja-se 

figura IV-115. 

 

 

Figura IV - 115: Barras tracejadas que definem subdivisões dum compasso. Music Notation in 

the Twentieth Century, Stone. 
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Quanto às barras duplas: 

No passado mudanças de compasso aconteciam muito raramente e por isso as 

barras duplas eram usadas antes de cada mudança para alertar o executante.  

Com o incremento de várias mudanças métricas em música mais recente esta 

prática tem vindo a ser abandonada e, como tal, já não se usam barras duplas 

nas mudanças de compasso.  

Barras duplas devem ser usadas nas mudanças de tempo a não ser que essas 

mudanças ocorram muito frequentemente. Neste caso, as barras duplas devem 

ser usadas em pontos estruturais significantes.  

Barras duplas devem ser usadas entre secções maiores de uma obra ou de um 

‘andamento’ de uma obra com várias partes. Elas podem colocar-se, por 

exemplo, entre variações, depois de introduções ou prelúdios, antes e depois 

de intermezzos, antes de epílogos, etc. (ver partitura e análise de Essay VII do 

compositor Christropher Bochmann no capítulo VI). 

 

 

2.5. Articulações (ataques) 

 

Articulações são pequenos símbolos que se colocam junto às cabeças das 

notas ou junto às pontas das hastes das figuras (acentos, traços, pontos). Os 

símbolos mais usados e eficazes (de agógica ou de dinâmica) são ainda, os 

tradicionais que indicam vários graus de intensidade e de duração. 

 

Nas obras do grupo 1: 

Bochmann, Soveral, Lopes, Pereira. 

 

Os sinais de articulação usados em música contemporânea são, na sua 

maioria, os tradicionais, com algumas exceções, por exemplo, os usados na 

Suite op.25 para piano de Schoenberg (1921-1923) a que se podem somar 

alguns modos de ataque usados nas músicas atuais para guitarra.  
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Neste capítulo propomos começar com as convenções de Ghent, de seguida 

analisaremos os exemplos que as obras do grupo 1 contêm. 

 

 

Figura IV - 116: Ataques (convenções gerais). Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Sobre os dez exemplos referidos na figura IV-116, poderemos traduzi-los para 

português, com algumas redefinições e, igualmente, reformular a sua ordem de 

apresentação (visto que aqui os símbolos estão colocados de uma maneira 

intercalada/livre, não estando agrupados tematicamente) e juntar os símbolos 

em grupos de expressão agógica (1, 2 e 3), dinâmica (4, 5, 6 e 7) e conjunta (8, 

9 e 10) – ver figura IV-117. 
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Figura IV - 117: Ataques (convenções gerais), reorganizados por grupos de expressão. Music 

Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Ex. 1: Símbolo de agógica/duração. Ligeiro staccato. Para obtermos uma nota 

ainda mais curta, devemos colocar juntamente a palavra staccatíssimo ou 

staccatiss. 

Ex. 2: Símbolo de agógica/duração. Notas tocadas em legato. 

Ex. 3: Símbolo de agógica/duração. Non legato, breve tenuto. 

Ex. 4: Símbolo de dinâmica relativamente fraca. Notas sem acentuação. Este 

símbolo de ataque é uma chamada de atenção para pulsações leves e 

eventualmente secundárias. 

Ex. 5: Símbolo de dinâmica forte. Batida forte. 

Ex. 6: Símbolo de dinâmica. Acento normal. 

Ex. 7: Símbolo de dinâmica. Acento forte (semelhante ao do ex. 5). 
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Ex. 8: Símbolo único, mas enquadrado na agógica/duração e na dinâmica. 

Staccato muito forte, também conhecido por marcato. 

Ex. 9: Dois símbolos escritos em simultâneo. Sinais de agógica/duração (o 

inferior) e dinâmica (o superior). Há que ter cuidado com o termo em inglês. 

Não é o tenuto que é forte, mas sim a nota agregada. 

Ex. 10: Dois símbolos escritos em simultâneo. Sinais de agógica/duração (o 

superior) e dinâmica (o inferior). Nota tenuta com acentuação normal. 

 

Existem ainda outras combinações destas articulações que não se encontram 

nestes dez exemplos da Convenção de Ghent. São eles, o acento normal + 

staccato (11), o acento normal + non legato (tenuto breve) (12), a batida forte + 

staccato (13), a batida forte + non legato (tenuto breve) (14), o acento forte (/\) 

+ tenuto (15), o acento forte (/\) + staccato (16), o acento forte (/\) + non legato 

(tenuto breve) (17). Ver figura 118. 

 

Figura IV - 118: Ataques (outras conjugações de símbolos). Lopes. 
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Articulação nas obras do grupo 1: 

 

Christopher Bochmann: Essay VII 

 

 

Figura IV - 119: Staccato normal. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 120: Tenuto seguido de staccato. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 121: Acento normal que afeta ligeiramente a dinâmica. Essay VII, Bochmann. 
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Figura IV - 122: Acento normal com staccato. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 123: Acento normal e tenuto. Essay VII, Bochmann. 

 

 

 

 

 

 

Figura IV - 124: Acento forte e staccato. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 125: Acento forte e tenuto. Essay VII, Bochmann.  
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Isabel Soveral: Heart II 

 

 

Figura IV - 126: Staccatos de um acorde (à esquerda) e de uma nota (à direita) com dinâmica 

agregada. Heart II, Soveral. 

 

José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

 

 

Figura IV - 127: Acentos normais e acento com dinâmica de esforço (sf) agregada. Estudo 

Numerus Nove (III), Lopes. 

 

 

Figura IV - 128: Acentos normais e com dinâmica agregada. Staccatos com dinâmica 

agregada. Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 
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Sérgio Pereira: Sem Título 

 

 

Figura IV - 129: Staccatos. Sem Título, Pereira. 

 

 

Figura IV - 130: Acento normal. Sem Título, Pereira. 

 

 

Figura IV - 131: Acento normal com staccato. Sem Título, Pereira. 

 

 

Figura IV - 132: Acento com dinâmica agregada e staccato. Sem Título, Pereira. 
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Toda a articulação observada neste subcapítulo está relacionada com modos 

de ataque, da mão direita ou da mão esquerda. Existem vários modos de 

ataque que incluem as articulações anteriormente expostas que modificam não 

só a dinâmica e a agógica, mas também, a altura, o timbre e a textura musical. 

As notações desses modos de ataque serão abordadas no próximo capítulo 

(em V-2) que tem como objetivo a pesquisa, apresentação e análise de efeitos 

percussivos na guitarra, não só das obras do grupo 1, como da sua relação 

com outras obras atuais (portuguesas ou estrangeiras). Alguns dos símbolos 

estão já convencionados enquanto outros ainda procuram que a sua forma 

representacional reúna consenso.  

 

2.6. Efeitos 

 

2.6.1. Microtons 

 

Microtons são micro-intervalos mais curtos que o meio tom. O microtom mais 

utilizado nas obras contemporâneas portuguesas para guitarra é o quarto de 

tom. Os vários microtons podem ser usados como inflexões de uma 

determinada nota ou como parte de uma scordatura ou de uma escala de 

quartos de tom, por exemplo. 

 

Nas obras do grupo 1: 

Bochmann, Soveral, Lopes, Pereira, Rocha. 

 

Nas obras do grupo 1, em termos de microtons, os compositores portugueses 

escreveram essencialmente a divisão do tom em quatro partes (quartos de 

tom).  
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Na guitarra é quase impossível tocar qualquer microtom com uma afinação 

perfeita, por isso, estes devem ser ouvidos como aproximações 

(evidentemente, todos os compositores e intérpretes estão conscientes deste 

fenómeno). Somente a obra Improvisação II de Pedro Rocha, poderá, (na sua 

pré-execução) obter uma afinação perfeita. Usando uma scordatura específica 

com quartos de tom, estes poderão ser afinados inclusive com afinadores 

electrónicos de grande precisão. No entanto, quando começamos a tocar a 

obra os problemas de afinação também existem devido à pressão feita pelos 

dedos da mão esquerda e direita nas cordas do instrumento. 

Vejamos quais os símbolos usados nas obras portuguesas do grupo 1.                                                                                    

Em Essay VII, Christopher Bochmann usa quartos de tom, apenas no pequeno 

interlúdio dos seus Commentaries e no Commentarie i. Vejam-se as figuras IV-

133, 134 e 135.  

Nos dois primeiros exemplos (figuras IV-133 e IV-134) o quarto de tom é 

atingido a seguir a pequenos glissandos realizados a partir de uma nota e 

executado só nessa mesma casa, daí os traços oblíquos (pequenos glissandos 

ascendentes e descendentes); a ligadura indica que só se toca a primeira nota. 

No terceiro exemplo (figura IV-135), podemos observar duas notas distintas 

tocadas simultaneamente em duas cordas, sendo que a nota subida do quarto 

de tom obriga a que a corda onde é tocada, já esteja distendida à partida, por 

um dos dedos da mão esquerda. Os símbolos usados são:  

 

¼ de tom acima da nota natural, e  ¼ de tom abaixo do Si natural 

[ou ¼ de tom acima do Sib] 

 

 

Figura IV - 133: Microtons. Essay VII (‘Interludio’ X), Bochmann. 
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Figura IV - 134: Microtons. Essay VII (Commentarie i.), Bochmann. 

 

 

Figura IV - 135: Microtons. Essay VII (Commentarie i.), Bochmann. 

 

Isabel Soveral, em Heart I e II, utilizou numa primeira versão, os seguintes 

símbolos: Os primeiros foram alterados numa versão posterior, 

respetivamente, para  e , tendo mantido o terceiro símbolo. O 

primeiro símbolo significa uma alteração de ¾ de tom acima da nota natural, o 

segundo ¼ de tom acima da nota natural e o terceiro que a compositora 

manteve na versão posterior, ¼ de tom abaixo da nota natural. A compositora 

usa os quartos de tom em notas simples (ver figura IV-136), em notas 

provenientes de pequenos glissandos com ou sem tremolos e vibratos de 

diversas amplitudes (ver figura IV-137). 
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Figura IV - 136: Microtons. Heart II, Soveral. 

 

 

Figura IV - 137: Microtons. Heart II, Soveral. 

 

Como podemos observar na figura anterior, a compositora chama a quartos de 

tom provenientes de glissandos, bend-gliss (termo ainda não convencionado, 

mas bastante apropriado para o gesto e efeito realizado) que aqui neste 

exemplo é uma conjugação de um pequeno glissando seguido de um bend de 

¼ de tom. José Mesquita Lopes, em Estudo Numerus Nove, nas partes 

(secções) 1 e 4, também utiliza a palavra Bend, num pequeno glissando de ¼ 

de tom (ver figura IV-138). No entanto, a versão usada por Christopher 

Bochmann (ver figuras IV-133 e 134) que inclui uma ligadura que abarca as 

três notas poderá ser mais inequívoca nestes casos. 
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Figura IV - 138: Microtons. Estudo Numerus Nove (1), Lopes. 

 

Na parte 6 da mesma obra de Mesquita Lopes podemos ver mais dois tipos de 

bends com quartos de tom. Um deles começa na nota natural e depois alterna 

com ¼ de tom acima, através de um vibrato muito rápido (ver figura IV-139).  

 

 

Figura IV - 139: Microtons. Estudo Numerus Nove (6), Lopes. 

 

O outro tipo de bend é lento (como um glissando) e começa já na nota alterada 

¼ de tom (ver figura IV-140). 

 

 

Figura IV - 140: Microtons. Estudo Numerus Nove (6), Lopes. 
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Existem quartos de tom que são escritos em tremolos (ver figura IV-141).  

 

Figura IV - 141: Microtons. Estudo Numerus Nove (2), Lopes. 

 

Outros quartos de tom podem ser observados também, em grupos de 

rasgueados, em acordes onde se agrupam com notas naturais (ver figura IV-

142). 

 

 

Figura IV - 142: Microtons. Estudo Numerus Nove (2), Lopes. 

 

Nesta obra os símbolos usados são maioritariamente ou  ¼ T. 

Nas Indicações da obra Sem Título de Sérgio Pereira, o compositor apresenta-

nos a seguinte gradação de quartos de tom (ver figura IV-143). 

 

 

Figura IV - 143: Tabela de quartos de tom em Indicações de Sem Título, Pereira. 
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Assim o compositor define por ordem de apresentação na figura: Lá natural 

(bequadro), Lá ¼ de tom acima, Lá ½ tom acima, Lá ¾ de tom acima; Si 

natural (bequadro), Si bemol ¼ de tom acima, Si bemol (ou ½ tom abaixo), Si 

bemol ¼ de tom abaixo96 e novamente La natural (bequadro). Durante a obra o 

compositor usa os quartos de tom em notas isoladas e em inevitáveis 

pequenos glissandos (Veja-se respetivamente, figura IV-144 e IV-145). 

 

 

Figura IV - 144: Microtons. Sem Título, Sérgio Pereira. 

 

 

Figura IV - 145: Microtons. Sem Título, Sérgio Pereira. 

 

Observando os símbolos da figura IV-143 apresentados nas Indicações da sua 

obra, verificamos que o compositor usa nesta, toda a gradação dos quartos de 

tom, à exceção do último símbolo (um quarto de tom abaixo de uma nota com 

bemol).  

  

                                                           
 

96
Este símbolo encontra-se, também, num artigo de Michel Amoric com o título ‘Les Signes 

dans L’écriture Contemporaine pour Guitare’, in: Les Cahiers de La Guitare nº4 (1983) (22-24) 
e na obra Fatum do compositor francês Charles Chaynes. 
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Mesmo assim, o primeiro símbolo de quarto de tom com bemol (o que se segue 

ao Si bequadro) parece-nos ser um pouco problemático porque ele indica uma 

nota bemol ¼ de tom a subir. Ora, sendo um bemol pode induzir o intérprete 

em erro e fazê-lo pensar que a nota desce. Na prática é igual em altura 

fazendo o mesmo efeito do sustenido ¾ de tom acima. No exemplo da figura 

IV-145 podem-se ver alguns desses símbolos. 

Ainda sobre a figura IV-145, um guitarrista menos atento às indicações 

expostas atrás poderia facilmente pensar que a nota Mi que precede alguns 

glissandos seria um Mi bemol que iria descer ¼ de tom quando na realidade é 

um Mi bemol que já começa subido ¼ de tom, antes de executar o glissando 

descendente até ao Mi bemol (nesta versão manuscrita não estão escritas por 

lapso do compositor, as notas de chegada dos três curtos glissandos. Essas 

notas são, por ordem, Ré # ou Mi b, Ré ¾ de tom acima e Ré # ou Mi b).  

Nas obras O Acontecido de Evgueni Zoudilkine e Perdendosi de Virgílio Melo, 

os compositores não escrevem microtons.  

A obra de Pedro Rocha, Improvisação II contém muitos quartos de tons devido 

ao facto de usar uma scordatura com uma afinação que inclui quartos de tom. 

Na partitura/tablatura as notas que estão escritas não são em muitos casos o 

resultado sonoro (o compositor escreve as notas na pauta, como se a guitarra 

estivesse na afinação habitual – exemplo da esquerda, da figura IV-146). 

Vejamos então qual a afinação da guitarra que o compositor define (exemplo 

da direita da figura IV-146). 

 

Figura IV - 146: Afinação usual da guitarra e scordatura proposta por Pedro Rocha em 

Improvisação II. 

 

Na afinação definida por Pedro Rocha verificamos que as 1ª, 3ª e 5ª cordas 

são afinadas ¼ de tom abaixo enquanto que a sexta corda é baixada um tom e 

1/2. 
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É de notar que apesar da afinação dos quartos de tom poder ser aqui realizada 

de uma maneira exata (por exemplo, através de um afinador eletrónico) o 

compositor opta pelo símbolo em vez de mais exato.  

Pedro Rocha sabe que quando os dedos da mão esquerda de um guitarrista 

‘pisam’ as diferentes cordas, com diferentes tensões (a que se junta a 

‘probabilidade de imprecisão’ duma corda ser pisada perpendicularmente e de 

se obter a afinação desejada), a afinação perfeita tem muitas hipóteses de não 

acontecer. Este tipo de símbolo com setas superiores e inferiores foi usado por 

muitos compositores do século XX, entre eles György Ligeti usou-os, por 

exemplo, no Quarteto de Cordas nº2 de 1968 e em Three Fantasies para Coro 

Misto, de 1983. 

De seguida iremos analisar outros símbolos que foram usados durante a 

segunda metade dos séc. XX por importantes compositores, verificando a 

evolução da escrita e que os símbolos mais antigos acabaram por entrar em 

desuso, nomeadamente pelos próprios compositores e pelos compositores 

contemporâneos portugueses.  

Observemos como Pierre Boulez utilizava os quartos de tom na sua obra Le 

Visage Nuptial em 1946. Os quartos de tom referidos a seguir são aplicados a 

vozes já que esta obra possui uma grande componente vocal. Segundo o 

compositor, estes são os símbolos utilizados no canto microtonal: 

 

 

Figura IV - 147: Notas/indicações (letra E – 5º tipo de efeito) sobre o uso de microtons para a 

voz em Le Visage Nuptial (1946-7), Pierre Boulez. 
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No exemplo da figura IV-147, podemos observar a coerência de pensamento 

de Pierre Boulez principalmente na sequência dos sustenidos, no entanto estes 

‘novos’ símbolos trazem problemas, quando aplicados a duas ou mais vozes 

simultâneas, já que pode não se saber a que notas é que estão agregados. Por 

essa razão foram trocados por outros e deixaram de se usar (mesmo pelo 

próprio compositor). Através dos exemplos destes importantes compositores 

percebe-se perfeitamente que a notação era ainda muito personalizada e 

estava em construção/transformação.  

Em 1960, nas Abreviaturas e Símbolos da partitura Ofiarom Hyroszimy, Tren 

para instrumentos de cordas friccionadas, de K. Penderecky, vamos encontrar 

alguns símbolos semelhantes, mas com significados diferentes. 

 

 

Figura IV - 148: Tabela de quartos de tom nas indicações de Ofiarom Hyroszimy (1960), K. 

Penderecky. 

 

Entre esta notação e a de Ferneyhough (ver figura IV-149), apenas o primeiro 

símbolo é igual. O símbolo de subida de ¾ de tom sofre do mesmo problema 

de imprecisão que o de ¼ de tom, só é eficaz para notas isoladas. O símbolo ¼ 

de tom abaixo, com o bemol pintado de preto pode facilmente ser confundido 

com o bemol usual.  

Nas Performance Notes (Indicações) do seu segundo quarteto de cordas, Brian 

Ferneyhough define os seguintes símbolos para os quartos de tom (veja-se 

figura IV-149): 
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Figura IV - 149: Notas de execução do Quarteto de cordas nº2 (1980), Brian Ferneyhough. 

 

Estranhamente, verifica-se que o símbolo de ¼ de tom ascendente tem 

apenas, um pequeno traço oblíquo e o de ¾ de tom tem dois. Este último é 

bastante mais preciso que o primeiro, porque a nota alterada situa-se 

precisamente entre os dois traços oblíquos. Quanto ao primeiro símbolo é 

bastante impreciso, principalmente quando colocado atrás de duas ou mais 

notas, formando agregados ‘cerrados’ (de 1/2 tom ou de 1 tom).   

 

Na convenção de Ghent. 

Existem vários tipos de símbolos: 

1. Símbolos com setas 

 

Figura IV - 150: Notação de quartos de tom com setas. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 

 

Também existem quartos de tom com bequadros: 

 

Figura IV - 151: Quartos de tom com bequadros. Music Notation in the Twentieth Century, 

Stone. 
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Neste sistema podemos notar que existem três maneiras na qual um quarto de 

tom (a mesma nota) pode ser escrito. 

 

 

Figura IV - 152: Três símbolos que representam a mesma nota. Music Notation in the 

Twentieth Century, Stone. 

 

2. Outros símbolos de referência 

Entre os muitos símbolos inventados para os quartos de tom, ao longo de 

muitos anos, não há mais nenhum que tenha alterações idênticas para 

sustenidos e bemóis exceto o sistema de setas mostrado nas figuras IV-151 e 

152.  

No entanto, entre todos os símbolos de quartos de tom com sustenidos, o mais 

antigo e o mais convincente na actualidade são os já propostos em 1756 por 

Giuseppe Tartini (violinista e compositor do século XVIII): 

 

 

Figura IV - 153: Símbolos usados por Tartini. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

A vantagem desta notação é ser mais fácil de escrever e de ler; a desvantagem 

é não incluir os ¼ e ¾ de tom a descer. Entre os vários símbolos encontrados 

em muitas partituras, para designar notas a descer, temos que é fácil de 

entender. 
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3. Microtons escritos com números: 
 
Qualquer microtom, diferente dos mencionados atrás, (incluindo também ¼ 

tom) pode ser notado com pequenos números com setas por cima ou por 

debaixo do número que mostram a direção do microtom (ver figuras IV-154, 

155 e 156). 

 

Figura IV - 154: Microtons com números. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Na figura IV-154 o símbolo da esquerda designa 1/6 de tom abaixo da nota 

escrita, o da direita designa 1/3 de tom acima da nota escrita. 

Os microtons numerais devem ser colocados por cima ou por baixo das notas 

nunca ao lado. Podem-se colocar também números que afetem duas ou mais 

notas: 

 

Figura IV - 155: Microtons numerais em duas notas. Music Notation in the Twentieth Century, 

Stone. 

 

Nos casos em que apenas algumas notas forem alteradas, as hastes devem 

colocar-se em duas direcções, conforme os exemplos da figura IV- 156: 

 

 

Figura IV - 156: Acordes com alguns microtons incluídos. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 
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Observemos outra variante de quartos de tom numéricos (ver figura IV-157). 

 

Figura IV - 157: Quartos de tom numéricos. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Existe ainda a possibilidade de escrever microtons em alturas aproximadas, 

com setas de tamanho pequeno, para não se confundirem com notas o mais 

agudas possível, sinais de direção, etc., (ver figura IV-158). 

 

4. Microtons com setas e linhas onduldas, de alturas aproximadas. 

 

Figura IV - 158: Microtons de alturas aproximadas. Music Notation in the Twentieth Century, 

Stone. 

 

Ainda se podem representar lentas mudanças de altura (bendings) com ou sem 

ritmo definido. (Ver figura IV-159). 

 

Figura IV - 159: Mudanças graduais de micro tons. Music Notation in the Twentieth Century, 

Stone. 

 

Não temos conhecimento de qualquer obra portuguesa escrita para guitarra 

apresentada nesta tese (grupos 5 a 1) que inclua quartos de tom numerais, 

nem quartos de tom escritos com setas a indicar alturas aproximadas (como no 

exemplo da figura IV-158), nem com lentas mudanças de altura representadas 

por linhas onduladas (como nos exemplos da figura IV-159). 
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2.6.2. Harmónicos 

 

Existem dois tipos de harmónicos que se chamam naturais e artificiais. Existem 

diversos tipos de escrita para qualquer um deles. Quanto aos segundos há pelo 

menos três ou quatro maneiras de serem executados usando as duas mãos em 

simultâneo. Eles podem ser escritos para se usar modificação de timbres, 

conforme as cordas em que os tocamos e normalmente para produzir sons 

mais agudos do que aqueles que são produzidos na escala da guitarra. Os 

harmónicos são também conhecidos como parciais de um som. À medida que 

dividimos qualquer corda da guitarra em duas, três, quatro, etc., partes o som 

vai subindo na proporção das frações de corda que colocamos a vibrar. Para 

isso temos sempre de aflorar os trastos (por vezes em alguns espaços entre 

eles) por um dedo da mão esquerda ou da mão direita. 

 

Nas obras do grupo 1:   

Melo, Rocha, Zoudilkine, Soveral, Lopes, Bochmann. 

 

Mais uma vez lembramos (tal como já referido no início deste capítulo) que 

será dada aqui, uma maior ênfase à notação e menor à execução dos efeitos 

que se seguem. Estes e outros efeitos serão aprofundados ao nível da sua 

execução nos capítulos V e VI (só obras do grupo 1). 

 

Virgílio Melo: Perdendosi 

 

Figura IV - 160: Harmónicos escritos com notas resultantes. Perdendosi, Melo. 
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Na figura IV-160, o compositor optou por escrever o som harmónico 

representado pela nota resultante. O Dó # tem um pequeno círculo por cima da 

figura que significa ‘nota resultante’. Convém lembrar que todas as notas 

(incluindo os sons harmónicos) na guitarra soam uma oitava abaixo da nota 

escrita. Virgílio Melo ainda acrescentou a indicação da corda (que funciona 

como parâmetro longitudinal da nota pretendida). O parâmetro transversal à 

corda seria a referência ao trasto, (divisão entre as casas da guitarra) que 

normalmente se escreve com numeração romana (não confundir com os 

instrumentos de corda friccionada que utilizam a numeração romana para 

indicação de corda). 

 

 

Figura IV - 161: Harmónicos escritos com notas resultantes. Perdendosi, Melo. 

 

No exemplo da figura IV-161, o compositor utiliza a mesma simbologia. Esta 

notação serve para os harmónicos naturais e os ‘artificiais’ (executados com 

técnicas diferentes da mão esquerda e direita). O compositor diferenciou o tipo 

de harmónico escrevendo m.d. (mão direita) para os harmónicos artificiais. 
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Pedro Rocha: Improvisação II 

 

 

Figura IV - 162: Harmónicos escritos com notas resultantes. Improvisação II, Rocha. 

 

Pedro Rocha também escreve os sons harmónicos através das notas 

resultantes (ver figura IV-162). Todas as figuras que têm desenhado um 

pequeno círculo junto à sua cabeça são notas resultantes. O compositor 

escreve ainda, a informação das respetivas cordas da guitarra. Aqui todas as 

notas (harmónicos e não harmónicos) têm indicação da corda porque a obra 

tem uma scordatura (afinação) com notas diferentes da afinação usual da 

guitarra. 

 

 

Figura IV - 163: Harmónicos escritos com notas resultantes. Improvisação II, Rocha. 
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No exemplo da figura IV-163, podemos observar sons harmónicos 

representados pelas notas resultantes (com o pequeno círculo) e as respetivas 

cordas. Notamos aqui, ainda, que as notas simultâneas possuem cada uma o 

seu círculo (colocado lateralmente, junto à nota). 

 

 

Figura IV - 164: Harmónicos escritos com notas resultantes. Improvisação II, Rocha. 

 

Na figura anterior (IV-164) o acorde harpejado inclui os pequenos círculos, que 

neste caso não os podendo (ou não querendo) colocar por cima das notas 

(onde, segundo o tratado de Ghent, estes deveriam ser colocados), o 

compositor optou por escrevê-los de lado. Os círculos poderão ser confundidos 

com cordas soltas que se representam com (0) zeros na guitarra. Neste caso 

(da figura IV-164) os sons harmónicos são produzidos com cordas ‘soltas’ 

(harmónicos naturais) sobre o trasto XIX ou o VII, ficando a decisão do local de 

afloramento à escolha do instrumentista. 

 

Evgueni Zoudilkine: O Acontecido 

 

Figura IV - 165: Harmónicos escritos com notas resultantes. O Acontecido, Zoudilkine.   



IV. A PROBLEMÁTICA DA NOTAÇÃO NAS OBRAS DO GRUPO 1 

286 

Evegueni Zoudilkine escreve estes harmónicos também com notas resultantes 

(figura IV-165). Não identifica aqui as cordas onde são executados, deixando 

isso a cargo do intérprete/executante (ao contrário do exemplo da figura IV-

163). 

 

 

Figura IV - 166: Harmónicos escritos com notas resultantes. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Nos exemplos da figura IV-166, os harmónicos estão escritos de igual maneira, 

sendo que a escrita tanto serve para harmónicos naturais como para ‘artificiais’ 

(técnicas à escolha do executante). 

  

 

Figura IV - 167: Harmónicos escritos com notas resultantes. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Neste último exemplo (figura IV-167) da obra de Evgueni Zoudilkine o 

compositor já escreve a indicação do trasto (12) que normalmente aparece com 

numeração romana (XII) e a abreviatura da palavra harmónicos (harm.s). 
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Isabel Soveral: Heart II 

 

Figura IV - 168: Harmónico escrito como nota aflorada e como nota resultante. Heart II, 

Soveral. 

 

Nesta notação apresentada no exemplo da figura IV-168 a compositora utiliza a 

notação que inclui uma nota com forma rombóide (sinal de afloramento de uma 

corda) e o pequeno círculo (nota resultante). Isabel Soveral acrescenta ainda 

os símbolos indicativos da 6ª corda e do trasto VII. Estas últimas são 

respetivamente, o parâmetro longitudinal e o transversal que se cruzam no 

ponto onde será aflorado o harmónico pretendido. Neste exemplo a nota 

resultante está escrita no local exato, mas a cabeça da figura deveria ter forma 

arredondada, no entanto, a nota com a forma romboide, que representa o 

afloramento da corda, deveria estar colocada num Si oitava abaixo do indicado. 

Esta nota, sim, situar-se-ia no ponto de cruzamento entre a 6ª corda e o trasto 

VII.                                                                                             

 

 

Figura IV - 169: Harmónico escrito como nota aflorada e como nota resultante. Heart II, 

Soveral. 
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No exemplo anterior da figura IV-169 o harmónico está escrito da mesma 

maneira que a do exemplo da figura IV-168. Portanto, a compositora usa a 

cabeça da nota romboide e o pequeno círculo como indicação de um 

harmónico resultante. Neste caso, o harmónico ficaria mais explícito, se tivesse 

duas indicações: a nota resultante com a cabeça redonda e o símbolo com a 

cabeça romboide deveria ser colocado no Fá bequadro (1º espaço da pauta), 

no nosso entender entre parênteses. Poder-se-ia ainda colocar o trasto III. (o 

ponto à frente do III indica o local onde o guitarrista deve aflorar a corda – 

ligeiramente à frente do trasto III) e o símbolo da 4ª corda. 

 

 

Figura IV - 170: Harmónicos escritos com notas ‘pisadas’ e indicação de trastos (versão 

revista). Heart II, Soveral. 

 

Neste exemplo com acordes harpejados (figura IV-170), a compositora incluiu 

dentro de uma caixa todas as notas pisadas pela mão esquerda (com a 6ª 

corda solta também) e, a seguir, os trastos onde se iniciam os slide/harpejos 

em harmónicos. Ver subcapítulos V-2.3.4. e VI-3.5.3., sobre a execução destes 

harmónicos. 
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Figura IV - 171: Harmónicos escritos com notas afloradas e resultantes. Heart II, Soveral. 

 

A notação empregue no exemplo da figura IV-171, tal como nos das duas 

figuras anteriores, representa a nota resultante (final). Aqui temos a inclusão 

dos trastos onde as notas devem (podem) ser tocadas. Alguns surgem 

representados com numeração àrabe e um deles está escrito com numeração 

romana. O ideal seria estarem todos com a notação romana (ou como segunda 

hipótese, todos com a numeração árabe). O último acorde sendo aflorado 

muito além da escala da guitarra não tem a indicação do traste. Se existisse 

fisicamente um trasto este seria o XXXI em que a nota resultante seria a 

mesma da corda aflorada.  
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José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

 

 

Figura IV - 172: Harmónicos escritos com notas resultantes. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

Na figura anterior (IV-172) ambos os harmónicos estão representados pelo 

símbolo do pequeno círculo junto à nota resultante (como iremos ver mais à 

frente, quando escrevermos sobre as convenções de Ghent no que diz respeito 

a sons harmónicos, os dois pequenos círculos deveriam estar colocados por 

cima das notas superiores). Podemos observar os trastos (referência 

transversal) e a indicação de corda (referência longitudinal). O harmónico mais 

grave é executado na 5ª corda, como harmónico natural e o mais agudo, (que 

não necessita da escrita da corda, devido à indicação do trasto ser suficiente), 

é executado como harmónico artificial, no trasto (XXIV) e não XXII como está 

indicado na 1ª corda já fora da escala do instrumento. Por isso a indicação de 

trasto, deve ser escrita entre parênteses. 

 

 

Figura IV - 173: Harmónicos escritos com notas resultantes com notas naturais em simultâneo. 

Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 
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No exemplo da figura IV-173, os harmónicos são representados pelas notas 

resultantes e pela indicação do trasto. Note-se que quando a música começa a 

duas vozes, na nota mais grave há a indicação s.o. (som normal), para que não 

se pense que as duas notas são sons harmónicos. 

 

 

Figura IV - 174: Harmónicos (Multifónicos) escritos com notas resultantes e a nota aflorada. 

Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 

 

No exemplo da figura IV-174, temos um dos raros casos em que através de 

sons harmónicos, surgem multifónicos no instrumento. Somente na obra 

Cyrano-Szenen de Rita Torres (já referenciada no capítulo II) existem casos 

semelhantes.  

Através da sexta corda, que é tocada e aflorada ligeiramente à esquerda do 

trasto IX (daí o ponto que por vezes se coloca à esquerda do IX, mas que não 

aparece escrito neste exemplo), surgem dois harmónicos (multifónicos) 

resultantes. 

 

Christopher Bochmann: Essay VII 

 

Figura IV - 175: Harmónicos escritos através das notas das cordas soltas da guitarra e das 

notas onde se afloram essas mesmas cordas. Essay VII, Bochmann.  
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No exemplo da figura IV-175 se não estivermos familiarizados com as diversas 

notações, poderemos (à partida) ficar com dúvidas sobre quantas e quais as 

alturas das notas resultantes (sons harmónicos).  

Na parte final do exemplo vêem-se alguns pares de notas, na realidade apenas 

uma é para ser tocada e ouvida. 

Na escrita de Christopher Bochmann para guitarra (que é semelhante à escrita 

para cordas friccionadas) as notas com cabeças arredondadas apenas 

representam as cordas soltas da guitarra e as notas com as cabeças de forma 

rombóide indicam o local onde essas cordas são afloradas. Neste caso as 

notas resultantes são iguais ou coincidem em altura com as notas afloradas, 

escritas com a forma rombóide (Fás sustenidos e Lá agudos). Neste exemplo a 

notação ficaria mais facilmente compreensível se as notas mais graves (que 

indicam as cordas) estivessem escritas entre parênteses. 

 

 

Figura IV - 176: Harmónicos escritos através das notas das cordas soltas da guitarra, das 

notas onde se afloram essas mesmas cordas e da nota resultante entre parenteses. Essay VII, 

Bochmann. 

 

No exemplo anterior, (figura IV-176) o som harmónico (em que apenas uma 

nota é tocada e ouvida) é representado pela terceira corda solta (Sol) e pela 

nota aflorada nessa mesma corda (5º trasto, nota Dó). O resultado é a nota 

mais aguda que aparece escrita entre parênteses e com a cabeça de menor 

dimensão (Sol). 

Tenha-se em atenção que, neste exemplo, as notas Sol pertencem às duas 

vozes, superior e inferior (daí estarem escritas desta maneira). 
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Figura IV - 177: Som harmónico (?) resultante que intercala com corda solta ou pisada? Essay 

VII, Bochmann. 

 

No exemplo da figura IV-177, podemos observar um dos problemas que pode 

acontecer na escrita de programas de computador (se o compositor não 

conhecer onde estão e como se escrevem todos os símbolos). Como já 

escrevemos atrás a propósito dos harmónicos em Improvisação II de Pedro 

Rocha, por vezes o zero (0) de corda solta pode ser confundido com o pequeno 

círculo que indica a nota resultante de um harmónico. Ao observarmos o 

exemplo da figura IV-178 do manuscrito do compositor, percebemos que os Sis 

não são harmónicos, mas apenas cordas soltas que intercalam com notas 

pisadas com a mão esquerda. Percebe-se nitidamente que os símbolos são 

ovais. De qualquer maneira, depois de observada a obra o compositor nunca 

indica as notas resultantes com pequenos círculos (com a exceção do 

Commentarie c – figura IV-181), mas de outras maneiras, como poderemos ver 

nos exemplos IV-176 e IV-178 a 183. 

 

 
Figura IV - 178: Cordas soltas intercaladas com cordas pisadas. Versão manuscrita. Essay VII, 

Bochmann. 

 

Na figura seguinte (IV-179) os harmónicos naturais continuam a ser 

representados por cordas soltas, pelas notas afloradas nessas cordas (4ª e 2ª). 

Entre parênteses e representadas somente com a cabeça da nota de tamanho 

mais reduzido, estão escritas as notas resultantes. 
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Figura IV - 179: Harmónicos naturais. Essay VII, Bochmann. 

 

No exemplo da figura IV-180, pode-se observar como se escreve dois sons 

harmónicos simultâneos através da representação das cordas soltas e dos 

locais onde são afloradas, ficando entre parênteses as notas resultantes. 

 

 

Figura IV - 180: Dois harmónicos naturais simultâneos. Essay VII, Bochmann. 

 

Na figura seguinte (IV-181) encontramos dois tipos de escrita de harmónicos 

naturais. O primeiro, através do pequeno círculo por cima da nota Mi que indica 

nota resultante. Neste caso poder-se-ia igualmente escrever uma nota 

romboide, porque a nota resultante é a mesma que a nota aflorada (1ª corda, 

trasto XII). O segundo, através das cordas soltas (6ª e 2ª respetivamente) e das 

notas afloradas (neste caso, não estão escritas as notas resultantes). As notas 

resultantes destes harmónicos seriam Sol # (por cima da 5ª linha da pauta) e 

Fá # (por cima da 3ª linha suplementar superior) respetivamente. 
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Figura IV - 181: Dois exemplos de escrita de harmónicos naturais. Essay VII, Bochmann. 

 

Na figura IV-182, observamos três exemplos de sons harmónicos artificiais 

(esta técnica implica o uso da mão esquerda para ‘pisar’ a nota e da mão 

direita para aflorar com um dedo a nota pretendida e pulsar com outro a corda). 

A referida técnica também se pode executar ‘tipo violino’ (no caso dos 

intervalos entre a nota pisada e a nota aflorada serem pequenos, para que com 

a mão esquerda se consiga, com um dedo, ‘pisar’ uma nota e ainda aflorar 

outra na mesma corda). Nos dois primeiros casos verificamos que as notas em 

harmónicos não podem ser pisadas e afloradas com a mesma mão devido à 

longa distância entre a nota pisada e a nota aflorada, por isso, cada um 

necessitará de utilizar as duas mãos na sexta corda (a mão esquerda pisa a 

nota grave e a direita aflora a nota com forma rombóide). O terceiro exemplo 

pode ser tocado como harmónico natural ou artificial na 1ª corda. No primeiro 

exemplo (intervalo 12 ou de 8va perfeita – também chamado oitavado), a nota 

resultante (não escrita) é igual à nota aflorada. No segundo exemplo (intervalo 

19 ou de 8va mais 5ª perfeita – também chamado dozavado) a nota resultante 

(não escrita) também é igual à nota aflorada. No terceiro exemplo (intervalo 5 

ou 4ª perfeita – também chamado quinzavado), a nota (não escrita) resultante 

é Mi (duas oitavas acima da corda solta, ou eventualmente pisada). 
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Figura IV - 182: Harmónicos artificiais (1º, 2º e 3º exemplo) ou naturais (3º exemplo). Essay 

VII, Bochmann. 

 

No exemplo da figura IV-183, temos um primeiro harmónico natural que poderia 

também ser tocado como artificial representado pela corda solta e pela nota 

aflorada na 5ª corda, 5º trasto. A nota resultante (não representada) é Lá duas 

oitavas acima da corda solta. O segundo harmónico é um harmónico artificial 

de sexta, e por isso a sua nota resultante (intervalo 32 ou duas oitavas mais 

uma quinta perfeita acima da nota pisada (Fá)), é um Lá na primeira linha 

suplementar superior (precisamente a mesma nota do Lá fortíssimo anterior). 

 

 

 

Figura IV - 183: Harmónicos naturais (5ª corda) e artificiais (6ª corda). Essay VII, Bochmann. 

 

Ghent e a notação dos harmónicos: 

Há que ter em atenção que o decidido em Ghent sobre este assunto refere-se 

a cordas friccionadas (não à guitarra), mas na maioria dos casos, as regras 

podem-se adaptar a este instrumento. Diz-nos Kurt Stone: 

Todos os harmónicos, naturais ou artificiais, devem ser notados com a nota 

resultante colocando por cima desta um pequeno círculo, símbolo de 

harmónico.   
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Figura IV - 184: Notação de harmónicos através das notas resultantes e de pequenos círculos. 

Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

No exemplo da figura IV-184, podemos observar que os pequenos círculos 

estão colocados por cima da nota mais aguda, do par de notas resultantes, e 

não em frente (à direita) ou por cima de cada uma dessas notas. 

Segundo o tratado, para evitar confusão, é aconselhável mencionar no início 

duma obra que todos os harmónicos estão notados na altura resultante. A 

escrita de um harmónico natural, normalmente não deve incluir a indicação da 

corda onde se toca o harmónico, nem onde se deve aflorar a corda para indicar 

a altura desejada. Estes detalhes devem ser geralmente, deixados a cargo dos 

instrumentistas. Se uma corda específica for pretendida deve-se, então, indicar 

o número da corda (a contar da mais aguda para a mais grave), ou indicar sul 

D, sul A, etc. Considera-se desejável incluir a notação ‘tipo tablatura’ para os 

harmónicos artificiais escritos numa partitura de orquestra. As notas ‘tipo 

tablatura’ (mostram o local onde se executa) devem ser desenhadas com 

pequenas cabeças, sem hastes e entre parênteses, como na figura seguinte 

(IV-185): 

 

 

Figura IV - 185: Harmónicos artificiais ‘tipo tablatura’ usados em partituras de tutti. Music 

Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

No exemplo anterior, convém notar e reforçar que as notas que estão escritas 

entre parênteses são mais estreitas que a nota resultante (com o pequeno 

círculo) e não usam hastes. O símbolo romboide (losango) é sempre aberto e 

não pintado. 

Para as partes de uma obra orquestral (ou peças solistas) todos os harmónicos 

naturais devem notar-se como nas partituras de orquestra.  
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Todos os compositores do grupo 1 que escreveram harmónicos naturais 

fizeram-no desta maneira, com a excepção de C. Bochmann que não escreve o 

número da corda, mas inclui a nota da corda solta, no Preamble, no Short 

Interlude e nos Commentaries b e f da sua obra Essay VII. Esta maneira de 

escrever estes harmónicos é semelhante à escrita para harmónicos artificiais, 

segundo a convenção de Ghent. 

Quanto aos harmónicos artificiais, devem ser notados ‘tipo tablatura’, com as 

notas pisadas e afloradas com maior tamanho (sem parênteses) e com a(s) 

nota(s) resultante(s) mais curta(s) e escrita(s) entre parênteses como no 

exemplo seguinte (figura IV-186): 

 

 

Figura IV - 186: Harmónicos artificiais ‘tipo tablatura’ usados em partes de obras orquestrais ou 

a solo. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

Quanto a estes harmónicos só C. Bochmann escreve conforme a Convenção 

de Ghent. Os outros compositores do grupo 1 que escreveram harmónicos 

artificiais como Virgílio Melo em Perdendosi, Isabel Soveral em Heart II, Pedro 

Rocha em Improvisação II, Evgueni Zoudilkine em O Acontecido ou José 

Mesquita Lopes em Estudo Numerus Nove escreveram-nos com o pequeno 

círculo por cima da nota resultante. 

 

Deliberações do tratado de Ghent: 

Normalmente são usadas as seguintes alturas de harmónicos: a oitava 

(harmónico 2), a décima segunda ou intervalo de 5ª (harmónico 3), a décima 

quinta ou intervalo de quarta (harmónico 4), e a décima sétima ou intervalo de 

3ª maior (harmónico 5).   
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Considerações finais sobre a escrita de harmónicos97:  

Quanto aos harmónicos naturais, para além de se colocar a nota resultante 

com o pequeno círculo por cima da nota, pensamos ser útil indicar a corda 

onde este deve ser tocado e o trasto onde se deve aflorar a corda.  

Poderemos escrever só um destes parâmetros, no entanto o harmónico é de 

percepção mais imediata quando se colocam os dois parâmetros que nos dão 

a indicação de cruzamento num ponto exato (definido pela a corda – o 

longitudinal e pelo trasto – o transversal). Estes parâmetros poderão ser 

substituídos pelas notas das cordas e das casas que correspondem aos 

trastos. O substituto da corda será a nota da corda solta e o substituto do trasto 

será a nota onde se aflora a corda, escrita com um losango (forma romboide, 

aberto/’branco’). Na escrita para guitarra as cordas são normalmente, 

representadas por símbolos diferentes dos usados nas cordas friccionadas (por 

um número árabe envolvido por um círculo à sua volta). 

Vejamos os exemplos seguintes: 

   Símbolo convencionado (por guitarristas e compositores guitarristas) 

como terceira corda da guitarra (nas cordas friccionadas o símbolo seria escrito 

em numeração romana – III ou sul G) 

      VII     Símbolo convencionado como indicação do sétimo trasto (as cordas 

friccionadas normalmente não incluem este símbolo, sendo este parâmetro, por 

vezes substituído pelo símbolo romboide usado na nota aflorada).  

A abreviatura Harm. ou Arm. pode ainda ser escrita por cima das notas se o 

compositor considerar necessário. 

  

                                                           
 

97
Para ter uma noção mais completa sobre sons harmónicos na guitarra, do ponto de vista 

histórico, técnico e de escrita, fica a sugestão de leitura do trabalho de profissionalização 
‘Análise Sobre a Produção, Escrita e Interpretação de Sons Harmónicos na Guitarra’ do autor 
desta tese e do artigo “Harmónicos” da autoria de Julio Gimenez (com colaboração de vários 
guitarristas e musicólogos espanhóis, noruegueses e do autor desta tese), que faz parte da 
Enciclopédia de La Guitarra de Francisco Herrero. Valência: Editorial de Música Piles. 
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Na prática guitarrística, os harmónicos naturais usados são os do segundo até 

ao sexto parcial (sendo o sétimo desafinado (mais baixo do que a nota 

indicada) e o oitavo, pouco audível). 

Quanto aos harmónicos artificiais, são mais utilizados os seguintes: à oitava 

(oitavados) e à décima segunda (dozavados). Os harmónicos de quarta 

(quinzavados) e os de décima sétima (duas oitavas mais uma terceira maior) 

são pouco sonoros. 

Quanto aos harmónicos artificiais também se pode acrescentar por cima das 

notas as abreviaturas Art. Harm ou Harm. 8va, 12ª, 15ª, etc. Sobre a escrita 

destes harmónicos, no geral, estamos de acordo com a convenção de Ghent, 

tal como apresentado atrás nas figuras (IV-185 e 186), no entanto, pensamos 

ter mais pertinência a escrita da figura IV-185 quer para tuttis quer para partes 

ou obras solistas porque somos da opinião que a nota principal (a resultante) é 

aquela que todos os intérpretes (instrumentistas, maestros) necessitam de 

conhecer (a nota que se pretende obter).  

As notas acrescentadas (todas que não o som resultante) são úteis para indicar 

o local onde se toca (assim como a indicação da corda, que para os guitarristas 

é indispensável), mas não são a ‘realidade sonora’ e por isso faz mais sentido 

serem escritas entre parênteses e com as cabeças das notas mais curtas (Toru 

Takemitsu por exemplo utiliza este tipo de escrita em In the Woods (1995), três 

peças para guitarra).  

Por último, queríamos acrescentar que quando falamos a guitarristas acerca de 

harmónicos naturais e artificiais, estes visualizam imediatamente uma técnica 

correspondente a cada um deles. Nos harmónicos naturais, a mão esquerda 

aflora uma ou mais cordas e a direita pulsa a corda (embora a mão direita 

possa fazer os dois movimentos, nos pontos correspondentes aos parciais das 

cordas soltas). Nos harmónicos artificiais, normalmente a mão esquerda 

‘pisará’ uma ou mais notas e a mão direita aflorará a corda num determinado 

ponto (trasto) com o dedo indicador, sendo a corda pulsada pelos dedos anelar 

ou polegar (neste último caso, normalmente nas cordas mais graves).  
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No entanto, na guitarra também se podem executar os harmónicos artificiais, 

‘tipo violino’. Aqui, o intervalo físico entre dois dedos da mão esquerda tem de 

aumentar para formar os intervalos de terceira maior (17ª resultante) ou quarta 

(15ª resultante), ainda que a possibilidade desta execução dependa da 

abertura dos dedos de cada guitarrista. Regra geral, tanto para os harmónicos 

naturais como os artificiais, quanto mais alto for o seu parcial, menor volume 

sonoro terá, sendo que o guitarrista terá de empregar mais força para que 

possam ser ligeiramente mais audíveis. 

 

 

2.6.3. Glissandos 

 

Chama-se glissando a um gesto de deslizar o mais legato possível entre duas 

notas. Essas duas notas podem-se encontrar a meio tom ou a vários meios 

tons de distância (na mesma corda). Segundo o tratado de instrumentação e 

orquestração de Alfred Blatter os glissandos atravessam várias notas, mas 

nunca num percurso contínuo (há um salto de algumas notas para outras, 

como acontece no piano, na harpa e na guitarra, por exemplo). No entanto, um 

glissando contínuo (que se chama portamento) é possível na guitarra, mas 

apenas quando é executado na mesma casa e que normalmente tem por limite 

máximo meio-tom (há compositores portugueses a escrever este portamento 

no grupo 1, como veremos à frente neste capítulo, no V e no VI). O portamento 

é mais usual no trombone, na voz ou nas cordas friccionadas. Os glissandos 

podem ter ou não, uma nota definida de terminação e uma nota definida ou não 

à partida. Nos glissandos mais habituais toca-se a nota de partida e a nota de 

chegada ou só a de partida.  
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Nas obras do grupo 1: 

Melo, Zoudilkine, Soveral, Lopes, Bochmann. 

 

Virgílio Melo: Perdendosi 

 

 

Figura IV - 187: Glissando na 5ª corda. Perdendosi, Melo. 

 

Na figura IV-187, podemos observar um glissando (representado por um 

segmento de reta oblíquo) na 5ª corda da guitarra. A nota inicial (Sib) é atacada 

com acentuação e a nota de chegada é definida, ficando ainda a dúvida (ou a 

opção de liberdade de escolha dada pelo compositor?) sobre tocar ou não o Lá 

final. Para nós, o Lá não é para ser articulado com a mão direita porque assim 

conseguimos que a última nota tenha um volume de som equivalente às 

reverberações que vêm de trás, não correndo o risco de se realizar alguma 

acentuação indesejável. Na verdade, quando tocámos para o compositor, ele 

preferiu esta maneira por nós sugerida. 

 

 

Figura IV - 188: Glissando na 6ª corda. Perdendosi, Melo. 

 

No exemplo anterior (figura IV-188) encontramos o mesmo símbolo, em que no 

início do motivo, a nota de partida é tocada através de um ligado descendente 

e a nota de chegada terá de ser articulada para que se possa realizar a 

dinâmica escrita (todo o acorde é para tocar fortíssimo). 

O símbolo é o mesmo da figura IV-187, mas a textura e a dinâmica fazem a 

diferença em relação aos ataques. 
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Figura IV - 189: Glissando na 1ª corda. Perdendosi, Melo. 

 

No exemplo da figura IV-189, ainda com o mesmo símbolo, é o sinal de 

acentuação na nota Si que nos leva a não atacar a nota final a seguir ao 

glissando. Esta nota está definida, o volume ainda tem de ser forte, mas menor 

do que na nota acentuada (evidentemente não está posta de parte, a 

possibilidade da nota Sol aguda ser atacada, mas com menor intensidade do 

que a nota Si). 

 

Evgueni Zoudilkine: O Acontecido 

 

 

Figura IV - 190: Glissando sem terminação definida. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Nos exemplos das figuras IV-190 e 191, encontramos outro tipo de glissandos. 

No exemplo da figura IV-190, o glissando parte de uma nota definida – Sol, 

cuja terminação é indefinida. Pela notação, sabemos ainda que o glissando se 

deve realizar ascendentemente. A corda onde o Sol será tocado fica a cargo do 

intérprete, que, no entanto, o fará sem grandes hesitações, na 3ª corda (devido 

ao fato, de nesta corda o glissando não produzir o ruído causado pelo material 

das três cordas graves).   
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No segundo exemplo (figura IV-191) o glissando é executado em simultâneo 

com um tremolo a executar com a mão direita. Neste caso, ambas as notas (a 

de partida e a de chegada do glissando) terão de ser tocadas. 

 

 

Figura IV - 191: Glissando com tremolo em simultâneo. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Isabel Soveral: Heart II 
 

 

Figura IV - 192: Glissando na 5ª corda. Heart II, Soveral. 

 

Neste exemplo da obra de Isabel Soveral, (figura IV-192) encontramos o 

mesmo símbolo (glissando) entre a nota Ré e a nota Mib. Na prática, devido à 

nota de chegada ter de ser tocada em simultâneo com outra de dinâmica 

contrastante é preferível não atacar o Mib à chegada do glissando (apenas se 

ouvindo o Mib à custa do movimento deslizante do dedo da mão esquerda), 

mas primeiro o Mi grave e imediatamente a seguir os Mi bemóis do tremolo. 
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Figura IV - 193: Glissandos com e sem tremolo. Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura IV-193, observamos vários glissandos com e sem 

tremolo agregado onde ambas as notas de partida e chegada são articuladas 

(atacadas). As dinâmicas e articulações definem o caráter expressivo e técnico 

do glissando. 

 

Figura IV - 194: Scratch – glissando. Heart II, Soveral. 

 

Na figura anterior (IV-194) aparece um glissando com ruído (scratch-gliss.). 

Este som é produzido por se tocarem as duas notas em cordas graves da 

guitarra (neste caso a 6ª e a 4ª). Estas cordas têm estrias (resultado do 

enrolamento das cordas metálicas em espiral) e, ao realizar-se os glissandos, 

produz-se um som àspero. Neste exemplo as notas de chegada (definidas) não 

são tocadas com a mão direita, apenas se atacam as notas iniciais (não 

simultaneamente). 
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Figura IV - 195: Bend – Glissando. Heart II, Soveral. 

 

Um bend-gliss é um glissando que se executa através de um estiramento 

transversal da corda, com um dedo da mão esquerda, desviando-a da sua 

posição de repouso, e mantendo esse dedo na mesma casa. No exemplo 

anterior (figura IV-195) podemos ver um bend de ¼ de tom que é realizado a 

partir do Si natural. Explicando melhor o percurso: do Lá# para o Si há um 

glissando não contínuo e cromático que muda para uma casa acima e depois a 

partir do Si natural é que se eleva a corda ¼ de tom. Os bend-gliss., 

normalmente, são glissandos ascendentes de pequena amplitude (máximo 1/2 

tom). 

 

 

Figura IV - 196: Glissando na 6ª corda. Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura IV-196, o glissando é realizado na 6ª corda em 

simultâneo com o tremolo executado pela mão direita.  
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A nota de chegada (Mi grave) normalmente não se tocará com a mão direita 

(mas sim com a mão esquerda) devido à dinâmica pretendida (embora essa 

decisão possa ficar a cargo do intérprete).  

 

Figura IV - 197: Glissando com terminação definida (na prática irá haver um corte a partir da 

nota sol (2ª linha da pauta), porque o glissando será realizado na 3ª corda da guitarra). Heart II, 

Soveral. 

 

O glissando da figura IV-197 parece ter uma chegada definida, mas na prática 

não é esse o caso, porque a nota Ré# não é executada na mesma corda que o 

Lá grave (se fosse tínhamos um scratch-gliss na 5ª corda). Assim sendo, a 

nota Ré# deverá ser tocada na 3ª corda, o que faz com que no máximo, o 

glissando desça até um Sol (da 2ª linha da pauta). O final do glissando terá de 

ser quase simultâneo, ligeiramente antes do ataque da nota Lá. 

 

José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

 

Figura IV - 198: Scratch – Glissando. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Na figura anterior (IV-198) temos mais um scratch-gliss (ver também figura IV-

194), não entre duas notas com a mão esquerda, mas só com a unha da mão 

direita (neste caso na 6ª corda). A sensação auditiva de glissando existe, 

embora sem alturas definidas. Só a nota de chegada é definida e articulada 

com a unha da mão direita. 

 

 

Figura IV - 199: Bend – Glissando. Estudo Numerus Nove, Lopes. 

 

No exemplo da figura IV-199 temos outro bend-gliss (com a designação slow 

bend) que este começa a ser executado com a corda já fora da sua posição 

normal, empurrada por um dedo da mão esquerda, até este colocar a corda na 

posição normal, sendo o final do bend-gliss (que é um mini glissando contínuo), 

a nota Mi natural na terceira corda. A nota de chegada não deve ser pulsada 

por qualquer dedo da mão direita. 

 

 

Christopher Bochmann: Essay VII 

 

 

Figura IV - 200: Bend – Glissando ou pequeno portamento. Essay VII, Bochmann. 
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Na obra de Christopher Bochmann encontramos vários glissandos de pequeno 

âmbito (bend-glissando ou pequeno portamento). No exemplo da figura IV-200, 

temos um glissando de ½ tom, onde a nota de chegada não é tocada com 

qualquer dedo da mão direita (mas tem altura definida). A notação parece-nos 

bastante eficaz já que a ligadura por cima do traço do glissando nos indica que 

a nota de chegada não é tocada pela mão direita.  

Nos exemplos seguintes (figuras IV-201 a 203), os glissandos seguem a norma 

referida atrás. Todos os glissandos ascendentes ou descendentes são 

efectuados numa só casa, sendo por isso glissandos contínuos (portamentos). 

As notas de chegada podem estar escritas entre parênteses ou não, conforme 

a duração que se pretende dar à nota. Neste caso a nota mais breve, entre 

parênteses, apenas indica a altura da nota de chegada do portamento e a sua 

breve duração.  

 

 

Figura IV - 201: Bend – Glissando com e sem terminação definida. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 202: Glissando de ½ tom numa corda. Essay VII, Bochmann. 

 

 

Figura IV - 203: Vários glissandos com terminação definida. Essay VII, Bochmann. 
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Vejamos exemplos interessantes da escrita de glissandos (glissandi) por um 

importante compositor estrangeiro. Analisemos a notação de glissandos e/ou 

portamentos (portamenti), numa obra que já foi considerada por muitos 

compositores estrangeiros (principalmente por italianos como, Petrassi, 

Bussoti, Prosperi, Bartolozzi, entre outros) uma referência em termos de escrita 

para guitarra. Essa obra é Las Seis Cuerdas (1963) do compositor/guitarrista 

Alvaro Company. Na simbologia técnica desta obra podemos observar estes 

tipos de notação de glissandos (que o compositor chama portamenti, já foi 

explicado atrás que nestes casos, não se pode chamar assim porque os 

glissandos não são contínuos): 

 

 

Figura IV - 204: Indicações técnicas incluídas na obra Las Seis Cuerdas (1963) de Alvaro 

Company. 

 

Como podemos observar no exemplo da figura IV-204 o primeiro símbolo 

(superior) é o único que representa um glissando no qual não se articula a 

última nota. Em todos os outros casos devem-se tocar as duas notas. A grafia 

dos símbolos que usam o traço direito juntamente com o curvo (primeiro 

símbolo em cima e o primeiro do grupo intermédio) é muito semelhante e pode 

originar um erro de interpretação no intérprete. Quanto aos dois símbolos 

diferentes, com e sem ligadura por cima da linha reta poderem significar o 

mesmo, também pode gerar confusão. É melhor usar um símbolo para cada 

efeito. O último símbolo, que inclui uma linha reta em pontilhado também se 

pode confundir com o anterior (com uma linha reta ‘a cheio’). Embora neste 

último, se forem incluídos os dedos da mão esquerda (númeração àrabe) 

facilmente se percebe que é um dedo que desliza pela corda sem a pressionar 

para não obter o efeito de glissando (o compositor escreve: ‘sem produzir 

portamento’). É uma indicação técnica e não musical/expressiva, no entanto 
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deveria escrever ‘sem produzir glissando’. Estas notações fazem parte das 

muitas que surgiram nos anos sessenta do século XX, mas que não estavam 

ainda convencionadas.  

 

No Tratado de Ghent: 

 

Uma linha reta fina deve ser usada para indicar um glissando. É usual juntar a 

abreviatura desta palavra, gliss., embora não seja obrigatório; a linha já é 

suficiente. Existem vários tipos de glissandos: 

A. Glissando entre duas notas. 

 

A.1 Glissando de uma nota para outra. 

 

 

Figura IV - 205: Glissando entre duas ou mais notas. Music Notation in the Twentieth Century, 

Stone. 

 

Este último exemplo (glissando atravessando várias notas) é pouco idiomático 

na execução em guitarra (ver considerações em C.) 

 

A.2 Glissando de uma nota para uma pequena cabeça de nota. 

 

 

Figura IV - 206: Glissandos ascendentes e descendentes com nota de terminação definida, 

mas sem ritmo definido. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

No exemplo da figura IV-206 as notas entre parênteses não são articuladas. 
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B. Glissandos com fim indefinido. 

 

 

Figura IV - 207: Glissandos com a nota final aproximada ao final da linha reta. Music Notation 

in the Twentieth Century, Stone. 

 

 

Figura IV - 208: A seta indica que a altura final fica para além do glissando (linha reta). Music 

Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

C. Glissandos com curvas (ondulados). 

 

 

Figura IV - 209: Glissandos com mudanças de direção. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 

 

Os glissandos longos e com mudança de direção (ver exemplo IV-209) têm 

fraca audibilidade (vão perdendo som com a duração das notas) na guitarra. 

Nas três primeiras cordas o som perde-se subitamente. Nas três cordas mais 

graves, o som pode manter-se mais tempo, mas existe o ruído (scratch) a que 

não se pode fugir, com as atuais cordas que estão à venda no mercado. Regra 

geral, quanto mais longo for o glissando, mais o som vai perdendo intensidade 

(o que não acontece com os instrumentos de cordas friccionadas). 

Se o glissando for curto, então pode ser bastante simples e eficaz na guitarra. 

 

D.1 Glissandos para uma nota. Glissandos curtos e rápidos. 

 

 

Figura IV - 210: Glissandos curtos e rápidos cuja nota de partida é indefinida. Music Notation in 

the Twentieth Century, Stone. 
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D.2  Glissandos para uma nota. Glissandos algo longos. 

 

 

Figura IV - 211: Glissandos algo lentos, com duração definida, mas com nota de partida 

indefinida. Music Notation in the Twentieth Century, Stone. 

 

No tratado de Ghent a grafia da maioria destes glissandos foi pensada para os 

instrumentos de corda friccionada. 

Os glissandos apresentados em A.1 e A.2 têm ataque à partida e não há 

chegada (a linha reta em conjunto com a curva define isso mesmo).  

Os glissandos expostos em B. não têm igualmente ataque na terminação. Os 

glissandos mencionados em C. são pouco comuns na guitarra, no entanto para 

se definir o ataque final seria melhor colocar um símbolo de ataque (um acento 

normal na última nota, com possível indicação de dinâmica na última nota). 

Quanto ao exemplo D.1, a nota de partida é atacada pela mão direita, mas a de 

chegada, normalmente não será atacada pela mão direita (a não ser que haja 

alguma indicação de ataque). Nos exemplos D.2., a nota de chegada poderá 

ou não, ser atacada pela mão direita. Para não ser atacada, deveria ter ainda, 

uma ligadura a acompanhar a linha reta já existente. O exemplo do lado direito 

de D.2 também é pouco usual na guitarra, mas possível apesar de perder 

bastante intensidade à medida que a duração do glissando aumenta. 
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2.6.4. Vibratos 

 

Vibrato é um efeito que implica uma ligeira flutuação de altura que deve ser 

sempre menor que o meio tom. O executante também pode variar a velocidade 

de um vibrato. Os compositores podem pedir molto vibrato ou poco vibrato (o 

que normalmente faz mexer com a velocidade e a altura deste). Podem 

também pedir senza vibrato ou no vibrato. A técnica usual da guitarra (como de 

outros instrumentos) normalmente já implica o uso de um vibrato ‘normal’ (de 

prolongação do som). 

 

Nas obras do grupo 1: 

Melo, Soveral, Lopes, Rocha. 

 

Virgílio Melo: Perdendosi 

 

 

Figura IV - 212: m.v. - abreviatura de molto vibrato. Perdendosi, Melo. 

 

No exemplo da figura IV-212, o compositor não define nem a velocidade nem a 

amplitude do vibrato, deixando isso ao critério do intérprete. 

 

Isabel Soveral: Heart II 

 

Figura IV - 213: Vibrato representado por linha em forma de dente de serra (ascendente-

descendente). Heart II, Soveral. 
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Este símbolo (figura IV-213) prevê um vibrato regular dentro do âmbito das 

notas indicadas (como se fosse um trillo, com a pequena cabeça da nota mais 

aguda escrita entre parênteses). A velocidade aqui é definida pelo andamento 

do tremolo seguinte (por vezes do tremolo anterior). A amplitude é de ¾ de tom 

sendo, por exemplo, o primeiro e o último movimento, ascendentes (a linha em 

dente de serra começa e termina com o traço a subir). 

 

 

Figura IV - 214: Vibrato representado por linha em dente de serra (descendente-ascendente). 

Heart II, Soveral. 

 

O símbolo do exemplo da figura IV-214 é semelhante ao da figura IV-213, com 

a diferença do ondulado em dente de serra começar com um traço 

descendente que indica a descida a partir da nota Ré# até à nota Ré ¼ de tom 

acima que é difícil de executar na guitarra. A amplitude é aqui de ¼ de tom. 

 

José Mesquita Lopes: Estudo Numerus Nove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV - 215: Vibrato lento. Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 
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Vibrato (lento) poderia ser escrito também como poco vib. (vibrato de pequena 

amplitude). 

 

 

Figura IV - 216: Molto vibrato (as setas indicam a direção transversal da execução em relação 

à corda). Estudo Numerus Nove (III), Lopes. 

 

 

Figura IV - 217: Vibrato rápido (com rallentando final) com a amplitude de ¼ de tom. Estudo 

Numerus Nove (VI), Lopes. 

 

Pedro Rocha: Improvisação II 

 

 

Figura IV - 218: Vibrato obtido através de pressão na cabeça da guitarra para trás e para 

diante. Improvisação II, Rocha. 
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Posteriormente à escrita desta obra o compositor decidiu incluir em todos os 

acordes de longa duração, vibratos feitos à custa da oscilação da guitarra (para 

a esquerda/direita, rotação para frente/trás). No entanto o compositor ainda não 

tem opção por alguma notação, até ao momento, com a exceção de curtas 

explicações textuais sobre a sua execução. (ver o capítulo VI - 4.5.2.1. e 4.5.3.: 

Pedro Rocha, Improvisação II). 

Observemos agora várias notações usadas nos anos sessenta, nomeadante na 

obra já referida Las Seis Cuerdas de 1963, do compositor/intérprete Alvaro 

Company. 

 

 

Figura IV - 219: Notação de vibratos e non vibratos. Las Seis Cuerdas, Alvaro Company. 

 

Vemos na figura IV-219, primeira linha, diversos tipos de gradações de vibratos 

(normal, lento, rápido e non vibrato). Na segunda linha temos vibratos com 

mudança de frequência (amplitude) e de velocidade (1º e 3º exemplos). O 2º 

exemplo da segunda linha apresenta-nos um vibrato com mudança de 

velocidade, mas sem mudança de frequência (altura). 

 

Na Convenção de Ghent: 

Vibrato é uma ligeira flutuação de altura a partir da nota principal que deve ser 

sempre menor do que ½ tom. Kurt Stone menciona que em música mais atual 

[não para guitarra], mudanças graduais de amplitude do vibrato, chegam a 

passar o limite de ½ tom. Isto trouxe confusão na definição de vibrato já que 

maiores amplitudes de vibratos se podem considerar como trillos ou tremolos.  

O vibrato nunca foi escrito com uma notação própria, mas, na música mais 

recente, linhas onduladas começaram a ser usadas para indicar a amplitude e 

a velocidade do mesmo. 
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Um ligeiro vibrato é normal na voz e na maioria dos instrumentos. Este não 

deve ser escrito a não ser que surja um contraste com um molto vibrato ou um 

non vibrato (n.v.). Nestes casos, quando se volta a um vibrato normal devem-

se indicar as abreviaturas ord. ou norm. (ordinário ou normal).  

Observemos o exemplo seguinte com uma sequência de vibratos diferentes 

(figura IV-220): 

 

 

Figura IV - 220: Gradação extrema de vibratos. Music Notation in the Twentieth Century, 

Stone. 

 

No exemplo da figura IV-221, vemos um vibrato que parece ter uma amplitude 

e uma intensidade constante. Neste caso pode-se colocar também, uma linha 

ondulada por cima da(s) nota(s). A abreviatura vib. é opcional. 

 

 

Figura IV - 221: Vibrato assinalado com linha ondulada. Music Notation in the Twentieth 

Century, Stone. 

 

Observemos mais convenções: 

Se um vibrato varia em velocidade e/ou em amplitude (frequência) a linha 

ondulada deve salientar as flutuações desejadas. 

No exemplo da figura IV-222, o vibrato somente muda a velocidade. 

 

 

Figura IV - 222: Vibrato com mudança de velocidade. Music Notation in the Twentieth Century, 

Kurt Stone. 
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No exemplo seguinte (figura IV-223) somente varia a frequência (altura) da 

nota. Inclui também alterações (acidentes) que são opcionais.  

 

 

Figura IV - 223: Vibratos com mudanças de frequência. Music Notation in the Twentieth 

Century, Kurt Stone. 

 

De seguida (exemplo IV-224) observamos um vibrato variável em frequência 

(altura) próxima da nota escrita. 

 

 

Figura IV - 224: Vibrato de altura variável, em relação à nota escrita. Music Notation in the 

Twentieth Century, Kurt Stone. 

 

No exemplo seguinte (figura IV-225) vemos vibratos que variam de frequência 

(altura) e velocidade, incluindo alterações (acidentes) opcionais. 

 

 

Figura IV - 225: Vibratos com variações de frequência e velocidade. Music Notation in the 

Twentieth Century, Kurt Stone. 

 

Neste último exemplo, (figura IV-226) temos outro tipo de escrita que inclui uma 

linha guia e variação em velocidade e frequência de vibratos indicados à volta 

da mesma (neste caso a linha representa a nota que está escrita). 
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Figura IV - 226: Vibratos escritos em linha guia. Music Notation in the Twentieth Century, Kurt 

Stone. 

 

Alguns efeitos realizados na guitarra como sejam os vários que incluem sons 

percutidos, ruídos, multifónicos ou bitones, são regra geral, de escrita mais 

recente. Por isso esta ainda não foi convencionada, salvo raras exceções. 

Estes efeitos serão apresentados e analisados no próximo capítulo V.2. 

(Efeitos percussivos e técnicas na guitarra). 

Durante o capítulo IV procurámos descobrir os mais claros e eficazes símbolos 

musicais em uso atualmente. Durante parte do capítulo V (V.2. – Efeitos 

percussivos e técnicas na guitarra), haverá uma nova procura, no sentido de 

encontrar as mais recentes notações (incluindo também algumas já com 

décadas de uso) para além da Convenção de Ghent. Será igualmente 

interessante, verificar as relações dos símbolos com as técnicas da guitarra. 

Estes capítulos abrem uma proposta futura de reunificação das notações mais 

relevantes, tentando-se desde já, reduzir o acervo de notações ambíguas, a um 

sistema de critério único de exposição que obtenha, pelo menos, de início, o 

acordo dos compositores em epígrafe (primeiro os do grupo 1, depois todos os 

outros mencionados na tese, até uma base mais alargada possível de 

compositores e editores nacionais e estrangeiros). 



 

 

V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA 

TÉCNICA 

 

1. Introdução 

 

Em nossa opinião a conceção que muitos músicos, compositores e 

intérpretes/executantes (entre eles os guitarristas) têm de idiomatismo diz 

respeito, principalmente aos aspetos técnico/instrumentais. Porém, idiomatismo 

começa por ter a ver também, por exemplo, com o conhecimento 

(descodificação) de toda a escrita musical, seguida do seu ato de leitura, 

essencialmente rítmico/melódica e harmónica, mas também de símbolos como 

articulações e dinâmica, entre outros, antes de se transportar esse 

conhecimento para a execução técnica no instrumento. 

A falta de idiomatismo pode aplicar-se tanto à capacidade de execução, tanto 

de ritmos como de harmónicos, glissandos, efeitos percussivos ou outros, se o 

performer não fizer a mínima ideia de como estes poderão ser executados. Por 

outro lado, se alguém não consegue decifrar os símbolos de qualquer obra 

pode dizer-se que a escrita dessa música não se lhe apresenta como sendo 

idiomática em termos de leitura (mesmo podendo ser a música, em termos 

técnico/execucionais, facilmente exequível). Para se interpretar (executar) uma 

obra como performer, é necessário passar primeiro pela descodificação da 

simbologia escrita ou desenhada numa partitura (este item é particularmente 

sensível na música dos séculos XX e XXI). É também necessário saber como 

se executam os novos símbolos (alguns já convencionados, outros não) 

principalmente aqueles que surgiram a partir dos anos cinquenta do século 

passado, para depois se poder começar a tocar e a interpretá-la.  

No ponto seguinte (o segundo) iremos apresentar e analisar as mais recentes 

técnicas percussivas e efeitos não abordados ou desenvolvidos no capítulo IV, 

acompanhados de diversas notações que complementam o conhecimento da 

evolução simbólica da música dos séculos XX e XXI.   
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No terceiro ponto serão divulgadas e analisadas as acrescidas (algumas 

novas) problemáticas idiomáticas que a execução das obras do Grupo 1 nos 

apresentam.  

Para concluir o capítulo, iremos divulgar investigação e apresentar 

conhecimento através da pesquisa e análise de Multifónicos e Bitones na 

guitarra. 

 

 

2. Efeitos percussivos e técnicas na guitarra 

 

Neste capítulo, apresentaremos em primeiro lugar exemplos98 usados nas 

obras portuguesas do grupo 1,  integrados num universo mais largo de 

exemplos, tirados de obras de compositores importantes dos séculos XX e XXI 

e das indicações obtidas nas obras de referência convencionadas. Análises 

comparativas, as nossas opiniões e um DVD acompanharão estas 

apresentações. 

 

 

2.1. Percussão na caixa do instrumento 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes, Pereira, Bochmann. 

 

Um símbolo percussivo que atualmente ainda gera algumas dúvidas de escrita 

e de interpretação é o de percussão em qualquer parte da guitarra (sem a 

inclusão das cordas). Vejamos os símbolos nas obras portuguesas do grupo 1: 

  

                                                           
 

98
Lembramos, uma vez mais que nas figuras onde aparecem exemplos musicais sem clave 

(devido a problemas gráficos) se deve partir do princípio que existe sempre subentendida uma 
clave de Sol (tenor) na segunda linha. 
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Figura V - 1: Percussão no tampo da guitarra. Símbolo escrito fora da pauta. Estudo Numerus 

Nove (I), Lopes. 

 

 

Figura V - 2: Percussões no tampo da guitarra Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

 

Figura V - 3: Percussões no tampo da guitarra. Sem Título, Pereira. 

 

Para ver mais notações percussivas usadas por Sérgio Pereira em várias 

partes da guitarra, ver capítulo IV – Abreviaturas de palavras (IV - 1.1.1.). 

 

 

Figura V - 4: Percusões no tampo. Símbolo escrito dentro da pauta. Essay VII, Bochmann. 
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O compositor C. Bochmann adoptou o símbolo que podemos ver nas figuras V-

4 e V-5, da obra Threnody to the Victims of Hiroshima, de K. Penderecky para 

instrumentos de corda friccionada. 

´ 

 

Figura V - 5: Percussão no tampo. Essay VII, Bochmann. 

 

Este símbolo (figura V-5) pode confundir-se com uma abreviatura de duas 

fusas, numa determinada nota, ou sabendo-se que é um símbolo de 

percussão, poder-se-á pensar que o é de uma nota específica. Talvez fosse 

menos duvidoso se estivesse colocado fora da pauta. 

Este efeito atravessou muitas escritas até chegar à que foi convencionada no 

Tratado de Ghent. Vejamos: 

 

 

Figura V - 6: Percussão no tampo. Blue Guitar (Sonata - 1985), Michael Tippett. 

 

Outro compositor que utiliza este símbolo (ver figura V-6) em obras para 

guitarra solo é Reginald Smith Brindle em, por exemplo, Four Poems of Garcia 

Lorca (1977). Este símbolo parece ser uma versão mais simplificada do escrito 

por K. Penderécki.  

Cristóbal Halftter (Codex I – 1963) usa dois símbolos de percussão diferentes 

relacionando-os com diversas partes do instrumento. Um deles (figura V-7) tem 

semelhanças com os usados nas obras que aparecem nos exemplos das 

figuras V-1, V-2 e V-3. Vejamos esses símbolos nos exemplos das figuras V-7, 

V-8 e V-9: 
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Figura V - 7: Percussão no tampo, Codex I, C. Halffter. 

 

 

Figura V - 8: Percussão no cavalete, Codex I, C. Halffter. 

 

 

Figura V - 9: Alternância dos dois símbolos percussivos, Codex I (1963), Cristóbal Halftter. 

 

O problema destes últimos símbolos (figura V-8 e V-9) é serem iguais a outros, 

mas que designam algo diferente, nomeadamente ao da figura V-10, que é um 

símbolo de percussão em várias partes no tampo (três partes, A, B e C), 

segundo indicações do compositor no início da obra. Outro problema é a 

colocação dos símbolos na zona da nota Ré ou no primeiro espaço inferior à 

pauta (no exemplo V-9 não se vê a clave de Sol na segunda linha que está na 

partitura), que pode induzir o intérprete em erro. É preferível a notação do 

exemplo da figura V-10 que coloca as percussões em linhas suplementares.  

Tal como Hans Werner Henze, Goffredo Petrassi em Nunc, utiliza o símbolo da 

figura V-7, mas coloca-o igualmente, em linhas suplementares abaixo da pauta, 

embora não defina percussões em zonas diferentes do tampo. Ver figura V-11. 
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Figura V - 10: Percussões em várias partes do tampo. Royal Winter Music (1976), Hans 

Werner Henze. 

 

Figura V - 11: Percussões colocadas fora da pauta. Nunc (1971), Goffredo Petrassi. 

 

Continuando com as ambiguidades que certos símbolos criam, podemos 

observar nas figuras V-12 e 13, nas Cinco Piezas para guitara (1981) de Astor 

Piazzola, o mesmo símbolo apresentado nas figuras V-9 e V-10 por Cristóbal 

Halftter e Hans Werner Henze. Em Piazzola esse símbolo indica chasquido um 

efeito diferente de uma simples percussão.  

Nos próximos subcapítulos 2.1.4., analisaremos os símbolos encontrados para 

definir chasquido e, em 2.1.3., outro semelhante, a tambora.  

 

 

Figura V - 12: Símbolo de chasquido junto à nota Ré. Compadre (1981), Astor Piazzola. 
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Figura V - 13: Símbolo de chasquido junto à nota Mi. Compadre, Astor Piazzola. 

 

Para além deste símbolo de cabeça branca ser semelhante aos das figuras V-9 

e V-10 e indicar um efeito diferente, enferma do mesmo problema do exemplo 

V-9, que é estar colocado em cima das notas Ré (V-12) e Mi (V-13), podendo, 

assim, mais uma vez, levar o intérprete a pensar que o efeito se aplica a essa 

nota. O mesmo acontece com os três pequenos símbolos de percussão que se 

encontram no exemplo da figura V-12. Ficamos com dúvidas quanto ao local 

onde executar essas percussões.  

Observemos mais um exemplo tirado da grande variedade de símbolos que 

encontrámos para designar o mesmo efeito de percussão: 

 

 

Figura V - 14: ‘Golpe flamenco’. Bater com os dedos médio e anelar no tampo da guitarra. 

 

O símbolo apresentado na figura V-14 é usado pelo compositor francês Michel 

Amoric99. Não temos conhecimento de alguma obra de qualquer outro 

compositor português ou estrangeiro que o use. Este símbolo tem o problema 

de ser em parte, semelhante a outro já convencionado que designa o toque de 

‘nota o mais aguda possível’ (ver figura V-15).  

  

                                                           
 

99
Amoric, M. (1983) “Les Signes dans L´écriture Contemporaine pour guitare” in Les Cahihers 

de La Guitare, nº7: 22-24. 
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Figura V - 15: Um dos símbolos convencionados para tocar uma nota o mais aguda possível. 

To the Victims of Hiroshima, Threnody, K. Penderecki. 

 

Um último exemplo: 

 

 

Figura V - 16: Percussóes em diversas partes da guitarra. Fatum (1981), Charles Chaynes. 

 

No exemplo da figura V-16 os locais de percussão estão genericamente 

estabelecidos na pauta, os símbolos estão colocados nela e não fora dela 

(numa espécie de ‘tablatura’). Temos um símbolo para percussão no tampo no 

nível superior, outro para percussão na ilharga no nível inferior e outro que é a 

abreviatura de tambora (nível intermédio) – cuja execução será explicada no 

subcapítulo seguinte. Este último deixa no ar a dúvida sobre se o efeito é para  

aplicar a uma ou mais cordas, ou a uma nota Lá. 

  



329 

Muitos compositores não conheciam e ainda não conhecem os símbolos já 

convencionados, por isso fizeram e ainda fazem uso da sua criatividade na 

escrita de nova simbologia. 

Este não é um problema grave, desde que haja indicações suficientes para se 

perceber o que o compositor pretende. No entanto, um intérprete/executante 

prefere ler símbolos convencionados (se conhecer essas convenções) que não 

o façam perder muito tempo a procurar o seu significado. 

 

Na convenção de Ghent: 

Se for pretendido usar efeitos percussivos, estes devem ser notados com uma 

cabeça de nota em forma de x (ver figura V-17) numa linha suplementar 

colocada por baixo da pauta. Deve-se usar uma indicação textual específica, se 

for pretendido bater com a ponta dos dedos (fingertips), com os nós dos dedos 

(knuckles) ou com as unhas (finger-nails). 

 

 

Figura V - 17: Percussão escrita numa linha suplementar inferior. Music Notation in the 

Twentieth Century, Kurt Stone. 

 

Se for pretendido um local específico para o efeito percussivo, devem ser 

colocadas na pauta instruções textuais e/ou simbólicas. Em nossa opinião se 

houver o desejo de percutir em zonas diferentes do instrumento é aconselhável 

notar essas passagens numa pequena tablatura (que terá um número de linhas 

igual às diferentes colocações desejadas – eventualmente também se poderão 

usar os espaços entre as linhas). Deve-se também juntar o desenho do 

instrumento que mostre (por exemplo, através de letras ou números) os locais 

a percutir.  
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Para nós o uso do símbolo em forma de x é a melhor forma de representar 

qualquer percussão simples. Este, também é aconselhado no tratado de 

Orquestração de Samuel Adler (2ª edição de 1989) e no tratado de 

Instrumentação e Orquestração de Alfred Blatter (1997). Ele é usado, entre 

outros, pelos compositores Alberto Ginastera, Joan Guinjoan, Leo Brouwer, 

Arnaud Dumond e Fernando Lopes-Graça.  

Podemos observar várias maneiras de execução das percussões mencionadas 

neste subcapítulo no DVD em anexo, faixas 1, 2, 3 e 4. 

 

 

2.1.1. Percussão em tremolo (drum roll) 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes. 

 

Comecemos por observar a notação deste efeito nas obras do grupo 1: 

 

 

Figura V - 18: Tremolo percussivo (drum roll). Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

Na figura V-18, a percussão alterna rapidamente o ataque de dois dedos da 

mão direita, sendo um deles obrigatoriamente o polegar (este efeito pode ser 

executado, também, pela mão esquerda ou por dedos das duas mãos). Veja-se 

a execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 5. 
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Figura V - 19: Vários tremolos percussivos. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

As notas (Mi) colocadas entre parênteses (figura V-19) indicam-nos o local da 

colocação dos dedos da mão esquerda de maneira a que vários Mis fiquem a 

vibrar (incuindo os das 1ª e 6ª cordas) quando o tremolo percussivo é atacado 

no tampo da guitarra. Veja-se a execução do exemplo desta figura em DVD 

anexo, faixa 6. 

 

 

 

Figura V - 20: Vários tremolos percussivos (drum roll). Four Poems of Garcia Lorca (1977), 

Reginald Smith Brindle. 

 

 

A notação de Mesquita Lopes é idêntica à de Smith Brindle (ver as três figuras 

anteriores). 

 

 

Figura V - 21: Tremolo percussivo (golpeteo) Sonata (Cronomias) (1972), Abel Carlevaro. 
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A notação da figura V-21 tem incluída a digitação da mão direita, no entanto, as 

notações anteriores são mais explícitas, não deixando dúvidas que o tremolo 

percussivo não é para se realizar nas cordas da guitarra nem em quaisquer 

notas definidas (como poderíamos pensar devido ao facto do símbolo se 

encontrar em cima da pauta musical), mas no tampo ou em outro lugar da 

caixa de ressonância.  

Existe ainda outro tipo de tremolo de percussões que inclui a tambora, 

normalmente executada com o polegar da mão direita que alterna com uma 

percussão no tampo, a qual é normalmente executada com o mindinho da mão 

direita (ver célula final da figura V-26).  

Vejamos um último exemplo: 

 

 

 

Figura V - 22: Tremolo percussivo. Canticum (1968), Leo Brouwer. 

 

Com as indicações acrescentadas entre parênteses (no exemplo da figura V-

22) estes símbolos também são eficazes. Neste caso, se as indicações fossem 

omitidas, ficaríamos na dúvida entre fazer um tremolo de percussões ou um 

tremolo de sons harmónicos ad libitum, nas cordas graves do instrumento. 

Veja-se a execução dos exemplos (semelhantes) das figuras V-21 e V-22 em 

DVD anexo, faixa 7. 
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2.2. Percussões e outros efeitos nas cordas da guitarra 

 

2.2.1. Tambora 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes, Soveral. 

 

O termo tambora costuma ser traduzido por bombo em português. Este efeito 

aparece escrito como tambora, em diversas obras do século XIX, como por 

exemplo, no Tango e nas Variaciones sobre La Jota Aragonesa do compositor 

espanhol Francisco Tárrega. Tambora é o nome que os países da América 

Latina de origem espanhola usam para tambor/bombo. A tambora é ainda um 

instrumento que agrupa dois pequenos tambores que têm um som mais seco e 

menos sonoro do que os bongós. 

Este símbolo designa um efeito de percussão em que os dedos da mão direita 

‘batem’ nas cordas da guitarra (embora os dedos da mão esquerda também o 

possam fazer), fazendo ouvir uma nota ou várias em simultâneo. Usualmente, 

toca-se com um ou mais dedos da mão direita junto ao cavalete, com a mão 

aberta ou fechada ou só com o polegar da mão direita. Vejamos os símbolos 

usados para este efeito, nas obras do grupo 1: 

 

 

Figura V - 23: Tambora. Heart II, Soveral. 
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Veja-se a execução do exemplo da tambora da figura V-23 em DVD anexo, 

faixa 8. 

 

Figura V - 24: Tambora. Heart II, Soveral. 

 

 

 

Figura V - 25: Tamboras. Estudo Numerus Nove (III), Lopes. 

 

No exemplo da figura V-25, para além da palavra tambora entre parênteses, 

vemos escritas as notas do acorde que irá ser ouvido, em conjunto com o 

símbolo da cruz (X) semelhante ao símbolo de percussão simples. Este 

símbolo ocupa, neste caso, toda a pauta, para designar uma percussão em 

várias notas e cordas em simultâneo (neste caso 5 notas). Veja-se a execução 

do exemplo desta figura, em DVD anexo, faixa 9. 

 

 

Figura V - 26: Diversas tamboras e drum roll (com tamboras) em Estudo Numerus Nove (V), 

Lopes. 
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No exemplo da figura V-26 podemos observar do lado esquerdo abreviaturas 

de tambora em acelerando (traços verticais) e, do lado direito, tamboras que 

alternam com percussão no tampo (representadas pelo x pequeno). Temos 

aqui um drum roll executado entre tambora e percussão normal. Veja-se a 

execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 10. 

 

 

Figura V - 27: Tamboras em simultâneo com percussões no tampo. Estudo Numerus Nove 

(VII), Lopes. 

 

No exemplo da figura V-27 podemos ver entre parênteses o ‘acorde’ a ser 

tocado e o símbolo da tambora com um X grande. A tambora é executada com 

os dedos indicador, médio e anelar da mão direita enquanto que em simultâneo 

o polegar da mão direita vai percutindo (símbolo x pequeno) o mesmo ritmo no 

tampo da guitarra. Veja-se a execução do exemplo desta figura, em DVD 

anexo, faixa 11. 

A tambora também se pode aplicar a uma só nota, vejamos esse caso no 

exemplo da figura V-28: 

 

 

Figura V - 28: Tambora final de Estudo Numerus Nove (VIII), Lopes. 
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O pequeno sinal (x) no lugar da nota Mi designa uma percussão (tambora), 

neste caso é executada com o polegar da mão direita, na sexta corda do 

instrumento. Veja-se a execução do exemplo desta figura (V-28), em DVD 

anexo, faixa 12. 

Observemos como diversos compositores do século XX representam a 

tambora. 

 

 

Figura V - 29: Tambora. Nunc (1972), de Goffredo Petrassi. 

 

Petrassi não menciona a palavra tambora quando pretende o efeito de 

‘batimento nas cordas’, apenas escreve um texto explicativo como o que se 

encontra no exemplo da figura V-29. Para ele tambora significa uma simples 

percussão no tampo. 

 

 

Figura V - 30: Tambora. Fatum (1981), Charles Chaynes. 

 

Verifica-se na figura V-30 a colocação de um pequeno sinal de percussão (x) 

(em vez de um (X) que abrangesse todo o acorde). A percussão seguinte, no 

tampo deveria em nosso entender, manter o símbolo da cruz (x), já que com a 

indicação sur la table não haveria dúvidas quanto ao efeito pretendido (assim 

como está escrito parece um harmónico que se produz aflorando a nota Ré).  

Este último símbolo não nos parece o ideal para utilizar como efeito de 

percussão em instrumentos de corda. 
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Figura V - 31: Tamboras. Sonata (Cronomías I) (1972) de Abel Carlevaro. 

 

Abel Carlevaro (figura V-31) decidiu escrever a abreviatura de tambora (tamb.) 

em conjunto com a pequena cruz (x) por cima das notas que irão ser 

percutidas. As notas entre parênteses poderão ser (eventualmente) tocadas 

embora não sejam as mais importantes a salientar no acorde. 

 

 

Figura V - 32: Tamboras. Royal Winter Music (First Sonata -1976), Hans Werner Henze. 

 

Hans Werner Henze (figura V-32) escreveu tamboras de uma maneira simples 

e eficiente no nosso entender. Através das pequenas (x), indica as notas que 

devem ser percutidas (tambora).  
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Figura V - 33: El Polifemo de Oro (1963), Reginald Smith Brindle. 

 

Nesta obra de 1963, (figura V-33) Smith Brindle escrevia notas com cabeças 

normais a que acrescentava um traço oblíquo secante a meio da nota (um dos 

traços do x) para designar um ataque percussivo nas notas indicadas 

(tambora). Em 1977, na obra Four Poems of Garcia Lorca (ver figura V-34) 

simplificou a escrita (deixou de escrever todas as notas da tambora, excepto no 

início de cada grupo e colocou de seguida o símbolo (x), a que acrescentou a 

abreviatura tamb.) embora possa criar com ela algumas dúvidas sobre a 

quantidade de notas a percutir, uma vez que só escreveu uma cruz a meio da 

pauta. No entanto, todas as notas do acorde devem ser tocadas onde está 

desenhado cada um dos símbolos com a cruz. Um dos sinais que nos ajudam 

a ter a certeza disso é a inclusão das seis ligaduras finais, posteriores aos 

grupos de fusas. 

 

 

Figura V - 34: Tamboras. Four Poems of Garcia Lorca (1977), Reginald Smith Brindle. 
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Eis como Luciano Berio escreve tamboras (figura V-35): 

 

 

Figura V - 35: Tamboras. Sequenza XI (1988), Luciano Berio. 

 

Este compositor optou por escrever notas usuais entre parênteses retos a que 

acrescenta a abreviatura da palavra tambora usando apenas o T.  

Observámos diferentes simbologias para tambora que são bastante eficazes. 

Para nós, as notações das figuras V-23, V-25, V-27 e V-32 e ainda V-34 são as 

mais eficazes, as outras são menos imediatamente intelegíveis, mas ainda 

assim possíveis de entendimento.  

As diferenças de escrita de um mesmo efeito foi uma característica típica a 

partir dos anos 50 do século passado (os compositores de obras para guitarra 

não fugiram à regra, como reparamos neste subcapítulo). A falta de 

convenções ou a falta de conhecimento das que existem, fez e faz com que os 

símbolos demorem muitos anos a estabilizar como ‘definitivos’. 

Há alguns compositores para quem o símbolo x não significa percussão no 

tampo, mas sim tambora como é o caso de Hans Werner Henze. Goffredo 

Petrassi escreve as tamboras com o símbolo (+) em Nunc, mas para ele, 

tambora significa bater no tampo da guitarra (percussão simples) e não nas 

cordas da guitarra.  

Outros compositores como Luciano Berio não utilizam sequer o símbolo x. Para 

o compositor checo Štěpán Rak este símbolo significa outros efeitos. Podemos 

observar isso na obra Voces de Profundis (1985) – figura V-36 ou na Rumba 

para quatro guitarras (1989). A diferença é que nestas obras, o símbolo indica 

chasquido, pizzicato estridente e até bitones (sobre os quais iremos definir e 

analisar mais à frente em 1.1.9., 2.2.1. e 3.3.).  

  



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

340 

 

Figura V - 36: Percussão tambora/chasquido executado através de posição em barra de um 

dedo da mão direita (3º compasso), Voces de Profundis (1985), Štěpán Rak. 

 

No exemplo da figura V-36 (primeiro compasso) vemos duas notas percutidas 

com a mão esquerda que produzem sons com algum chasquido e também 

bitones.  

Estes efeitos também se ouvem com os ataques do indicador da mão direita, 

nas duas notas das sexta e quinta cordas (terceiro compasso). Os sforzandi 

ajudam a que se ouça melhor os efeitos referidos. 

Para finalizar este subcapítulo vamos apresentar um exemplo de tambora que 

por vezes, também acaba por se transformar em chasquido quando a dinâmica 

cresce bastante (o crescendo obriga as cordas a baterem nos trastos, o que 

produz este efeito). Este exemplo (da figura V-38) encontra-se na Sonata op.47 

de Alberto Ginastera.  

Este compositor argentino utilizou no 4º andamento desta sonata alguns 

símbolos em forma de mão que indicam a execução de tamboras (e 

chasquidos). Vejamos: 

 

 

Figura V - 37: Maneiras de ‘bater’ nas cordas com a mão direita, na Sonata op.47 de A. 

Ginastera. 
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Como podemos observar na figura V-37, temos três exemplos de posição de 

ataques da mão e dedos para percutir as cordas (tambora). No primeiro 

exemplo, a mão está esticada e ‘bate’ nas cordas com parte da palma e com os 

dedos da mão direita. No segundo exemplo é o polegar quem ‘bate’ nas 

cordas, e no terceiro exemplo é a última falange dos dedos (com a mão quase 

fechada) que percute nas cordas. 

 

 

Figura V - 38: Tamboras e chasquidos. Sonata op. 47 (1976), Alberto Ginastera. 

 

Neste excerto da figura V-38 podemos ver a conjugação dos três tipos de 

ataques da tambora, com os nós dos dedos, com o polegar e com a mão com 

os dedos abertos.  

Nos fortíssimo (sfff) as batidas são enérgicas, de maneira que as cordas 

produzem ruído quando batem nos trastos da escala da guitarra (chasquido). 

Este efeito é caraterístico do estilo da música popular argentina. 
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2.2.2. Chasquido 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes. 

 

A diferença entre chasquido e tambora reside no facto de a primeira técnica 

empregar mais pressão no momento de atacar as cordas, fazendo com que 

elas produzam um ‘ruído’ característico (tipo tarola, com as cordas a soar) 

quando elas batem nos trastos da escala em vez da audição das notas que 

foram tocadas.  

O gesto técnico é igual nas duas, sendo que normalmente o chasquido é 

produzido, tocando-se junto à boca ou à escala da guitarra e a tambora, junto 

ao cavalete. Veja-se a execução de chasquidos em DVD anexo, faixas 13 e 14. 

 

Vejamos alguns exemplos nas obras portuguesas do grupo 1: 

 

 

Figura V - 39: Diversas percussões, com chasquido no Mi grave em Estudo Numerus Nove (I), 

Lopes. 

 

No exemplo da figura V-39, a mão direita toca simultaneamente, uma 

percussão (x), com a parte do dedo polegar que integra o metacarpo, enquanto 

que a ponta do mesmo dedo bate na 6ª corda (Mi) produzindo um chasquido 

de uma corda (chasquidos podem ser produzidos com uma ou mais cordas).  
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Em alternância, a mão esquerda percute a nota Mi da 4ª corda, sem ajuda da 

mão direita, ‘martelando’ com o dedo 3. Veja-se a execução do exemplo desta 

figura em DVD anexo, faixa 16. 

Com esta mesma técnica se tocarmos nas casas a meio da corda vibrante 

(entre as VII e XIX casas), para além da nota correspondente iremos ouvir, 

também um pouco do efeito chasquido. Este último tipo de técnica poderia ser 

notado de outra maneira, evitando ter de se escrever a frase ‘only left hand’. 

Esse símbolo seria (figura V-40): 

 

Figura V - 40: Símbolo de nota(s) percutida(s) só com o(s) dedo(s) da mão esquerda. 

Indicações de Cyrano-Szenen (2004), Rita Torres. 

 

José Mesquita Lopes também utiliza este símbolo para o mesmo efeito. 

Observemos esse símbolo na figura V-41. 

 

 

Figura V - 41: Nota tocada só com um dedo da mão esquerda. Estudo Numerus Nove (VIII), 

Lopes. 

 

Este símbolo, das figuras V-40 e V-41 irá ser incluído também, no subcapítulo 

1.1.8., dedicado aos Efeitos Tapping.  

De uma maneira semelhante à escrita de José Mesquita Lopes (símbolo com 

(x)), da figura V-39, temos também exemplos de Royal Winter Music, de Hans 

Werner Henze (ver figura seguinte, V-42). 
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Figura V - 42: Nota percutida só com a mão esquerda em Royal Winter Music – 1ª Sonata 

(1976), Hans Werner Henze. 

 

Vários outros compositores guitarristas atuais escrevem o efeito com este 

símbolo (figura 40) como Roland Dyens ou Fernando Lobo das Neves que 

escreve o x por cima/baixo da nota ou da haste. Vejamos este exemplo, na 

figura V-43. 

 

 

Figura V - 43: Notas com o símbolo X só tocadas com um dedo da mão esquerda. 

Apontamentos sobre as Folias, Fernando Lobo. 

Na figura V-44 o símbolo usado é igual ao de tambora sendo necessário 

acrescentar a palavra chasquido (que se pode escrever também através de 

abreviatura). Veja-se a execução do exemplo desta figura, em DVD anexo, 

faixa 15. 

 

 

 

Figura V - 44: Chasquidos (e scratch-glissandos) em Estudo Numerus Nove (IV), Lopes.  
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Figura V - 45: Chasquido na 6ª corda em Sem Título, Pereira. 

 

Na figura anterior (V-45), Sérgio Pereira propõe-nos um chasquido de uma 

nota, a que acrescentou entre parênteses pizzicato da mão esquerda, (pizz. M. 

E.). Esta mão ajuda a fazer o chasquido, aflorando muito suavemente a sexta 

corda com o dedo um (em barra), deixando a corda vibrar um pouco contra o 

dedo. Este ajuda também a fazer o staccato abafando as possíveis vibrações 

das demais cordas. A mão direita tem de tocar algo energicamente para que o 

efeito seja audível. 

 

 

Figura V - 46: Chasquido nas seis cordas em Sem Título, Pereira. 

 

No exemplo da figura V-46, observamos dois ‘acordes’ em chasquido, onde se 

emprega a técnica usual, neste caso com o dedo polegar a percutir todas as 

cordas. 

Observemos agora como outros compositores do séc. XX notaram este efeito.  

Alvaro Company utiliza o símbolo da figura V-47 que com o seu desenho em 

ziguezague, por cima de uma colcheia nos faz lembrar o som produzido pelo 

efeito. 
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Figura V - 47: Chasquido em Las Seis Cuerdas (1963), Alvaro Company. 

 

 

Figura V - 48: Chasquido em Introducción y Capricho (1983), Abel Carlevaro. 

 

No exemplo anterior (figura V-48) o compositor uruguaio apresenta uma 

notação tipo tablatura. 

Apresentamos agora um símbolo que a nosso ver, se pode identificar 

claramente com a técnica que estamos a descrever (chasquido), podendo 

mesmo, para nós, prescindir desta palavra (figura V-49). O facto de incluir o 

símbolo (x) pode identificar rapidamente esta técnica (factor percussivo), desde 

que envolvido por um círculo (para não se confundir com a tambora). Esta 

notação é também usada pela compositora portuguesa Rita Torres e pelo 

guitarrista/compositor cubano, Ricardo Iznaola. 

 

 

 

Figura V - 49: Chasquido em Indicações de Cyrano-Szenen (2004), Rita Torres. 
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2.2.3. Ruídos 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes, Soveral, Pereira. 

 

Vejamos nas obras do grupo 1 o que podemos considerar ruídos. Já atrás 

observámos alguns efeitos que poderiam ser considerados ruídos, como por 

exemplo, o chasquido que podemos ver/escutar em obras estrangeiras já 

referidas, como as Cinco Piezas de Astor Piazzola, Introduction y Capricho de 

Abel Carlevaro, Sonata op.47 de Alberto Ginastera, Voces de Profundis de 

Štěpán Rak, Las Seis Cuerdas de Alvaro Company, assim como em obras 

portuguesas como Quatro Impressões de Paulo Amorim, Cyrano-Szenen de 

Rita Torres ou Estudo Numerus Nove de Lopes. 

Os ruídos que abordaremos de seguida, aparecem em algumas obras para 

guitarra de carácter mais vanguardista, a partir dos anos setenta do século XX, 

e encontramo-los novamente nas obras mais recentes de alguns compositores 

portugueses. 

 

 

Figura V - 50: Scratch-glissando em Heart II, Soveral. 

 

O scratch-glissando que observamos no exemplo da figura V-50 é feito através 

do ruído causado pelo glissando que é (o mais grave, que é tocado na 5ª 

corda) executado por um dedo da mão esquerda. Como as cordas graves (4ª, 

5ª e 6ª) têm um revestimento metálico em forma de espiral quando um dedo 

desliza por elas, ouve-se o ruído causado pela passagem deste nas estrias das 

cordas.  
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Aqui a duração do ruído tem a mesma duração das notas em glissando. Veja-

se a execução do exemplo desta figura (V-50) em DVD anexo, faixa 17. 

 

Figura V - 51: Scratch executado com a unha da mão direita em Estudo Numerus Nove (IV), 

Lopes. 

 

Na figura anterior (V-51) podemos ver um símbolo representado por uma unha 

que desliza pela 6ª corda durante um segundo, tocando no final uma nota Mi 

em staccato. Aqui existe um ruído provocado pelo deslizar da unha (‘glissando’ 

da mão direita). A nota só surge no final do movimento longitudinal. 

 

 

Figura V - 52: Scratch em Estudo Numerus Nove (VI), Lopes. 

 

O efeito do exemplo da figura V-52 é semelhante aos das figuras V-51 e V-53. 

Apenas a duração do ‘glissando’ da mão direita é maior (2’’) e é executado em 

crescendo. Veja-se a execução do exemplo desta figura, em DVD anexo faixa 

18. 

 

Figura V - 53: Scratch na 5ª corda em Sem Título, Pereira. 
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Na figura V-53 temos um efeito igual ao da figura V-51. A diferença na escrita é 

que os símbolos (unha e deslize longitudinal) são colocados por cima da nota e 

nesta última temos a indicação do dedo que vai tocar na corda. Segundo as 

indicações de rodapé do compositor, no efeito do exemplo V-53 deve-se raspar 

subita e rapidamente com a unha do polegar sobre a corda, acabando o efeito 

com uma acentuação na nota. 

 

 

Figura V - 54: Scratch longo (‘glissando’ da mão direita) em SemTítulo, Pereira. 

 

No exemplo da figura V-54, segundo explicação deste efeito nas indicações do 

compositor, temos aqui a representação de um ruído feito pelo polegar da mão 

direita na 6ª corda que desliza lentamente desde a parte esquerda da rosácea 

(IR) até à parte direita da mesma (RI), onde o traço I indica o lado.  

O polegar da mão esquerda deve ser colocado a abafar a corda junto a (IR) e o 

indicador (dedo 1) deve abafar a corda junto a (RI). Só se deve ouvir o arranhar 

na corda, não se podendo escutar nenhuma altura definida.  

Nos exemplos seguintes (figura V-55 e 56) apresentamos mais um símbolo que 

indica scratch-glissando, mas neste caso, só a unha de um dedo da mão direita 

desliza pela corda (normalmente o polegar), não havendo a intenção (no 

exemplo V-56) de juntar qualquer som de altura definida (como no exemplo V-

54). 

 

 

Figura V - 55: Scratch-glissando em Indicações de Cyrano-Szenen, Rita Torres. 

 



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

350 

 

Figura V - 56: Scratch-glissando em Cyrano-Szenen, Rita Torres. 

 

Vejamos outras notações e efeitos semelhantes em obras importantes do 

repertório contemporâneo estrangeiro e observemos diferenças e 

semelhanças, tanto de execução como de notação e efeito. 

 

 

Figura V - 57: Scratch – sibilante em Sonata Cronomias (II) (1972), Abel Carlevaro. 

 

Sobre o exemplo da figura V-57, o compositor diz que o gesto técnico deve ser 

executado com a parte interior da unha e da polpa em simultâneo deslocando o 

dedo indicador no sentido longitudinal, desde a casa X até cerca do cavalete. 

Segundo Carlevaro produz-se um efeito tímbrico parecido com um silvo (um 

som agudo) causado pela rápida velocidade de execução. Abel Carlevaro diz-

nos que este som sibilante se parece com um Zufolo (zufolino) que é um 

instrumento de sopro construído em madeira, parecido com uma pequena 

flauta ou um flautim. 

Paulo Vaz de Carvalho também define100 este efeito como silvo. ‘Silvo: ruído 

agudo resultante do deslizar de um dedo sobre uma corda revestida a espiral’ 

[metálica]. 

 

                                                           
 

100
Carvalho, P. V. de (2004: 458). 
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Figura V - 58: Son sifflé nas indicações iniciais da Sonata op. 47 (I) (1976), Alberto Ginastera. 

 

Alberto Ginastera também nos apresenta um efeito do mesmo género (figuras 

V-58 e 59) que ele chama som tipo ‘assobio’, mas realizado com os dedos 

polegar e médio da mão direita. 

 

 

Figura V - 59: Son Sifflé em Sonata op. 47 (I), Alberto Ginastera. 

 

Convém ter atenção e não confundir um símbolo que possui algumas 

semelhanças com este usado por Ginastera que designa outra técnica, 

execução de clusters. Esse símbolo pode-se ver no exemplo da figura V-60 e 

faz parte do dicionário simbólico do programa de escrita de música Sibelius 

(que faz já parte de uma convenção mais recente).  
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Figura V - 60: Símbolo de Cluster. Programa de escrita musical, Sibelius. 

 

Nas figuras seguintes (V-61 e 62), Leo Brouwer apresenta-nos o mesmo efeito 

usando um símbolo parecido com o da figura V-51 de José Mesquita Lopes, 

mas coloca-o verticalmente em vez de horizontalmente. Provavelmente colocou 

o símbolo nesta posição, para indicar que o efeito deveria ser tocado 

rapidamente. O autor não coloca a indicação da dedilhação da mão direita, 

deixando isso ao critério do executante. 

 

 

Figura V - 61: Ruído. Indicações em La Espiral Eterna, Leo Brouwer. 

 

No exemplo da figura V-62, a nota que se segue ao ruído fica a soar enquanto 

são realizados alguns harpejos em alternância. 

 

 

 

Figura V - 62: Ruídos. La Espiral Eterna (1971), Leo Brouwer. 

 

Muitos destes símbolos incluem dados acrescidos, por exemplo, os das figuras 

V-51, 52, 54 apresentam-nos, também, a duração do efeito. Os exemplos V-51, 

52 e em parte V-53 e 62, revelam a eficácia de se poder perceber o que 

pretendem, mesmo sem uma explicação textual acrescida.  
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Este tipo de ruído diferente que apresentamos de seguida é causado pela lenta 

aproximação da unha do polegar da mão direita à corda que está a vibrar. A 6ª 

corda da guitarra é a que tem uma maior amplitude de vibração, favorecendo 

este efeito, mais do que as cordas agudas. Neste caso a unha coloca-se por 

cima do trasto IX, produzindo assim uma série de harmónicos (multifónicos). 

Sobre este último efeito ver subcapítulo 1.1.10. O exemplo da figura V-63 é o 

único deste tipo que encontrámos embora o efeito sonoro do ruído seja algo 

semelhante ao da figura V-96, buzz pizzicato (mais usado em cordas 

friccionadas). Veja-se a execução do exemplo da figura V-63 em DVD anexo, 

faixa 19. 

 

 

Figura V - 63: Ruídos (zzzz) em Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 

 

 

Figura V - 64: Ruídos percussivos em La Espiral Eterna, Leo Brouwer. 

 

As notações usadas nos exemplos das figuras V-64 e 65 são eficazes, no 

entanto, necessitam sempre de algumas explicações textuais, pois o símbolo 

sendo igual ao de percussão na caixa da guitarra (V-1, 2, 3 e 17), não revela 
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todas as intenções do compositor. Este efeito necessita que as cordas sejam 

abafadas com as duas mãos (polegar da mão esquerda e parte da mão direita 

que costuma abafar as cordas na técnica de pizzicato), pois é intenção dos 

dois compositores101 obter um resultado com vários sons percussivos (ruídos) 

sem altura definida (como se fossem pequenos chasquidos ou o resultado algo 

semelhante ao obtido pelas chaves de uma flauta a ‘bater’ sem produzir som 

definido). Veja-se a execução do exemplo da figura V-64 em DVD anexo, faixa 

20. 

Este efeito e muitos outros tipos de ruído podem ser encontrados em Ecos da 

Eternidade (1999) para ensemble de guitarras, de José Mesquita Lopes. 

  

                                                           
 

101
No caso da obra de Leo Brouwer, essa intenção foi-nos comunicada pelo compositor num 

Curso de Composição e Guitarra em que participámos no Festival Internacional de Guitarra de 
Santo Tirso em 1994. 
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Figura V - 65: Ruídos percussivos em Ecos da Eternidade, Lopes. 

 

2.2.4. Vários pizzicatos 

 

Nas obras do grupo 1: 

Zoudilkine, Bochmann, Lopes, Pereira. 

 

Vários tipos de pizzicatos nas obras do grupo 1: 

 

 

Figura V - 66: Pizzicatos em O Acontecido, Zoudilkine. 

 

 

Figura V - 67: Pizzicatos em Essay VII (Commentaries c), Bochmann. 

A maioria dos pizzicatos (pizzicati) escritos nas obras deste grupo são 

pizzicatos usuais para os guitarristas. Todas as obras, à exceção de 



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

356 

Improvisação II (que apenas inclui pizzicatos alla Bartok) utilizam pizzicatos 

mais usuais e alguns outros com diferentes técnicas e resultados sonoros. Na 

guitarra há pizzicatos usuais de quatro tipos102: o pizzicato aberto, o pizzicato 

normal, o pizzicato apagado e o pizzicato estridente. Os três primeiros 

pizzicatos são semelhantes em termos de técnica, apenas a mão direita se 

afasta mais ou menos do cavalete, e produzem sons mais abafados à medida 

que aquela se distancia (pouco) deste. O pizzicato em que a mão direita se 

coloca mais longe do cavalete (entre este e a rosácea) é, precisamente o 

pizzicato estridente. Este efeito pode estar incluído neste subcapítulo ou no dos 

ruídos, já que o que se ouve é um misto de notas com pouco som e ruído. Este 

ruído é semelhante ao obtido pelas palhetas duplas, por exemplo, por um oboé 

ou um fagote. 

Observemos exemplos destes quatro tipos de pizzicatos usuais na guitarra em 

DVD anexo, faixas 21, 22, 23 e 24. 

 

Figura V - 68: Rasgueados em pizzicato em Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 

 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-68 em DVD anexo, faixa 25. 

 

Figura V - 69: Pizzicatos com ressonância (1 nota) em Estudo Numerus Nove (IV), Lopes.  

                                                           
 

102
Pujol, E. (1971: 132-136). 
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Figura V - 70: Pizzicatos com ressonância (duas notas simultâneas) em Estudo Numerus Nove 

(IV), Lopes. 

 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-70 em DVD anexo, faixa 26. 

 

 

Figura V - 71: Indicações (para execução de pizzicato) em Sem Título, Pereira. 

 

Nos exemplos da figura V-71, 72 e 73 observamos um símbolo de pizzicato 

executado pela mão esquerda que tem a particularidade de abafar ainda a 

ressonância desse som com o dedo 1 dessa mão. Veja-se a execução do 

exemplo da figura V-72 em DVD anexo, faixa 27. 

 

 

Figura V - 72: Pizzicato que utiliza o afloramento das cordas nas notas pretendidas, com a 

mão esquerda, (dedos 2,3 ou 4) em Sem Título, Pereira. 
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Sérgio Pereira ainda utiliza este tipo de pizzicato em simultâneo com o 

pizzicato alla Bartók (ver figura V-73): 

 

Figura V - 73: Pizzicatos em Sem Título, Pereira. 

 

 

Figura V - 74: Indicações (para indicação de pizzicato) em Sem Título, Pereira. 

 

Nos exemplos das figuras V-74 e 75, podemos ver um símbolo que indica um 

som abafado com um dedo da mão esquerda, colocado em cima de um trasto 

da escala da guitarra. Mesmo assim a prolongação desse som é maior do que 

a de um pizzicato normal. Note-se ainda que na figura V-75, o ataque coincide 

com o descruzar de cordas depois de tocada a nota anterior (cordas cruzadas). 

Veja-se a execução variada, com a técnica do exemplo desta figura em DVD 

anexo, faixa 28. 

 

Figura V - 75: Pizzicato que se executa tocando a 4ª corda que já está pisada na nota Si, em 

cima do IX trasto (abafando o som) com o dedo 2 da mão esquerda em Sem Título, Pereira. 
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Vejamos agora a notação usada por outros compositores do século XX: 

 

 

Figura V - 76: Indicações em Voces de Profundis (1985), Štěpán Rak. 

 

 

Figura V - 77: Pizzicatos em Voces de Profundis, Štěpán Rak. 

 

Nos exemplos das figuras V-76 e V-77 o compositor não escreve propriamente, 

um símbolo específico para o efeito dos pizzicatos, ele remete as indicações 

para um texto inicial. No primeiro dos dois exemplos diz que as notas devem 

ser tocadas em pizzicato usual e a mão esquerda é que deve ‘cortar’ as notas 

nos staccatos reduzindo a pressão destes dedos. No segundo exemplo indica 

sotto voce, a chamada *1) pede-nos para a mão direita tocar a meio da corda 

vibrante. Apesar da ligadura no Mib, a última colcheia deve ser tocada 

suavemente com a pulpa do polegar da mão direita e o corte dessa colcheia é 

feito à custa do rápido e curto levantamento do dedo 1 (mantendo o dedo 

relaxado mas encostado na sexta corda), processo técnico igual ao do exemplo 

V-76.  

Michel Amoric usa diferentes símbolos para outros tantos efeitos de sons 

‘abafados’. Eis os símbolos na figura V-78: 
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Figura V - 78: Pizzicatos segundo Michel Amoric. 

 

No 1º exemplo da figura V-78, podemos ver um (z) na haste da semínima 

(atenção que para muitos compositores este é um sinal de trémolo rápido), o 4 

envolvido por um círculo, representa a 4ª corda e o 5 indica o dedo mindinho 

da mão direita (que normalmente se representa com a letra (e ou u)). Esta é 

uma técnica de pizzicato que se utiliza quando se quer atacar só uma corda. 

O mindinho da mão direita ‘pisa’ na 4ª corda (neste caso) junto ao cavalete, 

enquanto os dedos indicador e médio ficam livres para tocar as notas com ou 

sem apoio; a mão esquerda pisa as notas normalmente. Esta técnica também 

se pode usar utilizando os dedos anelar e mindinho para abafar vibrações em 

duas cordas consecutivas ficando assim livres os dedos p, i ou m para tocar. 

No 2º exemplo, observamos um símbolo que nos indica um pizzicato aberto em 

que a parte lateral da mão direita, junto ao mindinho, abafa as cordas 

necessárias junto ao cavalete. 

No 3º exemplo, vemos um símbolo que representa o afloramento das pontas 

dos dedos da mão esquerda sobre as cordas, no espaço de uma casa da 

escala da guitarra. 

Alguns símbolos semelhantes a estes são usados por Alvaro Company na obra 

Las Seis Cuerdas, mas com algumas significações diferentes (veja-se figura V-

79). 
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Figura V - 79: Indicações em Las Seis Cuerdas, Alvaro Company. 

 

 

Figura V - 80: Pizzicatos em Las Seis Cuerdas (I), Alvaro Company. 

 

 

Na figura V-80 podemos ver duas notas (Fá# - 1º compasso e Dó bequadro – 

2º compasso) com o símbolo de pizzicato étouffé con risonanza (ver terceiro 

exemplo da figura V-79) que se tocam na 6ª corda. 

Imediatamente após serem executados os pizzicatos, a mão direita sai da 

corda para que o som se prolongue. Lopes também escreve pizzicatos com 

ressonância (inclusivé com crescendos) como vimos nas figuras V-69 e V-70. 

O símbolo superior que se assemelha a uma ferradura refere-se ao 

posicionamento da unha em relação à corda. Neste caso é paralela, e como tal, 

a nota deve ser tocada apenas com a pulpa do dedo polegar, sem unha. 
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Figura V - 81: Pizzicatos em Las Seis Cuerdas (IV), Alvaro Company. 

 

Na figura anterior, V-81 podemos observar que a voz superior é para ser 

tocada em pizzicato (ver o z nas hastes das figuras). Este pizzicato executa-se, 

colocando o dedo mindinho da mão direita na 1ª corda, junto ao cavalete (para 

abafar o som), podendo estas notas ser tocadas com qualquer dedo disponível 

da mão direita, menos o polegar. A voz inferior com notas normais será tocada 

com o polegar. 

 

 

Figura V - 82: Pizzicatos em Las Seis Cuerdas (IV), Alvaro Company. 

 

Todas as notas da figura V-82 são pizzicatos executados com a mão direita (no 

início da pauta está escrito (M D)). O (z) nas hastes indica-nos que essas notas 

devem ser tocadas em pizzicato, tal como vimos explicado pelo compositor na 

figura V-79. 
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Na figura V-83 podemos ver como Leo Brouwer escreve notas em pizzicato 

onde os dedos da mão esquerda afloram as cordas. Assim que aparece a linha 

ondulada o harpejo de três notas vai subindo e descendo irregularmente até ao 

momento em que os dedos da mão esquerda saem da escala da guitarra e o 

pizzicato começa, através da ligeira pressão que os dedos da mão esquerda 

vão fazendo nas duas cordas. Veja-se a execução do exemplo desta figura em 

DVD anexo, faixa 29. 

 

 

Figura V - 83: Pizzicatos em harpejo em La Espiral Eterna, Leo Brouwer. 

 

Rita Torres utiliza três tipos de pizzicato com denominações da sua autoria na 

obra Cyrano-Szenen, são eles: o pizzicato normal (pizz.), o pizzicato étoufé e o 

pizzicato flautato. Vejamos na figura V-84, o pizzicato normal. 

 

 

Figura V - 84: Pizzicato normal em Cyrano-Szenen (III), Rita Torres. 
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Na figura V-85 podemos ver o pizzicato étoufé. 

 

 

Figura V - 85: Pizzicato étoufé em Cyrano-Szenen (IV), Rita Torres. 

 

Para Rita Torres o pizzicato étoufé significa que a(s) corda(s) são abafadas 

com um dedo da mão esquerda, colocado em cima de um trasto. Já 

abordámos este tipo de pizzicato em Sem Título de S. Pereira, nas figuras V-74 

e V-75. 

 

 

Figura V - 86: Pizzicato flautato em Cyrano-Szenen (VI), Rita Torres. 

 

Para esta compositora o pizzicato flautato deve-se executar com um dedo da 

mão esquerda que aflora uma corda numa casa da escala da guitarra, ou fora 

dela. Já escrevemos atrás sobre este pizzicato, embora com outras 

nomenclaturas, nos exemplos das figuras V-71 a 73 de S. Pereira, V-76 a 77 

de S. Rak e V-78 de M. Amoric. 

No seu tratado de Instrumentação e Orquestração (1997) Alfred Blatter, no que 

diz respeito a sons abafados nas cordas (friccionadas, harpas, guitarras e 

cordas de piano), menciona um símbolo já nosso conhecido. Ver figura V-87.      
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Figura V - 87: Um símbolo para dois significados diferentes, conforme o local de colocação. 

Instrumentation and Orchestration (1997), Alfred Blatter. 

 

Então, para sons étoufés (francês), muffle (inglês), dämpfen (alemão), velare 

(italiano), apagado (espanhol) ou abafado (português) é costume usar-se o 

mesmo símbolo, já atrás usado para indicar pausa de som (como vimos na 

obra Essay VII de C. Bochmann no subcapítulo IV-2.3.: ‘Respirações’ e outros 

sinais que representam pausas).  

No exemplo (a) da figura V-87, o símbolo indica o local onde se deve parar o 

som anterior. No exemplo (b), o mesmo símbolo, mas colocado por cima da 

nota inicial, significa que a nota (corda) deve ser abafada (pizzicato guitarrístico 

– aberto, normal ou apagado, no caso da guitarra). 

Muitos símbolos encontrados neste subcapítulo têm alguma coerência dentro 

do sistema de cada compositor. No entanto, como regras gerais a 

convencionar, alguns têm pontos negativos. Por exemplo, o símbolo do 

primeiro exemplo da figura V-78, já existe para notas percussivas na mão 

esquerda (ver figuras V-40 e 41), é, portanto, de evitar. O segundo símbolo 

desta figura, parece-nos interessante para definição de um tipo de pizzicato 

guitarrístico em que a mão direita abafa várias cordas, mas é incompleto 

quanto ao timbre a usar. O terceiro símbolo seria mais interessante se não 

fosse parecido com o símbolo de pizzicato alla Bartók. Se este símbolo 

indicasse um pizzicato alla Bartók executado sobre um trasto que estivesse a 

ser pisado por um dedo da mão esquerda, parecia-nos perfeito. Para as 

técnicas de pizzicatos em que se afloram as cordas com os dedos da mão 

esquerda e se pisam os trastos com os mesmos dedos preferímos a notação 

do compositor Sérgio Pereira. Regra geral os símbolos de Sérgio Pereira 

parecem-nos bastante consistentes já que são simples e não muito parecidos 

com outros existentes (ver figuras V-71 a 74).   
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Os símbolos usados por Alvaro Company são bastante coerentes, mas talvez 

por ser a obra mais antiga analisada, contém alguns símbolos que vieram mais 

tarde (e mesmo nos anos sessenta) a ter outros significados como a utilização 

de um (z) que para instrumentos de cordas significa tremolo muito rápido non 

mesurati (entre outras obras podemos encontrá-lo em K. Penderecky, To the 

Victims of Hiroshima).  

Quanto aos pizzicatos usados por Rita Torres, não têm informação suficiente 

como símbolos, necessitamos sempre das indicações textuais adicionais no 

início ou durante a obra. (As indicações surgem em ambos os locais). Durante 

este capítulo outros autores usam indicações textuais ou mistas para os 

diversos pizzicatos o que pode ser igualmente uma opção eficaz e válida desde 

que intelegível. 

 

2.2.5. Pizzicato alla Bartók 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes, Zoudilkine, Soveral, Melo, Rocha, Pereira. 

 

O pizzicato alla Bartók (também conhecido por slap pizz.) aparece já 

convencionado no tratado de Ghent, incluído no livro já mencionado, de Kurt 

Stone, Music Notation in the Twentieth Century, de 1980 e no tratado 

Instrumentation and Orchestration (second edition) de Alfred Blatter, de 1997, 

e, depois, nos programas de escrita musical em computador, como o Finale e o 

Sibelius.  

 

 

Figura V - 88: Pizzicato alla Bartók. Music Notation in the Twentieth Century, Kurt Stone. 
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Antes de ser convencionada, esta técnica escreveu-se de maneiras como: 

 

 

Figura V - 89: Pizzicatos alla Bartók em Las Seis Cuerdas (1963) de Alvaro Company. 

 

ou 

 

 

Figura V - 90: Pizzicatos alla Bartók em Codex I (1963) de Cristobal Halffter. 

 

ou 

 

 

Figura V - 91: Pizzicatos alla Bartók em Nunc (1971) de Goffredo Petrassi. 

 

ou ainda: 

 

 

Figura V - 92: Pizzicato alla Bartók em Sequenza XI (1988) de Luciano Berio. 

 

Nas obras portuguesas do grupo 1 encontramos pizzicatos alla Bartok, em: 

Estudo Numerus Nove de José Mesquita Lopes (ver figura V-93) e em O 

Acontecido de Evgueni Zoudilkine com o símbolo invertido (veja-se exemplo da 

figura V-94). Veja-se a execução dos exemplos das figuras V-93 e V-94 em 

DVD anexo, respetivamente faixa 30 e 32. 
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Figura V - 93: Pizzicatos alla Bartók. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

 

Figura V - 94: Pizzicatos alla Bartók. O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Encontramos, ainda, pizzicatos alla Bartók em Heart II com o traço inclinado a 

45 graus (ver exemplo V-95). 

Figura V - 95: Pizzicatos alla Bartók. Heart II, Soveral.  

 

Os compositores Virgílio Melo, Pedro Rocha e Sérgio Pereira utilizam, nas 

obras já mencionadas, o mesmo símbolo usado por José Mesquita Lopes 

(figura V-93). 

No tratado de Ghent ficou ainda convencionado outro tipo de pizzicato, o buzz- 

pizzicato. Este pizzicato executa-se do mesmo modo que o anterior (alla 

Bartók), mas a corda fica a vibrar na unha do dedo pretendido.  

 

Para assegurar a sua correta execução deverão ser dadas instruções logo na 

primeira vez que aparece na pauta. A nosso ver, seria bom o símbolo de 

pizzicato alla Bartók ter sempre a sua pequena linha na vertical, para não se 
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confundir com o buzz pizzicato (linha horizontal). Veja-se o exemplo da figura 

V-96. 

 

Figura V - 96: Buzz Pizzicato. Music Notation in the Twentieth Century, Kurt Stone. 

 

Existe, ainda, na técnica guitarrística, um pizzicato semelhante a este em 

termos sonoros que se chama pizzicato estridente (ver V- 2.2.4.).  

Para os pizzicatos alla Bartók executados com a mão esquerda encontrámos 

ainda, este símbolo com um grafismo próximo daquele, proposto por Michel 

Amoric. 

 

Figura V - 97: Pizzicato alla Bartók para ser executado pela mão esquerda, Michel Amoric. 

 

Existe, ainda, o slap pizzicato que é normalmente executado com o polegar da 

mão direita. Veja-se a execução deste tipo de pizzicato, em DVD anexo, faixa 

31. 

 

2.2.6. Efeitos tapping 

 

Observemos, desde já, um exemplo típico do que podem ser efeitos tapping na 

guitarra, executados com ambas as mãos (alternando ligados ascendentes e 

descentes) no DVD em anexo, faixa 33. 

Há um efeito tapping convencionado103 para as cordas friccionadas que está, 

de certa maneira, relacionado com o mencionado em 2.2.3. (figuras V-64 e 65). 

Esse efeito chama-se ‘silent fingering’ [já no século XIX Paganini o usava no 

violino]. Um efeito subtil é realizado com os dedos da mão esquerda, sem 

ajuda da mão direita. Os dedos da mão esquerda batem nas cordas como se 

                                                           
 

103
Blatter, A. (1997:43). 
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fossem pequenos martelos. Como este é um efeito delicado pode beneficiar 

com o uso de amplificação. Este efeito tem, mesmo assim, um volume maior 

sonoro na guitarra do que em alguns instrumentos de corda friccionada como o 

Violino ou a Viola. Não existe diferença técnica entre o silent fingering e o efeito 

das figuras V-64 e 65. Nos exemplos destas figuras as cordas são abafadas 

com o polegar da mão esquerda (sendo este um verdadeiro ‘silent fingering’ 

produzido na guitarra). 

Existe um exemplo de tapping numa obra portuguesa do grupo 1. Ver figura V-

98:  

 

 

 

 

 

 

Figura V - 98: Tapping em O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Na figura V-98 podemos observar notas escritas que são atacadas com vários 

dedos da mão esquerda e duas outras (as notas Sol) que são atacadas com 

um ou mais dedos da mão direita à escolha (‘silent fingering’). Veja-se a 

execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 34. 

 

Encontramos mais duas obras portuguesas no grupo 2 com efeitos tapping. 

 

 

Figura V - 99: Tapping em Duas Visões Breves, Lopes. 

 

No exemplo V-99 as notas pequenas são tocadas apenas com a mão esquerda 

através do uso de ligados. As notas sem haste, Sol # e Ré #, são tocadas em 
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simultâneo com a primeira nota de cada grupo superior com o dedo indicador 

da mão direita. O tipo de notação é semelhante à da obra de Evgueni 

Zoudilkine. Veja-se a execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 

35. 

 

Figura V - 100: Indicações em Apontamentos Sobre as Folias, Fernando Lobo das Neves. 

 

 

 

Figura V - 101: Efeitos taping. Apontamentos sobre as Folias, Fernando Lobo das Neves. 

 

No exemplo da figura V-101 podemos ver várias notas tapping (‘percutidas’ por 

um dedo da mão direita) intercaladas com ligados da mão esquerda.  

A notação funciona bem com a explicação do gesto pretendido. No entanto 

este símbolo também se usa como indicação de chasquido. Para não haver 

uma dupla significação de um símbolo, propomos utilizar apenas o sinal (x) 

(sem o círculo à volta) de quatro em quatro notas, e escrever da primeira vez a 

indicação m.d. (mão direita). 

Vejamos um último exemplo da Sequenza XI para guitarra, de Luciano Berio: 

 

 

Figura V - 102: Indicações de Sequenza XI, Luciano Berio. 

 

 

Figura V - 103: Efeitos taping. Sequenza XI, Luciano Berio. 



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

372 

 

A ideia de separar as notas da mão direita (m.d.) colocando-as noutra pauta é 

eficaz visualmente, em termos de leitura e de compreensão do gesto 

pretendido. Todas as notas são tocadas, ‘percutindo’ (ligado ascendente) ou 

‘puxando’ (ligado descendente), alternando dedos das duas mãos. 

As indicações de Berio confundem mais do que clarificam o guitarrista. Aqui 

pode ler-se que a primeira nota é tocada com a mão direita, mas no exemplo, a 

primeira nota nunca vem em primeiro lugar no grupo de quatro notas. A 

explicação (em inglês) não segue os passos técnicos que devem ser feitos 

para a correta sequência da ordem das notas escritas nas pautas.  

A explicação do processo deveria ser: 

Começando pela mão direita, o Réb é percutido (tapping) por um dedo da mão 

direita, a seguir a mão direita executa um ligado descendente para se ouvir o 

Sib cuja nota já se encontra pisada por um dedo da mão esquerda, este, 

executa um ligado ascendente para se ouvir o Dó e, a seguir, o mesmo dedo 

da mão esquerda executa um ligado descendente para se ouvir outro Sib, e 

recomeça o tapping (ligado ascendente) da mão direita, continuando assim 

sucessivamente. As notas da mão direita só se ouvem com clareza e definição 

se pelo menos um dedo da mão esquerda já estiver colocado na corda quando 

do primeiro ataque com ligado ascendente (isto é cada vez mais importante, à 

medida que vamos subindo na escala da guitarra). 
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2.2.7. Bitones 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes, Soveral. 

 

Neste subcapítulo, após a definição de bitone e a sua distinção de monotone, 

apresentaremos uma versão original desta técnica e efeito na primeira obra 

que conhecemos que o usa. O autor não lhe dá este nome como iremos 

verificar em breve. De seguida apresentaremos a obra portuguesa do grupo 1 

Heart II de Isabel Soveral, com grande utilização de bitones e monotones. 

Depois analisaremos alguns exemplos de obras estrangeiras significativas. 

Chama-se bitone ao agregado de duas notas que soam pela vibração 

simultânea de dois segmentos da mesma corda, causada pela percussão de 

um dedo sobre um ponto dessa corda. Podemos igualmente produzir 

monotones (só um som), tocando só a parte esquerda da corda em relação ao 

local onde temos uma nota pisada que a divide (na parte direita produz-se o 

som normal).  
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Normalmente a partir da casa II, no sentido da pestana superior é difícil ouvir 

as notas do lado esquerdo da nota pisada; na casa I é impossível. São poucas 

as obras em que este efeito é utilizado e notado convenientemente. 

O primeiro exemplo que conhecemos deste efeito aparece escrito no final do 

Estudo nº2 de Heitor Villa-Lobos (1928). Aqui, este efeito é usado em 

linguagem tonal (Lá maior). Podemos ver na figura V-104, a partir do quarto 

tempo do primeiro compasso que o compositor escreve notas em branco para 

definir os sons em ‘pizzicato’ (puxar as cordas, com um dedo da mão esquerda, 

como num ligado descendente).  

Estes sons são produzidos, no lado esquerdo (segmento residual) da corda 

pisada. As notas superiores estão escritas como habitualmente (são as tocadas 

no lado direito da corda). As indicações que o compositor dá são: a corda 1, md 

(main droite – mão direita) e Pizz mg (pizziccato main gauche – mão 

esquerda). Note-se que todo o efeito é realizado na 1ª corda. 

 

 

Figura V - 104: Bitones no final do Estudo nº2 (1928), Heitor Villa-Lobos. 

 

Villa-Lobos apenas se esqueceu de um pormenor na notação deste efeito. A 

voz do lado esquerdo da corda inclui as notas Ré#, Ré bequadro e Dó#. A nota 

Ré bequadro, tal como está escrita soa desafinada (baixa).  

A única maneira de ficar afinada será incluir um Sol bequadro (dedo 2) 

simultaneamente com o Sol# (dedo 3) na segunda das três colcheias (notas 

duplas) que será tocada em ‘pizzicato’ pela mão esquerda, tal como podemos 

ver no exemplo V-105. Veja-se a execução do exemplo desta figura em DVD 

anexo, faixa 36. 
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Figura V - 105: Dedilhação da mão esquerda para os bitones do Estudo nº 2 de Villa-Lobos. 

 

Como iremos ver no próximo exemplo (figura V-106) é menos confusa a 

notação em duas pautas, principalmente quando a escrita dos bitones tem as 

notas muito juntas (intervalos de ½ tom, por exemplo). 

Nas obras portuguesas do grupo 1 temos uma obra de Isabel Soveral que dá 

grande importância à utilização de bitones (Heart I e II). Alguns compositores 

como José Mesquita Lopes e Eli Camargo Junior utilizaram bitones em 

algumas obras, mas nunca colocaram as notas duplas na pauta, apenas uma, 

a mais sonora, era indicada (mesmo tendo a consciência de que se iriam ouvir 

duas notas). Isto acontece em Duas Visões Breves (I) (1987) e Estudo 

Numerus Nove (I, III e VIII) (1989) do primeiro compositor e em Quatro Peças 

para Guitarra (I) (2004) do segundo.  

Passemos a observar vários exemplos de bitones em Heart II de Isabel Soveral 

na qual fazem parte integrante e assídua da linguagem desta obra da 

compositora: 

 

Figura V - 106: Bitones em Heart II, Soveral. 
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Muito interessante é a colocação das notas residuais que são oriundas da 

vibração do segmento complementar (parte esquerda da nota pisada segundo 

a visão do instrumentista), numa pauta separada, neste caso na superior (ver 

figura V-106).  

Importante, também, é a colocação gráfica das cordas onde se executam os 

bitones, porque se tocássemos a mesma nota noutra corda, não iríamos obter 

o mesmo par de sons resultantes. 

O símbolo com quadrados brancos (ou, eventualmente pretos), parece-nos ser 

bastante eficaz. Algumas obras já analisadas atrás incluíam a notação 

quadrada (preta ou branca) para sons harmónicos naturais, como Voces de 

Profundis de Stepan Rak e artificiais, como El Polifemo D’Oro do compositor 

inglês, Reginald Smith Brindle. No entanto, a notação dos sons harmónicos já 

mudou desde então e outros símbolos (como vimos no capítulo IV-2.6.2.) estão 

associados a esses efeitos. Por isso a notação quadrada (a branco e/ou preto) 

pode ganhar caminho e ficar (de uma vez por todas) associada à produção de 

bitones ou simplesmente monotones. 

Na mesma figura (V-106), verificamos que no exemplo da esquerda, as notas 

da pauta inferior são escritas com o símbolo (x) e na pauta da direita são 

escritas com notas normais. Qualquer destas opções é válida, porém, outras 

hipóteses seriam igualmente eficazes, como a da figura seguinte (V-102 b): 

 

 

Figura V - 107: 1ª hipótese de notação de bitones (da nossa autoria) com símbolo de indicação 

de percussão da mão esquerda em Heart II, Soveral. 
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No entanto, a simbologia escohida pela compositora e por nós, depois da 

revisão final, foi a seguinte:  

 

 

Figura V - 108: Simbologia final de bitones eleita depois da revisão final de Heart II, Soveral. 

 

Na figura V-106 podemos ainda, observar que para cada nota que pisamos 

com a mão esquerda (pauta de baixo) e à medida que vamos descendo 

cromaticamente, a voz superior avança em sentido contrário numa proporção 

intervalar diferente, aumentando os intervalos a cada nota nova obtida.  

(No subcapítulo V- 4.3. faremos uma análise aprofundada sobre as proporções 

e afinações dos bitones na escala da guitarra). 
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Figura V - 109: Bitones na terceira frase de bitones em Heart II, Soveral. 

 

As notas que são apresentadas na pauta de cima (figura V-109), não são 

exatamente iguais quando as tocamos em guitarras diferentes.  

Algumas das notas da pauta de cima não estão certas quando as tocamos na 

nossa guitarra (diferente da usada para compor a obra). À medida que nos 

deslocamos para a direita na pauta os intervalos aumentam sempre. As notas 

por nós ouvidas, na nossa guitarra são as seguintes:  

 

 

Figura V - 110: Simbologia e notas ‘corrigidas’ na terceira frase de bitones de Heart II, Soveral. 
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Para nós há, portanto, três notas que escreveríamos de maneira diferente 

(compare-se o exemplo da figura V-109 com o da V-110), sendo que a que 

está mais desfasada é a sétima nota da sequência (1/2 de tom de diferença). 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-110 em DVD anexo, faixa 37. 

No exemplo da figura V-111, podemos ver dois bitones seguidos por mais seis 

monotones (na quiáltera de sete). Estas figuras são tocadas com o polegar da 

mão direita no lado esquerdo da nota pisada (Si, 6ª corda), obtendo-se assim 

mais seis sons (monotones – nota Dó#). Veja-se a execução do exemplo desta 

figura em DVD anexo, faixa 38. 

 

 

Figura V - 111: Bitones e monotones em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-112 podemos observar três bitones, normalmente 

realizados através de uma percussão de um dedo da mão esquerda, nas notas 

indicadas a preto (neste caso as que estão em baixo). A simbologia inclui, para 

além de bitones, notas em ¼ de tom, notas normais, e harmónicos. 
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Figura V - 112: Bitones, notas normais e harmónicos em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-113, observamos notas normais, monotones (notas 

com um quadrado branco) e bitones (notas com as duas notações).  

Os monotones podem ser tocados com um dedo da mão direita ou, 

excecionalmente, com um dedo da mão esquerda, através de um ligado 

descendente (duas primeiras notas). Fora esta última exceção, a escolha recai 

sobre a unha da mão direita, pois produz os timbres resultantes mais claros e 

equilibrados, para além de se obter uma intensidade mais audível. Os 

monotones são sempre atacados no lado esquerdo da corda. Os bitones 

podem ser tocados através de um só ataque de um dedo da mão esquerda, 

percutindo a nota grave ou através do ataque de um dedo da mão esquerda 

em simultâneo com um ataque de um dedo da mão direita. Veja-se a execução 

do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 39. 
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Figura V - 113: Bitones, monotones e notas normais em Heart II, Soveral. 

 

Observemos agora a figura V-114. Aqui estão exemplos de bitones na obra 

Central Guitar (1973) de Egberto Gismonti: 

 

 

 

Figura V - 114: Bitones em Central Guitar, Egberto Gismonti. 

 

A notação usada por Gismonti é semelhante à notação usada por Isabel 

Soveral. Aqui, usam-se também duas pautas, sendo a superior reservada às 

notas resultantes na parte esquerda da corda aquando de uma nota pisada por 

qualquer dedo da mão esquerda. 
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Em vez de usar um quadrado branco o compositor usa um retângulo branco 

(notação semelhante). No início de cada grupo de notas o autor inclui (ME - 

mão esquerda), para além da dedilhação das notas pisadas por essa mão. 

Inclui ainda o número da corda onde se toca. Todas as notas escritas na pauta 

superior estão em conformidade com o que ouvimos na nossa guitarra. Na 

segunda parte do exemplo na pauta superior, não percebemos o porquê da 

necessidade da presença da notação retangular com as notas mais graves, 

dobrando as mesmas notas da pauta de baixo. Por cima da pauta superior o 

compositor escreve ‘Ces notes sonnent par sympathie’. Isto não é bem 

verdade, as notas soam porque pomos a vibrar os dois lados de uma mesma 

corda. Normalmente as notas que vibram por simpatia, fazem-no entre cordas 

distintas e não na mesma corda. 

 

 

Figura V - 115: Bitones em Central Guitar, Egberto Gismonti. 

 

No exemplo anterior (figura V-115), temos o mesmo tipo de escrita anterior. 

Infelizmente as notas da pauta superior estão todas erradas (erro da editora ou 

da escrita sem revisão do compositor?). Para as notas que estão na pauta 

inferior, correspondem na pauta superior e por ordem sequencial (esquerda - 

direita), as seguintes notas da figura V-116: 
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Figura V - 116: Monotones resultantes em Central Guitar, E. Gismonti. 

 

Outra obra em que surgem bitones é Kurze Schatten II (sete peças compostas 

entre 1984 a 1989) de Brian Ferneyhough. Na quinta peça este compositor 

escreve bitones, com a notação quadrada, colocando as duas notas obtidas 

numa pauta suplementar inferior (vejam-se os exemplos das figuras V-109 e V-

110). 

 

 

Figura V - 117: Bitones em Kurze Schatten II (5), Brian Ferneyhough. 

 

Na figura V-117, as três primeiras notas resultantes (monotones), voz de cima 

de ossia por debaixo da pauta, estão de acordo com a nossa tabela, (ver figura 

V-237) a quarta nota não está de acordo, é Sol# na nossa guitarra e não Lá ¼ 

de tom abaixo (pequena diferença de ¼ de tom). 

 

 

 

Figura V - 118: Bitones e monotones em Kurze Schatten II (5), B. Ferneyhough. 

Na figura V-118, lado esquerdo, podemos observar dois bitones. As notas 

percutidas estão escritas na pauta principal (superior). As notas resultantes 
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estão colocadas na pauta inferior. Neste exemplo falta a colocação das cordas 

nas notas da pauta superior (o Mib toca-se na 6ª corda e o Fa bequadro na 1ª 

corda). Note-se que se estas notas fossem tocadas noutras cordas, as notas 

resultantes seriam outras. Acresce ainda que nesta 5ª peça as duas primeiras 

cordas têm uma scordatura diferente da afinação normal, logo, as notas que 

estão escritas nas duas pautas, a principal e a secundária com a pauta das 

notas resultantes entre parênteses não são, normalmente, as que soam na 

realidade. Neste caso, o Fá da pauta superior soa Fá ¼ de tom abaixo e o Fá e 

Si bequadro, da pauta inferior soam Fá ¼ de tom abaixo e Si ¼ de tom abaixo, 

respetivamente. 

A razão dessas diferenças é a scordatura inicial da obra (ver figura V-119): 

 

 

Figura V - 119: Afinação inicial da obra Kurze Schatten II, B. Ferneyhough. 

 

De seguida (figuras V-120 e 121) veremos alterações nessa scordatura, 

respetivamente, a verificada na 6ª corda na peça 3, e depois a mudança da 5ª 

corda na peça 5.  

 

                                                       

Figura V - 120: Secção 3, Kurze Schatten II, B. Ferneyhough.                                                                                                                                                                         

.                                               Figura V - 121: Secção 5, Kurze Schatten II, B. Ferneyhough. 
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Quando chegamos à 5ª peça a afinação da 6ª para a 1ª corda é: Mi, Lá, Ré, 

Sol, Sib e Mi ¼ de tom abaixo. Só as duas primeiras cordas ficam com uma 

afinação diferente do normal. 

No capítulo V.4.3., os bitones serão analisados de uma maneira aprofundada, 

focando-se essa análise, particularmente, na obra Heart II de Isabel Soveral. 

 

 

2.2.8. Multifónicos 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes. 

 

Multifónicos são sons agudos (e sobreagudos, na terminologia guitarrística) 

que se obtêm a partir da produção de sons mais graves. 

Sons multifónicos na guitarra podem-se obter de duas maneiras principais que 

os tornam razoavelmente audíveis. A primeira é através de sons harmónicos 

(naturais) na guitarra, normalmente (mas não exclusivamente) em locais onde 

não se obtêm os primeiros seis parciais de uma nota (trastos XII, VII, V, IV, IX e 

III) usando-se a maioria das casas (da IV à XVIII ou XIX) evitando a zona dos 

trastos. A segunda maneira é através da técnica de cordas cruzadas. Tocando-

se as duas cordas ou somente uma delas (quando estas estão cruzadas) 

obtêm-se alguns parciais a partir dessas notas pisadas e ainda se obtêm outros 

sons oriundos de outras cordas que vibram por simpatia (obtem-se, também, 

um ligeiro som percussivo do tipo tarola).  

 A notação mais usual é aquela em que se escrevem as notas resultantes (na 

mesma ou noutra pauta) e se acrescenta a letra M (multifónicos).  
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Exemplo de sons multifónicos obtidos através de harmónicos: 

                                                                    M 

 

Figura V - 122: Multifónicos obtidos através de harmónicos (ver tabela na figura V-193). 

 

 

Na figura V-122 podemos observar (de baixo para cima): 

- A casa onde o harmónico é aflorado.  

- A nota a aflorar (com a forma romboide). 

- A indicação da corda é opcional (neste caso a nota a aflorar encontra-se na 6ª 

corda). 

- Os multifónicos resultantes podem ou não ser colocados entre parênteses 

retos (ver nas figuras V-126 e 127 a utilização dos parênteses retos). 

- O (M) indica que são sons multifónicos  

Veja-se a execução do exemplo desta figura (V-122) em DVD anexo, faixa 41. 

 

Exemplo de multifónicos obtidos através de cordas cruzadas: 

                                                                      M 

 

Figura V - 123: Multifónicos obtidos através de cordas cruzadas - 6ª e 5ª cordas (ver tabelas 

nas figuras V-194 a 196). 
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Na figura V-123 podemos observar (de baixo para cima): 

- A casa onde as cordas são cruzadas (X). 

- As notas onde as cordas são cruzadas (onde se forma o rolo ou trança). As 

cordas onde se tocam são de escrita opcional. 

- Os multifónicos resultantes podem ou não ser colocados entre parênteses 

retos (ver na figura V-128 a utilização dos parênteses retos). 

- O (M) indica que são sons multifónicos. 

 

Os multifónicos da figura V-123 tocam-se com a mão direita junto ao cavalete 

(s.p.) e com um dedo em cada corda (p i ou p m) para evitar o som de tarola e 

para fazer sobressair os sons resultantes. Veja-se a execução do exemplo 

desta figura em DVD anexo, faixa 42. 

 

Dentro dos multifónicos obtidos através de harmónicos naturais podemos 

utilizar duas técnicas. Na primeira, toca-se o harmónico natural da maneira 

habitual; na segunda o harmónico é produzido, aflorando-se a corda com a 

unha da mão direita, depois de se ter já tocado uma corda (solta ou pisada). 

Esta última técnica foi usada por José Mesquita Lopes em Estudo Numerus 

Nove (ver exemplo da figura V-124). Veja-se a execução do exemplo desta 

figura em DVD anexo, faixa 40. 

 

 

Figura V - 124: Harmónicos resultantes ou Multifónicos em Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 
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Figura V - 125: Indicações em Cyrano-Szenen, Rita Torres. 

 

Rita Torres produz sons multifónicos obtidos através de harmónicos (ver figuras 

V-126 e 127). 

 

 

Figura V - 126: Multifónicos em Cyrano-Szenen (VI), Rita Torres. 

 

No exemplo da figura V-126 não entendemos a nota a aflorar, Dó bequadro ¼ 

tom abaixo. Onde se deve colocar o dedo da mão esquerda para aflorar o Dó 

bequadro ¼ de tom abaixo escrito? Será do lado esquerdo, do lado direito, ou 

no centro da casa VIII (Dó natural) da 6ª corda?  

O exemplo da figura V-127, por seu lado, não suscita dúvidas quanto ao 

posicionamento do dedo da mão esquerda que aflora a corda. O dedo deve ser 

colocado, mesmo a meio da casa X da guitarra. 

 

 

Figura V - 127: Multifónicos em Cyrano-Szenen (VI), Rita Torres. 

  



389 

No seguinte exemplo (figura V-128) podemos observar sons multifónicos 

obtidos através de cordas cruzadas: 

 

 

Figura V - 128: Multifónicos através de cordas cruzadas em Sol y Aire (3 guitarras), Lopes. 

 

Vejamos agora, mais alguns exemplos de multifónicos não explícitos em obras 

estrangeiras: 

 

 

Figura V - 129: Multifónicos em Voces de Profundis, Štěpán Rak. 

 

No exemplo da figura anterior (V-129), Štěpán Rak usa harmónicos naturais, 

(pauta inferior) em alternância com harmónicos artificiais (pauta superior). 

Os harmónicos naturais são executados na casa VI, de maneira a produzir 

também sons multifónicos (que o autor quer que se ouçam, propositadamente, 

como ‘desafinados’). Em quaisquer dos símbolos expostos não aparecem 

indicados os multifónicos resultantes. 
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Ricardo Iznaola104, conhecido guitarrista, professor e compositor cubano, 

chama aos bitones já abordados no subcapítulo anterior, parciais e multifónicos 

alla Villa-Lobos (devido à utilização da produção de dois sons simultâneos 

pisando uma só nota, tocando os dois lados da corda, no seu Estudo nº2 de 

1928). 

Não consideramos estes sons como multifónicos, pois não são parciais de uma 

nota, mas bitones, sons provenientes da vibração de uma corda dos dois lados 

de uma nota pisada ou percutida. 

No capítulo V.4., os multifónicos serão analisados de uma maneira mais 

aprofundada partindo de um enquadramento teórico sobre os harmónicos e 

acabando com a apresentação de tabelas completas que incluem os diversos 

tipos de produção destes sons. 

 

 

2.2.9. Cordas cruzadas (crossed strings) 

 

Nas obras do grupo 1: 

Lopes, Pereira. 

 

Este efeito é normalmente produzido, tocando duas ou três cordas que se 

cruzam através da mão esquerda ou com ajuda da mão direita e ficam seguras 

na escala da guitarra por um dedo da mão esquerda. O efeito sonoro obtido é 

semelhante ao som de uma tarola com as cordas soltas (snare drum). No final 

do século XIX já algumas obras incluíam este efeito.  

  

                                                           
 

104
Iznaola, R. (1993:125). 
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Vejamos o exemplo seguinte: 

 

 

Figura V - 130: Cordas cruzadas. Variaciones sobre La Jota Aragonesa, Francisco Tárrega 

(1852-1909). 

 

No exemplo da figura V-130 o símbolo usado é o sinal (x), mas vem 

acompanhado da palavra Tabalet (pequeno tambor utilizado na região de 

Valência (Espanha) que usualmente acompanhava um instrumento de sopro – 

a dulzaina) e da explicação técnica: (5ª e 6ª corda cruzadas na 9ª casa). Veja-

se a execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 43. 

  

 

Figura V - 131: Cordas cruzadas. Variaciones sobre la Jota Aragonesa, F. Tárrega. 

 

Frequentemente este efeito servia de acompanhamento a várias melodias (ver 

figura V-131), ou como efeito a solo (ver a figura seguinte, V-132): 

 

 

Figura V - 132: Cordas cruzadas. Variaciones sobre la Jota Aragonesa, F. Tárrega. 
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Observemos agora este efeito nas obras portuguesas do grupo 1: 

 

 

Figura V - 133: Cordas cruzadas. Estudo Numerus Nove (III), Lopes. 

 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-133 em DVD anexo, faixa 44. 

 

 

Figura V - 134: Indicações em Estudo Numerus Nove (III), Lopes. 

 

O efeito pretendido pelo compositor neste final de secção (figura V-133) é o de 

som tipo tarola, mas que produza, em simultâneo, a nota Mi (também se 

ouvindo (menos) a nota Lá na 5ª corda). Podem-se ver, ainda, os símbolos que 

representam as cordas 5ª e 6ª e a casa XI (o ponto de cruzamento das cordas). 

No final o descruzar rápido das cordas faz ouvir o Mi grave, a que se segue um 

ligado ascendente percussivo na 6ª corda que cria dois sons (bitones) Mi e Fá 

(este último não está escrito na pauta).  

 

 

Figura V - 135: Cordas cruzadas. Indicações de Sem Título, Pereira. 
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Depois da explicação de Sérgio Pereira no exemplo da figura V-135, 

observemos vários exemplos desta notação nas pautas deste compositor: 

 

 

Figura V - 136: Cordas cruzadas e notas normais em Sem Título, Pereira. 

 

Na figura V-136 pode ver-se um primeiro ataque em que se tocam as duas 

cordas na casa VIII. O dedo 1 prende as duas cordas (normalmente coloca-se 

a 6ª por cima da 5ª) e o polegar toca em sfz.  

Na 2ª parte do exemplo, apenas uma das cordas cruzadas é tocada de cada 

vez (só existe um traço oblíquo para cada nota). Aqui, executa-se um harpejo 

em que as notas das cordas cruzadas ficam a vibrar, enquanto que outras 

cordas são tocadas em sequência (todas em let vibrate) criando uma harmonia 

de alturas fixas (Dó#, Fá#, Ré, Sol e Sol#). Veja-se a execução do exemplo 

desta figura em DVD anexo, faixa 45. 

. 

 

Figura V - 137: Cordas cruzadas em Sem Título, Pereira. 

 

O exemplo da figura V-137 é a continuação do exemplo da figura V-136. 

Continuamos a observar as mesmas notas, com as cordas cruzadas no mesmo 

local (casa VIII), onde estão escritas alternadamente duas cordas em 

simultâneo ou apenas uma delas. 
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Para terminar os exemplos desta obra, vamos observar (figura V-138) no 

acorde final, um tremolo contínuo com as cordas cruzadas que podem ser 

tocadas com uma dedilhação105 que pode alternar as dedilhações p m i, a m i e 

dedillo (só com um dedo da mão direita a alternar movimentos ascendentes e 

descendentes), com um movimento contínuo muito rápido e fortíssimo. Veja-se 

a execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 46. 

 

 

Figura V - 138: Momentos finais com cordas cruzadas em Sem Título, Pereira. 

 

Temos mais um exemplo de cordas cruzadas numa obra portuguesa para 

guitarra que integra o grupo 2, Cyrano-Szenen de Rita Torres. 

 

 

Figura V - 139: Cordas cruzadas. Indicações em Cyrano-Szenen, Rita Torres. 

 

 

Figura V - 140: Cordas cruzadas em Cyrano-Szenen (III) (2004), Rita Torres. 

  

                                                           
 

105
Aprovada pelo compositor num encontro/ensaio sobre Sem Título em Março de 2013. 
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Na figura V-140 a notação de execução é facilmente percetível porque a 

compositora colocou no símbolo, quais as cordas que se cruzam e a casa onde 

isso acontece. Quanto às notas de colocação (Si e Mi) não estão assinaladas. 

O mesmo acontece com as notas resultantes Dó e Fá. Por baixo do símbolo de 

cordas cruzadas apenas se vê uma semibreve (duração do acorde?) num local 

onde não há compasso definido. 

Eis algumas propostas de notação de cordas cruzadas por autores relevantes 

do século XX. 

 

 

Figura V - 141: Cordas cruzadas. Indicações de Codex I (1963), Cristobal Halffter. 

 

 

Figura V - 142: Cordas cruzadas. Codex I, Cristobal Halffter. 

 

O símbolo proposto por C. Halffter (figuras V-141 e 142) é elucidativo do gesto 

pretendido (cruzar as cordas), mas o resto da escrita revela as seguintes 

lacunas: a indicação da casa onde se cruzam as cordas deveria estar na 

partitura e não nas indicações gerais; O compositor apenas escreve a nota 

mais grave das duas que definem o local (e não escreve as alturas resultantes 

que se situam meio tom acima das notas escritas), assim, apenas inclui a nota 

Fá grave, notando-se a falta da nota da 5ª corda, Sib. Difícil tecnicamente é 

cruzar as cordas na 1ª casa da guitarra (impossível na prática); as cordas estão 

muito tensas, por isso normalmente, só a partir da III casa deste instrumento se 

conseguem cruzar as cordas. 
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Figura V - 143: Cordas cruzadas. Indicações em Las Seis Cuerdas (1963), Alvaro Company. 

 

 

Figura V - 144: Cordas cruzadas em Las Seis Cuerdas, Alvaro Company. 

 

 

Figura V - 145: Cordas cruzadas em Las Seis Cuerdas, Alvaro Company. 

 

Os exemplos das figuras V-143, 144 e 145, mostram a notação proposta por 

Alvaro Company, aplicada a duas notas simultâneas e a notas isoladas.  
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Na notação não se regista a troca de notas/cordas porque, por exemplo, as 

notas da 6ª corda serão sempre mais graves que as da 5ª corda. O intervalo 

existente entre as duas notas é sempre de 4ªP ou intervalo 5. Nos três 

exemplos, pode-se observar, também, esta técnica aplicada a ligados 

ascendentes e descendentes, glissandos, trillos. Na figura V-145 ainda se pode 

ver a inclusão de tambora (símbolo x em cima das notas) nas cordas cruzadas 

(notas Lá e Ré bequadro em sf) e o p de polegar da mão direita que vai percutir 

o acorde. 

Na sua tese de doutoramento, Paulo Vaz de Carvalho define este efeito como 

Rolo: 

 

[Rolo] consiste no enrolamento de duas cordas vizinhas, por acção sucessiva dos dedos: 

1, que empurra a corda de afinação mais baixa sobre a mais alta (...). 1,2,3 ou 4, que pisam as 

cordas em posição invertida. É um efeito que pode ser usado a descoberto, mas é também 

compatível com notas reais e harmónicos [especialmente os artificiais] ou percussões. 

Duarte Costa utiliza o rolo na sua ‘Marcha Militar’ para evocar a tarola.
106 

 

Há que notar que tarola em espanhol se chama amiúde caja militar. Paulo Vaz 

de Carvalho utiliza um asterisco como notação de rolo.  

 

 

Figura V - 146: Notação de cordas cruzadas (rolo) através do asterisco. Tese de Doutoramento 

em Música, Paulo Vaz de Carvalho. 

  

                                                           
 

106
Carvalho, P. V. de (2004:457). 
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Depois de analisadas as notações de todos estes compositores, em nossa 

opinião as que melhor definem o(s) efeito(s) de cordas cruzadas, são as de 

Alvaro Company (mais completa, porque apresenta as notas resultantes e um 

símbolo próprio para as notas simultaneamente) e a de Sérgio Pereira (mais 

simples e eficaz de escrever, para além da sua imediata percepção. Apresenta 

ainda as notas onde se cruzam as cordas).  

Observar e comparar exemplos V-135 e 136, por parte de Pereira e V-143 e 

144 por parte de A. Company. 

 

 

3. Acrescidos problemas idiomáticos na execução das obras do 

grupo 1 característicos de cada compositor 

 

3.1. Christopher Bochmann 

 

3.1.1. Glissandos contínuos. Portamentos 

 

Os glissandos contínuos são também apelidados portamentos107. Há que ter 

atenção a que na guitarra (tal como no piano ou na harpa) os glissandos 

‘normais’ são cromáticos e não contínuos, como por exemplo, no violoncelo ou 

em trombone. Os guitarristas estão habituados a fazer por vezes, pequenos 

bends (portamentos ascendentes de cerca de ¼ de tom e curta duração e 

caráter expressivo) e quem toca música contemporânea, a executar glissandos 

contínuos de quartos de tom ou meios tons (nem sempre possível com a 

afinação exata). Estes últimos surgem repetidas vezes nesta obra: 

Duas vezes no Preamble, uma no Text e duas no Commentarie i. Alguns outros 

de ¼ de tom, também aparecem nesta obra. 

  

                                                           
 

107
Blatter, A. (1997:38-39). 
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Na guitarra este tipo de glissandos (1/4 de tom e alguns de 1/2 tom) que 

normalmente podem ser executados numa zona que abrange, grosso modo, o 

espaço que vai desde a casa IV até à XVIII da escala (depende do tipo de 

tensão da corda), menos na primeira corda que tem muita tensão, aqui podem 

normalmente executar-se entre a casa VII e XV. São possíveis de executar a 

subir se partirmos de uma nota com a corda em ‘repouso’. Os portamentos (ou 

glissandos contínuos) descendentes são possíveis de executar apenas se 

partirmos de uma nota com a corda esticada ¼ ou ½ tom que depois desce 

para o seu ponto de ‘repouso’. Estes glissandos exigem um ouvido apurado, 

para se conseguir chegar à nota (afinação) certa e um hábito técnico de 

empurrar (esticar) bastante a corda até ao ponto exato (a linguagem do 

compositor assim o exige). Uma dificuldade acrescida é a execução destes 

glissandos nas casas III, II, I, devido ao fato das cordas estarem muito tensas. 

Nos exemplos desta obra isso não acontece, pois todos são executados da IV 

casa à XIII. Vejamos alguns deles: 

 

 

Figura V - 147: Glissando de ½ tom na 1ª corda em Essay VII (Text), Bochmann. 
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Figura V - 148: Glissandos de ½ tom e ¼ de tom. Essay VII (Commentaries i.), Bochmann. 

 

Estes glissandos podem ser executados, empurrando as cordas na direção da 

1ª ou da 6ª corda. Na 6ª, é melhor puxar a corda para baixo e na 1ª é melhor 

empurrar a corda para cima, de maneira a que o dedo não saia da escala do 

instrumento, causando ruídos ou pausas indesejáveis. Veja-se a execução do 

exemplo da figura V-148 em DVD anexo, faixa 47. 

 

 

3.1.2. Saltos de grande distância e velocidade de execução 

 

Nos exemplos que se seguem, por mais que tentemos encontrar posições de 

execução próximas na escala, quando executamos os vários acordes, grandes 

saltos e algumas aberturas terão de acontecer.   

Vejamos também algumas dedilhações que tendo também em atenção os 

aspetos musicais os tornam de mais fácil execução (ver figuras V-149 a 156):  

 

 

Figura V - 149: Saltos. Essay VII, Preamble, Bochmann. 
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Figura V - 150: Saltos, com dedilhações. Essay VII, Preamble, Bochmann. 

 

A nota Sol# entre parênteses (figura V-150), indica a colocação prévia do dedo 

4, como preparação para a execução rápida do tremolo e do salto para o 

harpejo que se segue. 

 

 

Figura V - 151: Saltos. Essay VII, Text, Bochmann. 

 

 

Figura V - 152: Saltos, com dedilhações. Essay VII, Text, Bochmann. 
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Nas dedilhações (da figura V-152), procurou-se tocar o primeiro acorde na V 

posição, para tornar mais fácil o salto para o Fá# agudo. No momento de 

atacar esse Fá#, executa-se uma pausa com o polegar, para não deixar ouvir 

um Mi grave que surge quando o dedo 2 sai do Si b, e para preparar a entrada 

do Fá grave com o mesmo dedo da mão direita. 

 

Figura V - 153: Saltos. Essay VII, Text, Bochmann. 

 

 

Figura V - 154: Saltos, com dedilhações. Essay VII, Text, Bochmann. 

 

No exemplo da figura V-154 procurou-se deixar a vibrar as notas do tremolo 

das fusas dando assim uma maior sensação de legato. Os saltos são 

inevitáveis, mantendo-se assim a voz aguda com o mesmo timbre na 1ª corda 

e os acordes finais em locais em que o ff é mais beneficiado. 

  



403 

 

Figura V - 155: Saltos. Essay VII, Commentaries c., Bochmann. 

 

Na figura V-155 podemos observar um salto da I posição até à XVI (da primeira 

até à última posição, para um braço com uma escala de 19 trastos). Assim, 

depois de tocar o Sol (em pizz. ou com som normal, mas doce), o acorde Fá – 

Sib tem de ser tocado em barra grande, para poder cortar a vibração do Sol. A 

partir daqui, o salto torna-se muito difícil para as guitarras que não têm o Fá# 

agudo na 2ª corda. Este Fá# pode ser tocado como harmónico natural no 

mesmo local da 2ª corda (trasto XIX).  

Em todos os inquéritos e entrevistas (ver anexos finais) que fizemos a vários 

guitarristas, sobre a execução deste salto, a totalidade era a favor da opção de 

trocar alguma das notas, ou mesmo as duas para uma oitava abaixo ou acima. 

Neste tipo de música não se podem utilizar regras e hábitos de transcrição da 

música tonal. Esta música tem uma linguagem intervalar e rítmica própria. 

Depois de ponderar todas as hipóteses que incluía ainda, tocar as duas notas 

em harmónicos, verificámos que nenhuma destas hipóteses teria cabimento 

porque no salto de um acorde para outro, os intervalos que essas mudanças 

iriam criar não fazem parte da estrutura intervalar desta obra (no capítulo VI 

esta linguagem terá uma análise mais aprofundada, acrescida da opinião do 

compositor). Desde já, podemos incluir aqui a opinião do compositor sobre a 

transposição de notas na sua obra, nomeadamente oitavas ou intervalo 12.  
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Escreve ele “na minha linguagem musical a troca [de notas] por oitava quase 

nunca – diria nunca, mesmo – funciona”108. 

A solução de tocar as duas notas em harmónicos naturais mantinha a estrutura 

intervalar, mas tinha o problema da intensidade sonora ser muito baixa (não 

convém esquecer que os dois acordes são para tocar forte). Assim a solução 

encontrada foi a seguinte: 

 

  

Figura V - 156: Saltos, com dedilhações. Essay VII, Commentaries c., Bochmann. 

 

Mantivemos os intervalos Fá-Sib (graves) e Fá#-Sol (sobreagudos), mas o Fá# 

da 2ª corda é executado em harmónico no trasto XIX, com o dedo 3.  

O intervalo Fá#-Sol não perde intensidade porque o Sol é tocado normalmente 

na 1ª corda e o harmónico (3º parcial) ainda tem um bom volume. Além disso, a 

solução serve para todas as guitarras, mesmo para as que não têm a 

possibilidade de tocar o Fá# sobreagudo na 2ª corda.  

Para tentar resolver o problema da velocidade de execução (aqui a pulsação é 

a colcheia), a única hipótese encontrada, foi a de trabalhar mais a passagem e 

incluir uma pausa o mais curta possível para parar (obrigatoriamente) a 

vibração das notas graves, enquanto os dedos da mão esquerda têm um 

tempo muito reduzido (mas possível com estudo), para se colocarem na XVI 

posição.  

  

                                                           
 

108
Opinião dada pelo compositor C. Bochmann numa troca de e-mails em 31-03-2015. 
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Com esta solução optámos a conselho do compositor, por manter o ritmo e as 

alturas das notas, mesmo havendo dificuldade em executá-los a tempo, e 

também o gesto musical entre os extremos distantes do braço da guitarra. 

 

 

3.1.3. Diversificadas combinações de harpejos 

 

Nos exemplos das duas figuras que se seguem (V-157 e 158), podemos 

observar diversas fórmulas de harpejos que não são de imediata assimilação e 

execução, já que a maioria das fórmulas difere das que os guitarristas 

costumam executar em obras de outras épocas e/ou estilos musicais. 

Neste Commentaries a., os harpejos não têm, nem procuram ter as fórmulas 

mais tradicionais. A maioria são harpejos longos que primam pela 

diversificação de alturas e pela irregularidade de execução, não em termos 

rítmicos, mas em termos de variedade de fórmulas para a mão direita. Existe 

neste Commentarie uma grande variedade de tamanho de frases muito 

diferentes na sua alternância. Verificando que as maiores frases de harpejos se 

podem dividir em várias mais curtas, mantendo a estrutura intervalar dentro da 

série rítmica escolhida pelo compositor, assinalámos essas pequenas 

subfrases a tracejado que servem para o estudo mais progressivo de todas as 

passagens muito rápidas desta ‘variação’ (começando por estudá-las mais 

lentamente, até ficarem memorizadas).  

A escolha de dedilhações exequíveis (com o mínimo de saltos possível) é 

também muito importante para a execução deste commentarie a. Veja-se a 

subdivisão frásica e as dedilhações no exemplo V-158, e a irregularidade das 

fórmulas dos harpejos e frases, nos exemplos V-157 e V-159. 
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Figura V - 157: Harpejos com fórmulas irregulares. Essay VII, Commentaries a. Bochmann. 

 

 

Figura V - 158: Fraseados e dedilhações em Essay VII, Commentaries a. Bochmann.  
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Figura V - 159: Harpejos com fórmulas irregulares. Essay VII, Commentaries d., Bochmann. 

 

 

3.1.4. Tocar com a mão esquerda através da parte superior do braço 

da guitarra 

 

Alguns acordes ou melodias a duas vozes, por vezes permitem ao guitarrista 

fazer dedilhações em que colocam o dedo polegar da mão esquerda a pisar 

notas da 6ª corda por cima do braço da guitarra ou, também, pela parte da 

frente (na escala deste instrumento). A técnica usada para executar as 

passagens (do lado direito) do exemplo da figura V-160 é diferente porque 

obriga a que toda a mão esquerda se coloque por cima do braço do 

instrumento. Vejamos o seguinte exemplo da figura V-160: 

 

 

Figura V - 160: Essay VII, Commentaries f.Bochmann. 

  



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

408 

O exemplo da direita da figura V-160 é a continuação do exemplo do lado 

esquerdo da mesma figura. No exemplo da esquerda, vemos que só tocando o 

harmónico Lá (última nota da figura V-142 a) na 4ª corda, conseguimos manter 

as quatro notas a vibrar. Quando passamos para o exemplo da direita, e 

querendo manter a referida nota a soar, teremos de tocar o outro Lá em 

harmónico na 5ª corda. Ambas as notas devem ficar a soar enquanto se 

executa o pequeno glissando Si-Sib na 6ª corda. Para que não se ouça o ruído 

causado pelo dedo que desliza perpendicularmente à corda, e para que este 

dedo não toque na 5ª corda (cortando sem querer o harmónico anterior), será 

melhor realizá-lo por cima do braço com o dedo 1 esticado para que toque com 

a parte de baixo do dedo que não tem calo (pulpa). A intenção é a de que 

também não haja ruído com o deslizar deste dedo. A nota seguinte Lá, ff, deve 

ser tocada com o dedo 3 ainda com a mão por cima do braço da guitarra. 

Aproveita-se a pausa seguinte para rodar a mão para a posição convencional. 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-160 em DVD anexo, faixa 48. 

No subcapítulo 2.3.1., podemos observar um exemplo diferente desta nova 

técnica na obra Perdendosi de Virgílio Melo. 

 

 

3.1.5. Harmónicos artificiais 

 

Atualmente os guitarristas conhecem bem os harmónicos oitavados devido ao 

uso generalizado por parte de muitos compositores do século XX. Das cento e 

noventa duas obras escritas para guitarra apresentadas nesta tese, apenas 

Essay VII utiliza a maioria dos tipos de harmónicos artificiais (para além de 

naturais) que se podem produzir e ouvir, com um razoável volume sonoro, no 

instrumento. A prática de executar harmónicos à 5ª Perfeita ou intervalo 7 (3º 

parcial), 4ª Perfeita ou intervalo 5 (4º parcial), e à 3ª Maior ou 6ª Maior ou 

intervalos 4 e 9 (5º parcial), ainda é pouco usual.  
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Para associarmos rapidamente um intervalo feito na mão esquerda entre a nota 

pisada e a nota aflorada (só com dedos da mão esquerda ou com dedos das 

duas mãos), a uma nota final que se situa sempre a um intervalo 

correspondente, temos de memorizar a seguinte tabela de harmónicos (ou 

parciais de um som):  

 

Harmónicos Artificiais 

 

 

Figura V - 161: Quadro de Harmónicos Artificiais. Exemplos dos intervalos mais audíveis. 

 

Intervalo 12 (8ªP)……………………………….resulta no intervalo 12 acima da 

nota pisada. 
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Vejamos exemplos em Essay VII:      

 

 

Figura V - 162: Harmónico com intervalo 12 (à oitava) em Essay VII, Commentaries c. 

Bochmann. 

 

Vejamos outro exemplo de harmónico com o mesmo intervalo entre nota 

pisada e nota aflorada: 

 

 

Figura V - 163: Harmónico com intervalo 12 (à oitava) em Essay VII, Commentaries f. 

Bochmann. 

 

No exemplo do harmónico da figura V-163 temos um Dó grave que é a nota 

que se deve pisar, e outra para aflorar (símbolo com forma rombóide) que é um 

Dó uma oitava acima (intervalo 12). A nota resultante é um Dó com a mesma 

altura da nota aflorada.  
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Intervalo 7(5ªP)………………………………resulta no intervalo 19 acima da nota 

pisada. 

 

 

Figura V - 164: Harmónico com intervalo 7 (5ª P) em Essay VII, Epilogue, Bochmann. 

 

No exemplo do harmónico da figura anterior (V-164) temos um Mib grave que é 

a nota a pisar, e outra para aflorar (símbolo com forma rombóide) que é um Sib 

uma quinta acima (intervalo 7).  

A nota resultante é um Sib, nota aguda que está escrita entre parênteses 

(intervalo 19 ou 12ªP acima da nota pisada). 

 

Intervalo 5 (4ªP)………………………………resulta no intervalo 24 acima da 

nota pisada. 

 

 

Figura V - 165: Harmónico com intervalo 5 (4ªP) em Essay VII, Commentaries f. Bochmann. 

 

No exemplo do harmónico da última nota da figura V-165 temos Ré grave que 

é a nota a pisar com o dedo 1 e outra para aflorar (símbolo com forma 

rombóide) que é um Sol uma quarta acima (intervalo 5). A nota resultante é 

outra nota Ré que se situa duas oitavas acima da nota pisada (intervalo 24).  
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Este harmónico pode ser executado da maneira usual (com um dedo da mão 

direita a aflorar a nota Sol e com outro (polegar ou anelar) a tocá-la). Pode 

também ser tocado com a técnica ‘tipo violino’, ou seja, com a mão esquerda a 

pisar o Ré com o dedo 1, e o Sol a ser aflorado com o dedo quatro. 

Este último acorde pode ainda ser tocado como harmónico natural. Veja-se o 

exemplo da figura V-166: 

 

 

Figura V - 166: Versão com Harmónicos naturais em Essay VII; Commentaries f. Bochmann. 

 

Intervalos 4 (3ªM) ou 9 (6ªM) ……………resultam no intervalo 28 acima da nota 

pisada. 

 

 

Figura V - 167: Harmónico com intervalo 9 (6ªM) em Essay VII, Commentaries f. Bochmann. 

 

No exemplo do harmónico (2ª nota da figura anterior, V-167) temos um Fá 

grave que é a nota a pisar, e outra a aflorar (símbolo com forma rombóide) que 

é Ré sexta maior acima (intervalo 9). A nota resultante é um Lá, intervalo 28, 

que se situa duas oitavas mais uma terceira maior acima da nota pisada (a 

mesma altura da primeira nota do exemplo). 
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Outros parciais como o sexto, o sétimo e o oitavo, não se utilizam como técnica 

de harmónico artificial (normal ou ‘tipo violino’) porque se obtêm intensidades 

muito baixas. 

 

 

3.2. Virgílio Melo 

 

3.2.1. Tocar trillos com a mão esquerda através da parte superior do 

braço da guitarra 

 

Já no subcapítulo 3.1.4., tínhamos escrito sobre este tipo de execução. Agora 

em vez de fazermos um pequeno glissando, teremos de executar um trillo com 

a mão esquerda, com esta colocada por cima do braço da guitarra. Convém 

notar que esta é apenas uma opção técnica, a nosso ver relevante, por ser a 

única solução que mantem o trillo pronto a ser executado da maneira 

semelhante à tradicional.  

 

 

Figura V - 168: Trillo pedido pelo compositor. Perdendosi, Melo. 

 

Na voz mais grave do exemplo da figura V-168, o compositor pede-nos para 

executar um trillo na 6ª corda, fortíssimo. Este seria normalmente executado 

entre os dedos 1 (Láb) e 3 (Sib). Na voz superior temos um Sol forte e um Lá 

em harmónico (igualmente forte) que terá de ser tocado com a técnica de 

harmónico oitavado (daí o compositor ter colocado a abreviatura m.d.).  
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Acontece que se tocarmos o Lá harmónico enquanto fazemos o trillo com a 

mão esquerda esta acabará por encostar o dedo 3 na 5ª corda, e assim cortar 

o Lá, já que as duas cordas estão muito juntas para se poder tocar as duas 

técnicas em simultâneo.  

O harmónico dificilmente soará forte (tocando-se com a técnica obrigatória de 

harmónico artificial). Esta dinâmica parece estabelecer o esforço do guitarrista 

e não o resultado final. Face ao que foi exposto algo teria de ser alterado para 

que o efeito fosse eficaz. Numa primeira hipótese alternativa faríamos a 

execução do trillo em duas cordas, tocando o Láb na 6ª corda (dedo 4) com o 

polegar da mão direita e o Sib (dedo 1) com o indicador ou médio da mão 

direita. Isto iria permitir executar o trillo mais forte, mas o harmónico teria de 

passar a ser tocado como natural, já que teria de ser executado na 3ª corda 

(dedo 2), com a vantagem de poder ser tocado mais forte também.  

O compositor manifestou o interesse em que o trillo fosse executado da 

maneira mais tradicional (só numa corda). Assim sendo, a única hipótese que 

nos resta, é executar o trillo com a mão esquerda por cima da guitarra. Este 

será executado com a dedilhação 3131… com os ligados ascendentes e 

descendentes a executarem o gesto contrário do habitual, sendo maior a 

dificuldade de execução, mas ainda assim, possível (ver exemplo V-169). Veja-

-se a execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 49. 

 

 

Figura V - 169: Nova dedilhação em Perdendosi, Melo. 
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3.2.2. Execução de dedillo 

 

Esta técnica não é nova, pois já nos séculos XVII, XVIII e XIX se fazia uso dela. 

No século XX, principalmente em música espanhola, em músicas de 

acompanhamento e na guitarra portuguesa, entre outras mais atuais. Nas 

obras contemporâneas portuguesas podemos encontrá-lo, por exemplo, em 

Estudo Numerus Nove (II) de Lopes, Improvisação II de Rocha e Sem Título de 

Pereira, para além de Perdendosi de Virgílio Melo. (ver capítulo IV- 2.1.3.) 

 

O dedillo polifónico recorre a duas práticas, cada uma delas exclusiva de grupos diversos de 

executantes: os executantes de guitarra espanhola, e os de guitarra portuguesa, Estes últimos 

sentirão mais a sua distância ao contraponto, os primeiros poderão sentir uma prolongada 

dificuldade em executar o dedillo. 

Será útil uma construção atomística desta técnica; em alguns casos pode diminuir o prazer de 

trabalho do executante. Só a inclusão do estudo destas técnicas na rotina dos jovens 

estudantes, poderá mais tarde trazer respostas seguras sobre a sua idoneidade musical. 
109 

 

Apesar do que foi dito atrás, esta técnica não tem sido prática corrente na 

execução das obras contemporâneas portuguesas. O exemplo da figura V-170 

poderia ser igualmente executado pelos dedos p, i ou p, m, mas a execução 

com o dedo indicador torna o tremolo mais regular e de maior controlo a altas 

velocidades. Para melhor execução do dedillo (fluência e igualdade de timbre), 

convém inclinar o dedo indicador da mão direita, tocando este com a parte 

esquerda do dedo. Veja-se a execução do exemplo desta figura, em DVD 

anexo, faixa 50. 

 

 

Figura V - 170: Dedillo em Perdendosi, Melo.  

                                                           
 

109
Carvalho, P. V. de (2004: 425). 
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3.3. Isabel Soveral 

 

3.3.1. Execução de bitones e monotones 

 

Bitones podem-se executar de diveras maneiras (ver explicações em 1.1.10. e 

observações sobre as figuras V-171 a 174). Essencialmente, a técnica de 

execução depende do resultado sonoro que se quer obter (equilíbrio de 

intensidade e de timbre entre as vozes resultantes), mas também está 

dependente da construção do próprio instrumento que influencia também a 

afinação, como veremos nas conclusões do final de capítulo.  

 

 

Figura V - 171: Bitones em Heart II, Soveral. 

 

Neste exemplo (da figura V-171), a compositora pretende ouvir uma melodia 

mais grave, da qual resultam também, as notas da pauta superior.  

Soveral colocou ainda a indicação as loud as posible (o mais forte possível), 

sabendo que as notas superiores têm mais intensidade, quanto mais forte se 

tocar as da pauta inferior, mas mesmo assim aquelas têm quase sempre uma 

menor intensidade (depende também da técnica empregue pelo executante e 

da zona da escala guitarra onde as notas estejam a ser produzidas).  
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É possível equilibrar a intensidade das duas vozes se tocarmos cada uma 

delas com uma mão diferente. Para isso, teríamos de tocar as notas da pauta 

de baixo, percutindo cada nota com um ou mais dedos da mão esquerda, e 

tocar simultaneamente as notas da pauta superior com o polegar da mão 

direita, no segmento esquerdo da corda (em relação à nota pisada).  

Assim, escolhemos ‘percutir’ as notas da pauta inferior, através da técnica de 

um ligado ascendente, com o dedo 2 (que é o dedo mais forte da mão 

esquerda), para se obter o máximo de volume.  

Nestes exemplos de bitones a compositora pretende mostrar como as duas 

vozes estão intrínseca e semanticamente ligadas. Uma vez que os sons 

pertencem à mesma corda existe sempre a mesma ligação (também intervalar) 

entre as notas das vozes superiores e inferiores (para aprofundar mais as 

ideias da compositora, ver o capítulo VI. 3. – Isabel Soveral). 

No exemplo da figura V-172, temos dois bitones tocados também com o dedo 

2, através da técnica de ligado ascendente (obtendo-se, assim, os dois sons -  

do lado direito e esquerdo da corda). Na quiáltera de sete, as seis últimas notas 

tocam-se com o polegar da mão direita, no lado esquerdo da nota pisada, 

sendo assim, chamados monotones (só um som). A numeração romana indica 

aqui, as casas onde se coloca o dedo da mão esquerda. 

 

 

Figura V - 172: Bitones e monotones em Heart II, Soveral. 
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Na figura V-173, podemos observar três tipos de notas, as usuais, os bitones e 

os monotones. Como a maioria desta passagem inclui monotones, a 

compositora optou por escrever os poucos bitones na mesma pauta (também 

porque as notas dos bitones não estão demasiado perto entre si, permitindo a 

visualização correta de cada um deles). 

A primeira nota toca-se com o polegar da mão direita como uma nota normal 

que é; a segunda nota toca-se com o dedo 3 da mão esquerda, puxando a  

3ª corda através de um ligado descendente para o Sol bequadro com o dedo 1, 

libertando o polegar para tocar o Lá na 5ª corda. 

Prosseguindo com o exemplo da figura V-154 usamos três tipos de técnicas 

para os três tipos de notas que se apresentam: 

a) Notas normais: tocam-se com o polegar da m.d.  

b) Monotones: tocam-se com o polegar no segmento esquerdo duma nota 

pisada (as notas brancas e quadradas (monotones) resultam da 

colocação de um dedo da mão esquerda numa determinada nota/casa). 

Como essa nota não está escrita é importante colocar, a casa onde se 

encontra (numeração romana), as cordas (números árabes envoltos 

num círculo) e, se possível (mas não completamente necessário), os 

dedos da mão esquerda, para que não haja dúvidas sobre qual a nota a 

ser pisada quando da execução dos monotones. 

c) Bitones: neste exemplo, sugerimos que os bitones sejam tocados, 

‘percutindo’ as notas graves com um dedo da mão esquerda em 

simultâneo com o ataque do polegar no segmento esquerdo da nota 

pisada. Aqui, o ataque com as duas mãos (e não só com uma), é feito 

para que estes monotones tenham o mesmo volume sonoro dos outros 

que aparecem isolados (através do uso do polegar da mão direita). 
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Figura V - 173: Notas normais, bitones e monotones em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-174, podemos observar bitones combinados com outro 

tipo de notas mais usuais, harmónicos e quartos de tom. Optámos aqui, por 

incluir nas dedilhações e outras indicações, as casas, cordas e dedos da mão 

esquerda, para além de outras informações sobre a mão direita. Na partitura 

(última versão que nos foi entregue pela compositora) já vinham indicadas as 

cordas dos bitones que aqui são tocados, somente acrescentámos a 

‘percussão’ com o dedo 2 da mão esquerda nas notas graves. Neste mesmo 

exemplo é ainda importante observar o uso da pulpa do polegar da mão direita 

nas notas tocadas nas cordas mais graves da guitarra (aqui 4ª e 6ª). Estas 

notas são as que estão indicadas através de uma seta vertical (só a primeira 

tem escrito a palavra pulpa). Este pormenor técnico serve para igualar a baixa 

intensidade das notas através do timbre (a compositora escreveu ‘sempre 

piano’ para todas as notas desta passagem). 
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Figura V - 174: Bitones, notas normais e harmónicos em Heart II, Soveral. 

 

3.3.2. Melodias em quartos de tom (sem scordaturas) 

 

Sobre as melodias que utilizam quartos de tom (sem scordaturas) pode-se 

dizer que são mais difíceis de executar, à medida que o andamento aumenta e, 

ainda mais, quando se junta esse aumento com um maior número de notas 

seguidas. Como nos quartos de tom temos de esticar a corda ou retirá-la do 

ponto de repouso, facilmente se percebe que a sua sequência sendo rápida e 

continuada é difícil de executar, causando cansaço à mão esquerda do 

guitarrista. Por outro lado, se os andamentos forem lentos ou o número de 

notas sequenciais com ¼ de tom for reduzido a técnica de execução fica 

facilitada. 

No exemplo seguinte (figura V-175) toda a passagem é feita através da 

alternância de notas normais com notas em quartos de tom. No andamento são 

colocadas quatro notas dentro de um segundo de duração sendo que toda a 

frase inclui dez notas. As notas aparecem escritas com o símbolo de ¼ de tom 

descendente. Na guitarra é mais prático escrevê-las com quartos de tom a 

subir já que assim o executante sabe imediatamente qual é a casa onde tem de 

pisar a corda.  
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Assim, o Fá com ¼ de tom abaixado é na prática, Mi ¼ de tom subido. Este Mi 

toca-se na V posição, na casa VII, já o Fá se toca na VI casa (não sendo assim 

possível baixá-lo ¼ de tom – na guitarra é quase impossível baixar ¼ de tom 

na maioria nas notas que tenham a corda na sua posição de repouso, tirando 

algumas que se tocam perto da casa XII). Continuando com as seguintes notas 

com ¼ de tom a descer, o Dó é na prática um Si ¼ de tom a subir; o Si é igual 

a um Lá# ¼ de tom a subir e o Sol é igual a um Fá# ¼ de tom a subir. A leitura 

fica mais idiomática, se as notas alteradas com quartos de tom forem escritas 

com símbolos a subir e não a descer.  

Para ver mais detalhes sobre alterações desta e outras passagens de 

microtons, dedilhações e interpretação em geral de Heart II ver capítulo VI-3: 

Isabel Soveral. 

 

 

Figura V - 175: Melodias com ¼ de tom (sem scordaturas) em Heart II, Soveral. 
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3.3.3. Interligação de tremolos, vibratos e glissandos 

 

Nesta obra, tremolos, vibratos e glissandos surgem em separado nalguns 

pontos espalhados por toda a partitura. Por vezes algumas dúvidas surgem a 

propósito do âmbito dos vários vibratos. No entanto, pensamos que a maior 

dificuldade, e as maiores dúvidas surgem em frases que incluem as três 

técnicas. Vejamos o exemplo da figura V-176. A principal dúvida aqui, diz 

respeito à velocidade do vibrato e dos tremolos, à relação que pode haver entre 

os dois e ao âmbito do vibrato.  

Olhando para a partitura, dá ideia que os tremolos são rigorosos. Na realidade 

a compositora não quer os tremolos misurati, mas sim efetuados rapidamente, 

sem o rigor que os traços das abreviaturas parecem ter. Depois de estudada a 

obra, pensamos que tanto os tremolos como os vibratos devem ser executados 

à mesma velocidade, independentemente de serem mais ou menos rápidos. 

No final deste exemplo vemos um Sol/colcheia, entre parênteses (há versões 

anteriores desta obra que não incluem estas notas com a escrita de tremolos), 

a velocidade do tremolo desta colcheia com mais três traços não poderia ser 

igual à velocidade do Lá seguinte, uma semínima com três traços. A primeira 

figura representa semifusas enquanto a segunda representa fusas. Daqui 

começámos a entender que, ou havia um erro na partitura ou então os tremolos 

seriam não misurati. Para nós, depois de ver as durações e as possíveis 

velocidades dos tremolos e dos vibratos, decidimos executar cerca de três 

pares de notas por cada colcheia, ou seja, seis notas por colcheia. Claro que 

temos tremolos e vibratos em quiálteras, figuras rítmicas menos regulares para 

subdividir daí termos escrito cerca de (seis notas por colcheia). Na mesma 

figura, podemos ver alguns números entre parênteses retos que indicam o 

número de pares de notas que se poderão obter. Não esqueçamos que os 

tremolos e vibratos se executam respetivamente, alternando dois dedos da 

mão direita e dois movimentos (ascendente e descendente) de um dedo da 

mão esquerda. Em qualquer dos casos é mais cómodo para o guitarrista contar 

pares de notas.  
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Quanto ao âmbito do vibrato, tendo no seu início um Sol ¼ de tom acima, na 6ª 

corda (III casa), apenas poderíamos fazê-lo alternar com o Sol bequadro, já 

que a corda já está muito esticada de início, para que se possa chegar até 

qualquer nota mais aguda, como por exemplo, até ao Sol#. 

 

 

 

Figura V - 176: Tremolos, glissandos e vibratos em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-177, podemos reparar que os ritmos são iguais aos do 

exemplo da figura anterior, apenas divergem as notas e alguns intervalos, para 

além do âmbito do vibrato, já que aqui na prática, e na quarta corda, o Lá# 

apenas pode subir para Lá ¾ de tom acima, nunca podendo descer um tom (a 

maioria das notas na guitarra, em vibrato, não pode descer mais que ¼ de tom, 

e isto somente se a nota já estiver subida de ¼ de tom). A aplicação de um 

vibrato longitudinal em vez de transversal causaria bastante ruído originado 

pelas estrias das cordas graves, tornando-se pouco interessante e não 

revelador do efeito pretendido pela compositora.  
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Figura V - 177: Tremolos, glissandos e vibratos em Heart II, Soveral. 

 

As técnicas e teorias foram interpretadas e expostas à compositora em 

encontros pessoais e troca de correspondência, respetivamente, sendo que 

esta as aprovou na sua totalidade. 

 

 

3.3.4. Harpejos/slide de harmónicos artificiais 

 

No exemplo da figura V-178, na caixa estão indicados os dedos da mão 

esquerda que pisam as notas, seguidas de três setas onduladas descendentes, 

cada uma com a indicação do trasto onde o harpejo deve ser executado (as 

notas devem ser afloradas). 

Na primeira seta temos de obter uma série de harmónicos na casa XIII (em 

movimento descendente, com os dedos i e a em simultâneo, a aflorar e a tocar 

na mesma corda, respetivamente, da 1ª à 6ª cordas). Estes harmónicos vão 

resultar uma 8va acima das notas pisadas (intervalo 12, parcial 2), menos a 5ª 

nota, que vai soar uma terceira maior (intervalo 9 ou de de 6ªM, parcial 5) 

acima da nota pisada que é a mesma nota obtida na 1ª corda. A nota resultante 

da 6ª corda é 8va da corda solta.  
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Figura V - 178: Harmónicos harpejados em Heart II, Soveral. 

 

Assim, todas as notas afloradas estão na casa XIII. No entanto para obtermos 

a nota mais nítida e sonora da 6ª corda deveríamos tocá-la na casa XII. O 

mesmo se passa com os outros dois harpejos, na 6ª corda devemos tocá-los 

respetivamente e por ordem, na casa XIX e na casa XVI. No último harpejo, 

devemos tocar a 5ª corda também na casa XVI (embora a deslocação do dedo 

cause ruído). Veja-se a execução do exemplo desta figura, em DVD anexo, 

faixa 51. 

Podemos dizer, ainda, que os harpejos não resultam apenas em intervalos 

descendentes como poderíamos supor ao olhar para a partitura, pois são 

efetivamente, descendentes os primeiros três intervalos, ascendente o quarto 

intervalo e descendente o último intervalo. A referida colocação das notas nas 

cordas faz com que o harpejo por ‘slide’ do i soe conforme o exemplo da figura 

V-179.  

 

 

Figura V - 179: Notas resultantes do primeiro harpejo/slide de harmónicos artificiais na casa XIII. 

(ver figura anterior – V-178) em Heart II, Soveral. 
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3.4. Pedro Rocha 

 

3.4.1. Vibratos menos usuais na guitarra 

 

Ao longo desta obra apresentam-se vários acordes ou notas isoladas com 

longa duração que surgem normalmente em finais de frases, acompanhadas 

de suspensões ou fermatas. A ideia de utilizar alguns tipos de vibratos 

diferentes do habitual foi sugerida ao compositor pelo guitarrista Tiago Ferreira. 

Na gravação ouvida por nós, escuta-se relativamente bem o resultado sonoro 

de diversos movimentos vibratórios nas notas longas referidas, mas é na 

atuação ao vivo (assistimos à estreia, em Leiria) que estes efeitos mostram o 

seu melhor, já que ocupam alguns momentos que se podem considerar 

‘mortos’ e os transformam em algo visível (para além do audível), captando a 

atenção do público. Vamos ver de seguida alguns exemplos desses acordes: 

 

 

Figura V - 180: Vibratos menos usuais na guitarra. Improvisação II, Rocha. 

 

O exemplo da figura V-180 é o único que vem mencionado na partitura. 

Segurando a caixa da guitarra com o braço direito e fazendo uma ligeira 

pressão no sentido do corpo do instrumentista, faz-se simultaneamente, 

pressão na cabeça da guitarra com a mão esquerda para trás, obrigando as 

cordas a esticarem-se. De seguida reduz-se a pressão no braço e a cabeça da 

guitarra projeta-se ligeiramente para diante, obrigando as cordas a afrouxar. A 

oscilação entre estes dois movimentos far-se-á enquanto ouver som do 

instrumento. Veja-se a execução do exemplo desta figura em DVD anexo, faixa 

52. 
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Inclui-se noutros exemplos de vibratos, rodar a guitarra ao longo do seu eixo 

longitudinal (figura V-183) virando a boca da guitarra para cima e para baixo e, 

também, com a guitarra na sua posição habitual, fazendo-a oscilar para a 

esquerda e para a direita numa amplitude larga, tanto quanto o comprimento 

dos braços permitirem (figura V-181). 

A velocidade dos movimentos depende do gosto do intérprete, no entanto, 

deverá a nosso ver, estar relacionada com os diferentes tempos propostos pelo 

compositor.  

Vejamos de seguida mais exemplos de acordes (e notas simples) onde estas 

técnicas se podem empregar, à escolha do intérprete: 

 

 

Figura V - 181: Locais propícios para usar vibratos (a). Frase inicial de Improvisação II, Rocha. 

 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-181 em DVD anexo, faixa 53. 

 

 

Figura V - 182: Locais propícios para usar vibratos (b). Harmónico na sexta corda (afinação em 

Réb) em Improvisação II, Rocha. 
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Figura V - 183: Locais propícios para usar vibratos (c). Acorde de harmónicos naturais em 

Improvisação II, Rocha. 

 

Veja-se a execução do exemplo da figura V-183 em DVD anexo, faixa 54. 

 

 

Figura V - 184: Locais propícios para usar vibratos (d). Acorde de harmónicos em rasgueado 

em Improvisação II, Rocha. 

 

Discrepantia de Ka’mi é outra obra portuguesa para guitarra que contém alguns 

vibratos sincopados (com ritmos definidos) onde se utiliza também a técnica 

mencionada de rotação sobre o eixo longitudinal da guitarra. 
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3.4.2. Dinâmicas contrastantes e contínuas 

 

Em quase toda a obra, as dinâmicas são escritas nota a nota, exigindo muita 

atenção por parte do executante e um bom domínio da intensidade e contraste 

de ataques da mão direita. Vejamos dois exemplos elucidativos (figuras V-185 

e 186): 

 

 

Figura V - 185: Dinâmicas contrastantes. Improvisação II, Rocha. 

 

 

Figura V - 186: Dinâmicas contrastantes. Improvisação II, Rocha. 

 

Observemos dois novos exemplos (figuras V-187 e 188), em que dinâmicas 

estão colocadas de uma maneira contrastante entre grupos com apogiaturas 

de diversos números de figuras e notas normais. Temos apogiaturas em forte e 

fortíssimo que ‘caem’ sobre vários acordes ou notas isoladas em piano ou 

pianíssimo. No início do exemplo da figura V-185 já pudemos ver algo 

semelhante. 
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Figura V - 187: Dinâmicas contrastantes em Improvisação II, Rocha. 

 

 

 

 

Figura V - 188: Dinâmicas contrastantes em Improvisação II, Rocha. 
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3.5. Evgueni Zoudilkine 

 

3.5.1. Efeitos tapping contínuos 

 

Como vimos no subcapítulo 2.2.6., alguns compositores portugueses 

escreveram diversos tipos de tapping.  

Lopes escreveu tappings da mão direita em notas isoladas (Duas Visões 

Breves) ou com a mão esquerda em pequenos grupos repetitivos (harmónicos 

artificiais seguidos de tapping e ligados com a mão esquerda) em Estudo 

Numerus Nove. Fernando Lobo utiliza-os em Apontamentos sobre as Folias, da 

maneira mais usual (mais comum em guitarra elétrica) alternando ligados da 

mão esquerda e da mão direita. Evgueni Zoudilkine, em O Acontecido, utiliza-

os num grupo de várias notas seguidas, com a técnica já referida em 2.2.6., de 

silent fingering. Neste caso, tratando-se de guitarra (não de violino ou viola) é 

possível obter um pouco mais som de cada nota. Claro que batendo com mais 

força na escala da guitarra (ou tastiera) com os dedos da mão esquerda e mão 

direita, também se ouvem ligeiramente bitones, no entanto, nas notas que o 

compositor escolheu para serem tocadas em tapping, apenas duas (Ré na 5ª 

corda e Láb na 4ª corda) produzem este efeito secundário (não muito audível 

por estas já se encontrarem na IV posição).  

As outras notas, das três primeiras cordas (primas), já não produzem bitones 

audíveis. Vejamos o exemplo com dedilhação, na figura V-189: 

 

 

Figura V - 189: Efeitos tapping. O Acontecido, Zoudilkine. 
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3.5.2. Scordatura (afinação) em execução 

 

O ‘afinar’ ou ‘desafinar’ de uma corda que está a ser tocada, produzindo um 

efeito de glissando, aparece em duas obras portuguesas. Uma delas é A 

Jimmy Hendrix (2º andamento, Purple Landscape) de Eurico Carrapatoso e 

outra, O Acontecido de Evgueni Zoudilkine (obra do grupo 1 que podemos ver 

no exemplo da figura V-190). 

 

 

Figura V - 190: Scordatura em execução. Final da obra O Acontecido, Zoudilkine. 

 

Neste exemplo, o compositor pretende passar através de um glissando 

scordante na nota Mi do intervalo de 5ª Diminuta (Sib – Mi natural) para um de 

5ª Perfeita (Sib – Mib), fazendo uma alusão ao tonalismo e à cadência perfeita. 

 

  



433 

3.6. José Mesquita Lopes 

 

3.6.1. Dedilho em várias cordas em simultâneo 

 

Já neste capítulo, em 2.2.2., tínhamos abordado esta técnica na obra 

Perdendosi de Virgílio Melo. Aí, o dedillo era executado numa só corda. Os 

exemplos das figuras que se seguem, são executados em duas e três cordas. 

Começemos por observar o exemplo da figura V-191: 

 

 

Figura V - 191: Dedillo. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

Este dedillo é executado em duas cordas, 1ª e 2ª, em andamento rapidíssimo 

conforme indicado no início desta pauta (não visível no exemplo). Muitas vezes 

os guitarristas preferem esta técnica, que só utiliza um dedo (normalmente o 

indicador, mas pode ser utilizado outro dedo qualquer) porque mais facilmente 

se atingem velocidades muito altas (o dedo trabalha num movimento de vai- 

vem), conseguindo manter-se o tremolo bem equilibrado (em termos de ritmo, 

dinâmica e timbre).  

 

 

Figura V - 192: Dedillo. Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 
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No exemplo da figura V-192 podemos ver um dedillo que deve ser executado 

em três cordas contíguas. Esta técnica permite também atingir grandes 

amplitudes de intensidade sonora. Os números indicam os ciclos binários de 

execução (ida e volta, com o dedo indicado). 

No exemplo da figura seguinte (V-193), podemos observar um dedillo de três 

notas executado com o polegar da mão direita. A parte do carpo (bordo 

externo) em que se insere o dedo mínimo está encostada nas cordas, junto ao 

cavalete, deixando o polegar livre para executar o dedillo em pizzicato 

guitarrístico.  

 

 

Figura V - 193: Dedillo. Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 

 

3.6.2. Acordes e harpejos com quartos de tom 

 

Tal como encontrado em Sem Título de Sérgio Pereira, também nesta obra 

(veja-se figura V-194) temos acordes que incluem quartos de tom. No início 

deste exemplo podemos observar acordes de três notas (em que uma é Mi ¼ 

de tom acima e as outras, Mis bequadros). Estes acordes são para executar 

em dedillo de três cordas (como explicado no subcapítulo anterior). 

 

 

Figura V - 194: Quartos de tom em acordes. Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 
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No exemplo seguinte (V-195) podemos ver um acorde que inclui uma nota 

subida um quarto de tom que alterna em tremolo com outras duas notas, numa 

posição fixa da mão esquerda. 

 

 

Figura V - 195: Quartos de tom em acordes. Estudo Numerus Nove (II), Lopes. 

 

De seguida (figura V-196) encontramos o mesmo acorde executado em 

harpejo. A dedilhação utilizada pela mão direita é pim. 

 

 

Figura V - 196: Quartos de tom em harpejos. Estudo Numerus Nove (VIII), Lopes. 

 

3.6.3. Multifónicos com ruído através de harmónicos 

 

Os multifónicos aqui abordados são apenas diferentes dos multifónicos normais 

(obtidos através de harmónicos) porque incluem ruídos. Estes multifónicos 

podem ser produzidos nos nós dos harmónicos naturais habituais (XII, VII e 

XIX, V e XXIV, IV, IX e XVI ou III), de preferência depois de se tocarem as 

cordas soltas mais graves do instrumento. Só assim têm um nível de 

intensidade mínimo para uso musical.  
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Teoricamente podem ser produzidos, também, depois de tocados alguns 

harmónicos artificiais, mas a intensidade resultante é menor. Aflorando-se as 

cordas noutros trastos que não os designados em cima não se obtêm 

harmónicos, apenas oitavas das cordas soltas obtidas por simpatia de vibração 

nas outras cordas. 

Vejamos o exemplo do multifónico em Estudo Numerus Nove (secção IV) 

escrito na figura V-197: 

 

 

Figura V - 197: Multifónico com ruído. Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 

 

Depois de se tocar o Mi (muito forte), vai-se aproximando lentamente a unha do 

polegar da mão direita do trasto pretendido (aqui o IX). Desta maneira ouve-se 

primeiro um ruído e, de seguida, quando a unha já está em cima da corda, 

como para aflorar um harmónico (não se deve carregar na corda até esta bater 

no trasto) começa-se a ouvir os multifónicos. 

 

 

3.6.4. Efeitos percussivos 

 

Muitos dos efeitos percussivos que iremos apresentar de seguida foram já 

analisados no subcapítulo 2, no entanto dado a relevância que estes efeitos 

têm nesta obra de Lopes, não podemos deixar de voltar à sua alusão, embora 

de uma maneira sucinta. 
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Figura V - 198: Efeitos percussivos. Estudo Numerus Nove (I), Lopes. 

 

No exemplo da figura V-198, podemos observar três tipos de efeitos 

percussivos, um deles de altura definida e dois de altura indefinida. No ínicio do 

exemplo, a mão esquerda toca primeiro ‘percutindo’ com o dedo 3 na nota Mi 

da 5ª corda, alternando com o polegar da mão direita que executa em 

simultâneo um chasquido, com a ponta do dedo na 6ª corda e uma percussão 

no tampo da guitarra, com a falange desse dedo mais perto do meta carpo. 

 

 

Figura V - 199: Chasquido e nota vibrante. Estudo Numerus Nove (IV), Lopes. 

 

Na explicação do exemplo da figura V-199 podemos ver como através de um 

só gesto (golpe) iremos obter dois efeitos diferentes.  
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Pisando a nota Mi na 3ª corda e aflorando todas as cordas do instrumento 

menos a 1ª, batendo com os dedos da mão direita nas seis cordas, vamos 

obter o efeito de chasquido em simultâneo com duas notas Mi (na 1ª corda 

solta e na 3ª corda pisada). Veja-se a execução do exemplo desta figura em 

DVD anexo, faixa 55. 

No exemplo seguinte (figura V-200) podemos observar um símbolo que indica 

o efeito de cordas cruzadas (rolo). Aqui estas aparecem sozinhas, em 

simultâneo ou em alternância com sons harmónicos. Cruzando as cordas na 

casa XI, obtêm-se as notas Mi e Lá (1ª linha e 2º espaço da pauta com a clave 

de Sol) simultaneamente com o efeito percussivo (tipo ‘tarola’) de altura 

indefinida.  

 

 

Figura V - 200: Cordas cruzadas e outros efeitos percussivos. Estudo Numerus Nove (III), 

Lopes. 

 

No exemplo da figura V-201, podemos observar o efeito de Drum Roll ou 

tremolo percussivo no tampo da guitarra que alterna o dedo polegar com o 

mínimo ou o anelar da mão direita. Também pode ser executado noutros locais 

da guitarra, necessitando para isso, ser assinalado o respetivo local. 

 

 

Figura V - 201: Efeitos percussivos com Drum Roll no tampo da guitarra. Estudo Numerus 

Nove (I), Lopes.  
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No final do exemplo da figura V-202 observamos a mesma técnica a ser 

aplicada em conjunto com a tambora que alterna com uma percussão no tampo 

da guitarra (na parte de trás ou do lado direito do cavalete). A execução da 

tambora faz ouvir todas as notas Mi, assinaladas dentro dos parênteses retos 

escritos no início do exemplo. 

 

Figura V - 202: Efeitos percussivos. Estudo Numerus Nove (V), Lopes. 

 

 

3.7. Sérgio Pereira 

 

3.7.1. Harmonias (harpejos) com quartos de tom (sem scordatura) 

 

A maioria das composições do grupo 1, utilizam quartos de tom, como 

Improvisação II (através de scordatura inicial) ou Heart II, Essay VII 

(melodicamente) e Estudo Numerus Nove (melódica e harmonicamente). 

Especialmente em Sem Título de Sérgio Pereira, dá-se mais ênfase a 

harmonias harpejadas que incluem algumas notas em quartos de tom 

obrigando o guitarrista a executar movimentos de colocação/inclinação 

diferentes nos dedos da mão esquerda. Uns pisam as cordas 

perpendicularmente, enquanto outros necessitam de puxar ou empurrar as 

cordas para cima ou para baixo (levando a corda para longe do seu ponto de 

repouso). Os vários momentos harmónicos incluem poucos saltos de posição 

(figura V-203), ou mesmo nenhuns (V-204 e 205), fazendo o 

compositor/guitarrista uso do seu conhecimento do instrumento, para tornar 

estas passagens idiomaticamente exequíveis. 
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Figura V - 203: Harpejos com quartos de tom. Sem Título, Pereira. 

 

 

 

Figura V - 204: Harpejos com quartos de tom. Sem Título, Pereira. 

 

No exemplo seguinte (V-205), todas as notas ficam a vibrar, não tendo esta 

passagem notas em quarto de tom com características melódicas (como 

poderá parecer no exemplo), mas sim integradas em harmonias. 

 

 

Figura V - 205: Harpejos com quartos de tom. Sem Título, Pereira. 

 

 

3.7.2. Cordas cruzadas inseridas em harmonias 

 

Tal como nos harpejos com quartos de tom, Sérgio Pereira escreve harmonias 

com sons mistos (de altura determinada e indeterminada em simultâneo), 

através do uso de cordas cruzadas, elaborando harpejos em posições fixas da 

mão esquerda.   
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Ao cruzar as cordas (6ª por cima da 5ª), o dedo da mão esquerda que as 

segura (dedo 1), limita um pouco o movimento dos outros dedos. Assim sendo, 

Sérgio Pereira escreve harmonias em que esse dedo não se movimenta ou se 

movimenta o menos possível. As cordas cruzadas são tocadas em simultâneo 

ou individualmente. Vejamos como escreve estas passagens (figuras V-206 a 

209). 

 

 

Figura V - 206: Harpejos de cordas cruzadas e notas normais. Sem Título, Pereira. 

 

O exemplo V-206, mostra as notas componentes das cordas cruzadas (rolo) 

esritas em comjunto com um traço oblíquo. Neste caso, apenas se toca uma 

corda de cada vez. As notas Dó e Fá soam na realidade Dó# e Fá#. Aqui 

vemos o lançamento de um acorde com cinco notas. De seguida (figura V-207) 

o compositor, junta mais uma nota (Ré#) e o acorde passa a ser de seis notas. 

As duas notas das cordas cruzadas (rolo) continuam a ser tocadas apenas 

individualmente e nunca em simultâneo. 

 

 

 

Figura V - 207: Harpejos de cordas cruzadas e notas normais. Sem Título, Pereira. 
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Um pouco mais à frente, no final da terceira pauta, temos várias notas Ré # 

que mudam de oitava, formando assim, pela primeira e única vez durante toda 

a obra, um acorde com cordas cruzadas onde uma nota deixa de ter altura fixa. 

Ver exemplo da figura V-208: 

 

 

Figura V - 208: Harpejos de cordas cruzadas e notas normais. Sem Título, Pereira. 

 

Na figura anterior (V-208), as cordas cruzadas continuam na VIII posição. 

Depois de retornar ao acorde inicial já perto do final (antepenúltima pauta), o 

compositor escreve notas novas com novas dedilhações, mas continua a não 

mudar de posição (ver figura V-209).  

 

 

Figura V - 209: Harpejos de cordas cruzadas e notas normais. Sem Título, Pereira. 

 

No fim da frase do exemplo anterior surgem então, em simultâneo, duas cordas 

cruzadas, tal como na última pauta da obra onde aparecem mais três vezes 

(ver figura V-210).  

 

 

Figura V - 210: Harpejos de cordas cruzadas e notas normais. Sem Título, Pereira. 

  



443 

4. Apresentação e análise de multifónicos e bitones 

 

Durante a apresentação de multifónicos e bitones no subcapítulo 2 sentimos a 

necessidade de aprofundar a pesquisa teórico-prática sobre a sua produção e 

sobre os resultados sonoros obtidos na(s) guitarra(s) destes efeitos ainda 

pouco investigados e divulgados. Vamos fazê-lo agora neste final de capítulo. 

 

4.1. Multifónicos através de sons harmónicos 

 

Antes de avançarmos com a produção de sons multifónicos na guitarra e com a 

elaboração de tabelas com estes sons produzidos através de várias técnicas 

convém fazer uma breve introdução sobre os sons harmónicos ou parciais de 

um som, e as principais caracteríticas físico/auditivas do som. 

 

Graças a um teorema célebre, Fourier,
110

 demonstrou que uma grandeza que sofra, à 

frequência n, uma variação periódica de uma forma qualquer, pode ser sempre considerada, e 

isto de uma única maneira, como a soma de grandezas periódicas sinusoidais de frequências 

iguais a n, 2n, 3n, etc., isto é, de múltiplos inteiros da frequência base n. Esta soma chama-se 

série de Fourier. A grandeza sinusoidal de frequência n assim introduzida chama-se 

fundamental ou harmónico I. As outras [frequências] chamam-se harmónicos e a sua ordem é 

designada pelo número inteiro que, multiplicando a frequência fundamental, dá a frequência do 

harmónico. Assim, a oitava da fundamental é o harmónico 2: frequência 2n, a décima segunda 

é o harmónico 3, frequência 3n, etc. 

Como o físico chama som puro, a um som cujas grandezas caraterísticas, movimento ou 

velocidade das partículas, pressão do ar, etc., têm uma variação sinusoidal, o teorema de 

Fourier diz-nos, portanto, que todo o som musical, ou seja, periódico, pode ser considerado 

como resultante da sobreposição duma série de sons puros, cujas frequências formam uma 

sequência de harmónicos
111

. [A este conjunto de sons harmónicos chama-se som complexo]. 

  

                                                           
 

110
Jean Baptiste Joseph Fourier foi um matemático e físico francês que viveu entre 1768 e 

1830. 

111
Brillouin, J. (1965: 28-29). 
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Figura V - 211: Harmónicos ou parciais de um som numa afinação ‘temperadamente igual’. 

Escala com o respetivo desfasamento para os sons harmónicos naturais. 

 

Na figura V-211 podemos ver o quadro dos dezasseis primeiros harmónicos de 

um som (na guitarra e em outros instrumentos de cordas, apenas se costumam 

tocar sons até ao oitavo parcial). As notas que estão na pauta são as da escala 

‘temperadamente igual’ (com os ½ tons todos iguais).  

Os números debaixo das pautas indicam a ordem progressiva de parciais de 

um som. As setas indicam quanto uma nota temperada necessita de ser 

elevada ou baixada para se obter os sons harmónicos naturais. O número 

colocado por cima das setas é, em savarts, o intervalo existente entre a nota da 

escala e o respetivo harmónico (25 savarts fazem um meio tom ‘temperado’; o 

savart é, aproximadamente, o menor intervalo que o ouvido pode apreciar 

melodicamente). 

Através das cordas da guitarra pode-se, teoricamente, obter sons puros (os 

harmónicos obtidos por divisão das cordas em números inteiros). No entanto 

em Psicofisiologia da Acústica diz-se que “o ouvido transforma um som puro 

num som complexo”.112 Os sons harmónicos ao penetrarem no ouvido, 

transformam-se em sons complexos (não sinusoidais unitários) e chamam-se 

subjetivos. 

  

                                                           
 

112
Brillouin, J. (1965: 55) 
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A não linearidade do ouvido faz com que um som exterior puro aí engendre um som complexo. 

A altura dum som musical, puro ou complexo à origem, resulta, pois, do facto de o ouvido 

informar o cérebro da presença de uma série harmónica; a altura atribuída ao som é a da 

fundamental da série, mesmo que essa fundamental não exista no som proposto ao ouvido
113

. 

 

Quanto à sensação que temos de altura sonora, diz-se em acústica que ela 

depende da intensidade, da tessitura, da duração e do timbre. Os sons muito 

agudos, ‘sobem’ sempre um pouco quando aumenta a intensidade, ao contrário 

dos graves que tendem a descer com o aumento da intensidade (efeito de 

Stevens, que se verifica só nos sons puros). Na guitarra há que tocar com 

alguma força as notas que vão produzir multifónicos, mas estes não vão sofrer 

mudanças de altura por causa desse esforço que se repercute pouco na 

intensidade final desses sons. 

No que diz respeito à tessitura, os sons acima de 2000 Hz, por exemplo, 

começam a ficar pouco a pouco desfasados em relação ao comportamento dos 

sons médios; por exemplo, um som de 4000 Hz já não é a oitava exata de um 

som de 2000 Hz. Na guitarra não se põe este problema, pois são pouquíssimos 

os sons sobreagudos que atingem os 2000 Hz (ver figura V-212).  

 

 

Figura V - 212: Frequências de algumas notas na guitarra. Tone Productions on the Classical 

Guitar, John Taylor.
114 

  

                                                           
 

113
Brillouin, J. (1965: 56). 

114
Taylor, J. (1978: 9) 
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A duração da nota e do tempo psicológico também pouco se aplica à guitarra, 

porque a duração de harmónicos e multifónicos é sempre curta. Quanto ao 

timbre é importante atacar os multifónicos através de harmónicos (e através de 

cordas cruzadas) com a unha do polegar, e também tocar junto ao cavalete, 

para se conseguir fazer ouvir harmónicos mais agudos. 

Multifónicos são, portanto, um som composto de vários sons harmónicos que 

se obtêm a partir de um som normalmente mais grave.  

Na figura V-213, podemos observar, na pauta superior, os multifónicos obtidos 

(através de harmónicos) quando afloramos diversos locais da 6ª corda.  

Esses locais terão de ser obrigatoriamente fora dos locais onde se produzem 

os harmónicos habituais de um som (trastos XII, VII ou XIX e também, V e IV, 

IX, XVI e III que se situam um pouco ao lado dos respetivos trastos).  

Os multifónicos são obtidos através do afloramento dos locais que se situam no 

exemplo da pauta da figura V-213. Da esquerda para a direita estão escritas as 

notas (com forma romboide) e os respetivos locais onde se deve colocar mais 

rigorosamente o dedo da mão esquerda, respetivamente: na parte à direita da 

casa XI (é o que simboliza o ponto situado no lado direito do número romano); 

no centro da casa XI; na parte esquerda da casa XI; no meio da casa X; na 

parte esquerda da casa IX; na parte direita da casa VIII; na parte esquerda da 

casa VII; na parte direita da casa VI e na parte esquerda da casa V.  

Todos os multifónicos (e harmónicos naturais) têm dois locais exatos em cada 

corda onde podem ser tocados. Dos dois lados dum eixo no trasto XII, todos os 

pontos de simetria irão produzir os mesmos multifónicos. 
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Figura V - 213: Multifónicos na 6ª corda da guitarra. 

 

As notas entre parênteses são as que têm menor intensidade. A maioria das 

notas resultantes mais ‘graves’, soam principalmente por simpatia.  

A 6ª corda é a mais adequada a gerar sons multifónicos com mais volume. As 

outras cordas produzem sons de menor intensidade, também porque os 

multifónicos são mais agudos. As 5ª, 4ª, etc. têm ainda, o problema de fazer 

vibrar as cordas soltas anteriores mais graves, perdendo-se o efeito pretendido 

(obter notas mais agudas). Daí termos decidido incluir apenas os multifónicos 

originados na 6ª corda que nos parecem ser aqueles que possuem um volume 

sonoro com mais potencialidade para serem incluídos em possíveis obras. 

Muitos outros fatores têm influência na presença ou na falta de alguns sons 

multifónicos como, a construção da guitarra, a potência sonora da mesma, o 

tamanho da caixa e da corda vibrante, o tipo de cordas usadas (nylon ou 

carbono), o tipo de tensão (baixa, média, alta) usadas nas cordas ou o tipo de 

ataque usado (timbre). As notas dos multifónicos obtidos patentes na figura V-

213, são aquelas que tendo sido testadas em várias guitarras se mantiveram 

inalteradas. Evidentemente têm intensidades díspares, sendo que estas podem 

mudar de um instrumento para outro.  
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As alturas das notas não são exatas (muitas alturas são aproximadas), até 

porque estamos a jogar com notas da afinação natural (harmónicos) que são 

depois confirmadas por notas de afinação temperadamente igual (escala da 

guitarra).115 

 

 

4.2. Multifónicos através de cordas cruzadas (rolo) 

 

Na guitarra podem-se cruzar cordas contíguas e obter delas vários sons que 

podemos chamar multifónicos (para além do som de ‘tarola’ com maior ou 

menor intensidade). 

As cordas que melhor servem este efeito são a sexta, a quinta e a quarta. Nos 

exemplos das figuras V-214 a 216, podemos observar que o conjunto formado 

pelas sexta e quinta corda, por ser mais grave, obtem maior número de 

multifónicos do que os restantes conjuntos (5ª/ 4ª e 4ª/3ª). 

À medida que vamos passando das cordas graves para as mais agudas, 

vamos tendo maior dificuldade em obter os multifónicos que vão escasseando.  

As razões são estas: para obter multifónicos das notas mais agudas, é 

necessário, mas difícil, aumentar a intensidade de ataque (que tem limites). 

Alguns são tão agudos que o nosso ouvido já não os consegue sequer captar. 

Tal como nos harmónicos e nos multifónicos obtidos através de harmónicos há 

que tocar com a unha do polegar bem junto ao cavalete, para podermos obter 

multifónicos mais audíveis e reduzir o som de ‘tarola’. 

O cruzamento de cordas é praticável pela mão esquerda (que tem de segurar 

as duas cordas) somente a partir da quarta casa da escala da guitarra. 

  

                                                           
 

115
O meio-tom natural surge na proporção 16/15, igual a 1,066…, enquanto o meio-tom do 

temperamento igual é raiz 12 de 2, ou seja 1,059…, portanto de menor altura. 
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No extremo oposto da escala, temos a casa XIX, na qual, na maioria das 

guitarras existentes, não se podem tocar notas desde a 5ª até à 2ª corda. A 6ª 

corda ainda se pode cruzar com a quinta, nesta casa, porque a 5ª corda tem de 

ser estirada transversalmente, ligeiramente para cima, quando a 6ª corda cruza 

por cima dela (e é estirada ligeiramente para baixo). As 3ª e 4ª cordas cruzadas 

são mais difíceis de segurar com o dedo da mão esquerda porque a 4ª corda 

possui uma grande tensão. O cruzamento da 5ª com a 4ª ainda sofre o mesmo 

problema. As notas das cordas cruzadas soam sensivelmente ½ tom acima, 

das notas que soariam com a mesma corda pisada normalmente, por causa da 

tensão acrescida pelo desvio do seu estado de repouso. Basta ver a diferença 

entre as notas que estão escritas com triângulos e as notas mais graves 

escritas da maneira tradicional, nos exemplos das figuras V-214, 215 e 216. 

Destas notas resultantes, as duas mais graves representam as notas obtidas 

nas 6ª e 5ª cordas, as restantes ou vibram por simpatia (algumas notas 

intermédias) ou são multifónicos (os sons mais agudos). Quando duas cordas 

se cruzam formam um conjunto sonoro, por isso quando pomos uma corda a 

vibrar a outra também ressoa. Os multifónicos obtidos pelas duas cordas são 

globalmente os ‘mesmos’, mas se optarmos por tocar as cordas em separado 

alguns sons vão sobressair mais do que outros.  

Só tocando as duas simultaneamente poderemos ouvir a maioria dos 

multifónicos escritos nos exemplos. 
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Figura V - 214: Multifónicos obtidos através das 6ª e 5ª corda cruzadas 
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Figura V - 215: Multifónicos obtidos através das 5ª e 4ª corda cruzadas. 
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Figura V - 216: Multifónicos obtidos através das 4ª e 3ª corda cruzadas. 
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4.3. Bitones e monotones 

 

Bitones são dois sons produzidos, normalmente, pela percussão de um dedo 

da mão esquerda numa determinada nota; sendo também possível tocar com 

um dedo da mão direita no lado esquerdo da nota pisada em simultâneo com o 

primeiro ataque referido. Ao bater na corda (empurrando esta contra o trasto) o 

dedo faz vibrar a parte direita da corda (notas normais) e a parte esquerda da 

mesma (monotones ou sons residuais116). Para nós os sons deixam de ser 

residuais no momento em que sabemos que os queremos realizar, ouvir e 

escrever na partitura. 

Nesta primeira fase vamos começar por analisar individualmente todas as 

células (ou pequenas frases) que contêm bitones ou monotones, da obra Heart 

II de Isabel Soveral, tocando-as em sete guitarras diferentes. Algumas destas 

guitarras têm tamanhos diferentes de corda vibrante (3), cordas de tensões 

diferentes (2) e, ainda têm alturas (do trasto da escala à corda – casa XII), 

igualmente diferentes (2). As guitarras utilizadas são (ver exemplos a partir da 

figura V-219): 

A – George Lowden. Corda vibrante de 64 cm. Cordas de carbono (agudos). 

Altura da corda ao trasto XII – 4,0 mm (1ª corda) e 5,0 mm (6ª corda). 

B – Melchor Rodriguez (modelo Francisco Tárrega). Corda vibrante de 65 cm. 

Cordas de carbono (agudos). Altura da corda ao trasto XII – 4,5 mm (1ª corda) 

e 5,5 mm (6ª corda). 

C – Vicente Sanchez. Corda vibrante de 65 cm. Cordas de nylon. Altura da 

corda ao trasto XII – 4,0 mm (1ª corda) e 5,0 mm (6ª corda). 

D – Admira (modelo Virtuoso). Corda vibrante de 65 cm. Cordas de nylon. 

Altura da corda ao trasto XII – 4,5 mm (1ª corda) e 5,5 mm (6ª corda). 

E – Alhambra 11. Corda vibrante de 65 cm. Cordas de carbono (agudos). Altura 

da corda ao trasto XII – 4,5 mm (1ª corda) e 5,5 mm (6ª corda). 

  

                                                           
 

116
Carvalho, P. V. de (2004: 371). 
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F – Esteve (modelo Adalid). Corda vibrante de 65 cm. Cordas de carbono 

(agudos). Altura da corda ao trasto XII – 4,5 mm (1ª corda) e 5,5 mm (6ª corda). 

G – Michael Gee. Corda vibrante de 65,5 cm. Cordas de carbono (agudos). 

Altura da corda ao trasto XII – 4,5 mm (1ª corda) e 5,5 mm (6ª corda). 

 

Vejamos a primeira célula de bitones na figura V-217. As notas que são obtidas 

no lado direito das cordas estão escritas na pauta inferior com notação usual, e 

as obtidas no lado esquerdo, na pauta superior com a notação quadrada 

branca (eventualmente poderiam, também, ser preenchidas a negro). 

 

 

Figura V - 217: Célula 1, de bitones, em Heart II, Soveral. 

 

Observemos agora a graduação de alterações usada por nós nas notas dos 

monotones (ver exemplo da figura V-218) para que se entendam melhor as 

tabelas seguintes. 

 

 

Figura V - 218: Gradação de alturas e alterações em monotones. 
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As alturas no exemplo V-218 não são exatas, mas uma aproximação o mais 

exata possível. Queremos referir ainda, que nos exemplos das figuras V-219 a 

V-235, as notas não são de altura ‘real’, todas soam uma 8va abaixo do 

notado, como é usual na escrita para guitarra. 

 

 

Figura V - 219: Célula 1, tabela de bitones, em Heart II, Soveral. 
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Como podemos observar na figura anterior (V-219), a primeira nota resultante 

pisando com o dedo na casa XIII da 6ª corda, é um Mi para todas as guitarras.  

Comparando os resultados com as notas escritas na pauta de Isabel Soveral 

(H), podemos dizer que as notas que apresentam maior desfasamento são as 

das casas X (de ¼ a ½ tom de diferença) e ainda, as das casas VIII, IX e XI 

(com ¼ de tom acima). 

 

 

Figura V - 220: Célula 2, de bitones, em Heart II, Soveral. 
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Figura V - 221: Célula 2, de bitones, em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-221 podemos verificar que o maior desfasamento de 

notas se encontra na casa V (1/2 tom acima) em todas as guitarras. Somente 

a guitarra G está fora do âmbito de todas as outras, nitidamente com problema 

no trasto IV (revelando mesmo, ter o braço ligeiramente empenado e a pestana 

superior baixa demais). 
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Figura V - 222: Célula 3, de bitones, em Heart II, Soveral. 
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Figura V - 223: Célula 3, de bitones, em Heart II. Soveral. 
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No exemplo da figura anterior (V-223), onde existem algumas notas repetidas 

dos exemplos das figuras anteriores, podemos observar o maior desfasamento 

na casa VII (1/2 tom acima) em relação à maioria das guitarras. Ainda existe 

um desfasamento na casa IV (1/4 de tom acima) em relação às guitarras C e E. 

 

 

Figura V - 224: Célula 4, de bitones, em Heart II, Soveral. 

 

 

Figura V - 225: Célula 4, de bitones, em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-225 encontramos um desfasamento geral de ½ tom 

acima, na maioria das guitarras, nas casas IX, VIII e VII.  
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Neste caso, parece-nos haver um engano na escrita destas três notas já que 

estas estariam ‘certas’ se fossem obtidas nas casas X, IX e VIII (ver figura V-

223). Dá a ideia de ter sido feita uma tabela para as notas resultantes e que no 

momento da leitura desta, e na passagem para a pauta, essas notas, foram 

escritas com uma casa de desfasamento. Parece ser um erro típico de edição. 

 

 

Figura V - 226: Célula 5, de bitones e monotones, em Heart II, Soveral. 

 

 

Figura V - 227: Célula 5, de bitones e monotones, em Heart II, Soveral. 

 

Na figura anterior (V-227), há apenas um pequeno desfasamento na casa VII 

(1/4 de tom acima) ou menos do que isso. Apenas a guitarra G apresenta 

grandes desfasamentos em relação às notas da pauta de Soveral, devido ao 

ligeiro empenamento do seu braço.   
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Nos exemplos das figuras V-226 e 228, as notas duplas são executadas 

percutindo as cordas com um dedo da mão esquerda. As restantes notas são 

tocadas com um dedo da mão direita, no lado esquerdo da nota pisada. 

 

 

Figura V - 228: Célula 6, de monotones, em Heart II, Soveral. 

 

Na tabela da figura V-229, às notas do lado esquerdo (as que são pisadas pela 

mão esquerda e geram os bitones) deve ser acrescentado um sinal de 8va 

acima que é a altura exata que todas devem ter para originar os monotones 

encontrados dos oito instrumentos. 
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        8 va 

 

Figura V - 229: Célula 6, de monotones, em Heart II, Soveral.  
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Nesta figura podemos ver o maior desfasamento na casa X, da 3ª corda (1/2 

tom abaixo).  

 

 

 

Figura V - 230: Célula 7, de bitones, em Heart II, Soveral. 
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Figura V - 231: Célula 7, bitones, em Heart II, Soveral. 

 

Na figura V-231, podemos observar dois exemplos de desfasamento na casa 

IV da 5ª corda e VII da 6ª corda (1/4 de tom acima) de apenas duas e três 

guitarras, respectivamente, para além da G, onde se obtem intervalos muito 

díspares como já vimos atrás, revelando problemas a partir da quinta casa.  
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Figura V - 232: Célula 8, de bitone, em Heart II, Soveral. 

 

 

Figura V - 233: Célula 8, de Bitone, em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo da figura V-233, continuamos a observar apenas o desfasamento 

da guitarra G. 

 

Figura V - 234: Célula 9, de bitones, em Heart II, Soveral.  
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Figura V - 235: Célula 9, de bitones, em Heart II, Soveral. 

 

No exemplo anterior (figura V-235), é de relevar o desfasamento na casa IV 

(mais de ¼ de tom acima, pelas guitarras D e E, e de ¼ de tom acima 

pelas restantes guitarras, com exceção da G, que não emite som). 

Podem-se tirar algumas conclusões sobre as relações encontradas entre as 

notas das sete guitarras e as notas escritas na pauta de Heart II e, também, 

sobre os bitones e monotones em geral, depois de observar todos os exemplos 

anteriores deste subcapítulo e todo o estudo elaborado com as várias guitarras.  

Comparando as notas obtidas (monotones) nos exemplos anteriores, nas 

mesmas casas das várias guitarras verifica-se que entre nenhuma destas se 

obteve igualdade na totalidade das notas. Comparemos agora as notas obtidas 

(monotones) nas outras guitarras e as escritas em Heart II. As notas são 

sensivelmente as mesmas nas casas XIII, XII, XI (3ª corda), VI (5ª corda), V (6ª 

e 4ª cordas), IV (5ª corda) e III (5ª corda). As notas estão desfasadas ¼ de tom, 

nas casas XII (3ª corda), XI (6ª corda), IX, VIII e IV (5ªcorda). As notas estão 

desfasadas entre ¼ de tom e ½ tom nas casas, X (6ª e 3ª cordas), V (4ª corda), 

VII (5ª corda), III (6ª corda) e IV (6ª corda).  

  



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

468 

Excluindo por razões óbvias, os casos do instrumento (guitarra G) com 

problemas nos trastos e na inclinação do braço (empeno) e das notas escritas 

na célula 4, que nos parece problema de edição e não desfasamentos de 1 

tom, verificam-se desfasamentos que consideramos grandes (de ¼ de tom a ½ 

tom) que podem afectar algumas linguagens musicais. No entanto depois do 

que aconteceu em alguns momentos da nossa pesquisa acreditamos que os 

desfasamentos maiores se podem dever à falta de revisão dessas mesmas 

alturas, pois entre as outras guitarras nunca aconteceram desfasamentos tão 

grandes (no máximo só até ¼ de tom).  

Sobre os monotones não observámos alterações de alturas, causadas pelo 

tamanho da corda vibrante. Os 64, 65 e 65,5 cm de corda vibrante das várias 

guitarras, não parecem influir na altura dos bitones e monotones. O mesmo 

acontece em relação à distância (altura) entre as diversas cordas e os trastos 

já que estas apenas divergiam 0,5 mm (no trasto XII). A tensão das cordas de 

nylon e carbono (normal e forte) também não parece influenciar a altura dos 

sons resultantes. Sabemos que a inclinação do braço em relação à caixa da 

guitarra é um fator que pode influenciar também as alturas das notas117, mas 

como nas guitarras experimentadas, as inclinações não são muito divergentes 

as notas resultantes não se modificaram com relevância. O parâmetro que 

parece ter influenciado mais a altura das notas nas diferentes guitarras é o da 

distância dos trastos em relação à pestana superior encontrada em cada 

guitarra.  Antes de chegarmos a esta conclusão, iniciámos uma nova pesquisa 

utilizando três guitarras diferentes com o mesmo comprimento de corda 

vibrante, para fazermos o teste que foram a B, a C e a E.  

Podemos verificar na tabela da figura V-236 a relação entre as medidas 

encontradas e as notas obtidas. Todas as guitarras foram medidas da pestana 

superior até ao trasto anterior à nota pisada.  

  

                                                           
 

117
Segundo alguns construtores portugueses (ou que vivem em Portugal) como Óscar Cardoso, 

Christian Schwengeler e André Gross. 
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Assim, de acordo com o primeiro exemplo que se pode ver na tabela referida, a 

distância medida foi entre a pestana superior e precisamente o meio do trasto 

VI, onde a corda assenta, e que corresponde à sétima casa, pisada por um 

dedo. Em resumo, casa X (trasto IX), casa IX (trasto VIII), e assim 

sucessivamente. Na totalidade dos exemplos verifica-se que a relação 

distância/altura sonora é óbvia. Maior distância (nota mais grave) – menor 

distância (nota mais aguda).  

Verificámos, portanto, que os monotones não são totalmente iguais, em termos 

de altura quando obtidos através das mesmas casas, em diferentes 

guitarras.118  

Os monotones também se podem obter através de cordas cruzadas. Vejam-se 

as tabelas de monotones obtidos através de cordas cruzadas na figura V-245 e 

de bitones na figura V-237. Estas tabelas foram construídas a partir da mesma 

guitarra e após inúmeras audições de cada nota ou notas, obtidas nas várias 

casas da guitarra. Temos de ter em atenção, que diferentemente das notas 

normais obtidas na guitarra, nos locais onde surgem notas iguais (com a 

mesma altura) em diferentes cordas, essa igualdade de alturas não se pode 

aplicar aos monotones, porque nesses locais o comprimento da corda vibrante 

é diferente, obtendo-se aí notas diferentes. 

Através da audição de monotones, verificámos também, a possibilidade de 

testar se uma guitarra está empenada, com trastos levantados ou se a pestana 

superior está muito abaixada, pois nestes casos ou surgem notas de alturas 

divergentemente absurdas, ou pura e simplesmente, não se obtém qualquer 

som de altura definida no instrumento (devido, também, ao abaixamento 

excessivo da pestana superior). 

  

                                                           
 

118
 Ver mais considerações sobre influências nas alturas de notas em bitones na página 477 
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Figura V - 236: Quadro comparativo de medidas (pestana superior/trastos) com notas 

resultantes (monotones). 
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Figura V - 237: Quadro de bitones (e monotones) na guitarra. As notas escritas com o 

quadrado branco representam as notas resultantes obtidas pela vibração do lado esquerdo da 

corda, entre a nota pisada e a pestana superior. 



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

472 

No dia seguinte ao término da tabela da figura V-237 encontrámos um livro 

onde está incluída uma tabela de bitones na guitarra119 (a única que 

conhecemos editada). Se bem que não estando completa (somente apresenta 

os bitones obtidos entre a casa XIII e a III), podemos estabelecer comparações 

entre os monotones obtidos por John Schneider e os nossos apresentados na 

página anterior. Irá ser útil para nos apercebermos qual o âmbito das 

diferenças que podem existir entre duas guitarras e ouvidos diferentes. As 

notações de microtons (quartos de tom) usadas por Schneider são diferentes 

das que hoje em dia se usam (o autor escreve duas notações 

indiscriminadamente, para cada quarto de tom escrito). Vejam-se os símbolos 

desenhados em baixo: 

 para ¼ de tom ascendente, e para ¼ de tom 

descendente. Repare-se que o primeiro símbolo (da esquerda) é igual ao que 

Sérgio Pereira utiliza, para representar um pizzicato que é executado aflorando 

as cordas da guitarra com a mão esquerda (ver figuras V-71 e 74). Optámos, 

então, por substituir as notações de Schneider, colocando as que 

consideramos mais explícitas (já abordadas no capítulo IV, e neste mesmo 

capítulo). O autor escreve os monotones, já com notação quadrada, mas ainda 

os indica como bitones.  

  

                                                           
 

119
Schneider, J. (1985: 126). The Contemporary Guitar: Berkeley: University of California Press. 
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Figura V - 238: Comparação de tabelas de monotones obtidos por José Mesquita Lopes (J.M.) 

e John Schneider (J.S.) - Sexta corda da guitarra. 

 

Observando as notas obtidas na figura V-238, verificamos: 

 

Alturas iguais e pequenas diferenças abaixo do ¼ de tom: 

Casas: XIII, XII, VIII, VI e V 

Diferenças de ¼ de tom: 

Casas: XI, X, IX, VII e III 

Diferenças um pouco maiores do que ¼ de tom: 

Casas: IV  

 

 

Figura V - 239: Comparação de tabelas de monotones obtidos por José Mesquita Lopes e 

John Schneider. Quinta corda da guitarra. 
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Observando as notas obtidas na figura V-239, verificamos: 

 

Alturas iguais e pequenas diferenças abaixo do ¼ de tom: 

Casas: XIII, XII, XI, IX, VIII, VII, VI, IV e III 

Diferenças de ¼ de tom:  

Casa: X 

Diferenças um pouco maiores do que ¼ de tom: 

Casa: V 

 

 

Figura V - 240: Comparação de tabelas de monotones obtidos por José Mesquita Lopes e 

John Schneider. Quarta corda da guitarra. 

 

Observando as notas obtidas na figura V-240, verificamos: 

 

Alturas iguais e pequenas diferenças abaixo do ¼ de tom: 

Casas: XIII, XII, XI, X, VIII, VII, VI, V e III 

Diferenças de ¼ de tom:  

Casa: IX e IV  

Diferenças um pouco maiores do que ¼ de tom: 

Nenhuma 
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Figura V - 241: Comparação de tabelas de monotones obtidos por José Mesquita Lopes e 

John Schneider. Terceira corda da guitarra. 

 

Observando as notas obtidas na figura V-241, verificamos: 

 

Alturas iguais e pequenas diferenças abaixo do ¼ de tom: 

Casas: XIII, XII, XI, IX, VII e V 

Diferenças de ¼ de tom:  

Casa: X, VIII, VI  

Diferenças um pouco maiores do que ¼ de tom: 

Casas: IV e III (½ tom) 

 

 

Figura V - 242: Comparação de tabelas de monotones obtidos por José Mesquita Lopes e 

John Schneider. Segunda corda da guitarra. 
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Observando as notas obtidas na figura V-242, verificamos: 

 

Alturas iguais e pequenas diferenças abaixo do ¼ de tom: 

 

Casas: XIII, XII, XI, X, IX, VI e V 

Diferenças de ¼ de tom:  

Casa: VIII, VII, IV e III 

Diferenças um pouco maiores do que ¼ de tom: 

Casas: Nenhuma 

 

 

Figura V - 243: Comparação de tabelas de monotones obtidos por José Mesquita Lopes e 

John Schneider. Primeira corda da guitarra. 

 

Observando as notas obtidas na figura V-243, verificamos: 

 

Alturas iguais e pequenas diferenças abaixo do ¼ de tom: 

Casas: XIII, XII, XI, X, VIII, VI, V e IV  

Diferenças de ¼ de tom:  

Casa: IX e VII 

Diferenças um pouco maiores do que ¼ de tom: 

Casas: Nenhuma 
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Analisando os resultados obtidos, podemos verificar que a maior diferença que 

obtivemos foi de ½ tom, somente na 3ª corda/III casa. Esta diferença de 

intervalo também já tinha surgido quando comparámos atrás as notas obtidas 

em Heart II, através de oito guitarras diferentes. 

Podemos observar também que as casas com diferenças maiores a ¼ de tom 

são, a IV e de seguida a III e a V. Assim, verificamos que é nas notas 

resultantes (monotones) mais agudas e nas primeiras cinco casas que existem 

as maiores diferenças de altura. Em termos de cordas, são as 1ª, 2ª e 4ª que 

não têm diferenças de altura maiores que ¼ de tom. Por outro lado as 3ª, 6ª e 

5ª cordas são as que têm maior número de notas com diferença de ¼ de tom 

ou superior a isso.  

Coincidência ou não (e até aqui tínhamos verificado que a distância entre os 

trastos e a pestana superior era/é a maior causa de haver diferenças entre as 

notas resultantes) as cordas mais tensas na guitarra são normalmente a 1ª, a 

4ª e a 2ª, e as menos tensas são a 3ª, a 6ª e a 5ª. 

 

 

Figura V - 244: Número de diferenças de alturas (monotones), obtidas entre as tabelas de J. 

Mesquita Lopes e J. Schneider. 

  

Diferenças entre as tabelas J. Mesquita 
Lopes e J. Schneider 

A

B

C
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A – Sem diferenças e pequenas diferenças abaixo de ¼ de tom (66.15%) 

 

B – Diferenças de ¼ de tom (27,70%) 

 

C – Diferenças um pouco maiores que ¼ de tom (6,15%) 

 

Depois de analisado o gráfico da figura V-244 podemos dizer que cerca de dois 

terços das notas obtidas (monotones) não têm ou poderão não ter 

(dependendo da linguagem empregue) diferenças significativas na perceção 

auditiva. No entanto, cerca de um terço das notas obtidas, ainda têm diferenças 

de ¼ de tom ou mais. Estas diferenças de altura são perfeitamente audíveis 

por qualquer músico. Com este estudo quisemos demonstrar que um 

compositor, ao usar qualquer das tabelas referidas terá de pensar em bitones e 

monotones como valores de alturas aproximadas e nunca exatas. No entanto, 

observando as figuras V-238 a 243, pode ter uma ideia de quais são os 

monotones mais e os menos fiáveis, em termos de diferenças de alturas. Da 

mesma maneira um intérprete que queira tocar a obra Heart II de Isabel 

Soveral saberá o âmbito das notas (monotones) que poderá obter, observando 

os exemplos das figuras V-219 a 235 e as respetivas considerações. No 

capítulo VI.3., na partitura final com dedilhações, fraseados, etc., podemos 

observar todos os bitones e monotones de Heart II revistos a partir da figura VI-

105. 

Monotones podem, ainda, ser obtidos através de cordas cruzadas. Vejam-se as 

notas resultantes do cruzamento da 6ª e da 5ª cordas na figura V-245. 

Intervalos e proporções sensivelmente semelhantes serão obtidos nas mesmas 

casas quando se cruzam as outras cordas (5ª/4ª, 4ª/3ª, 3ª/2ª ou 2ª/1ª). 
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Figura V - 245: Monotones resultantes, obtidos através de cordas cruzadas (6ª e 5ª cordas). 

  



V. NOVOS PROBLEMAS IDIOMÁTICOS DA ESCRITA E DA TÉCNICA 

480 

 

 



 

VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE 

REFERÊNCIA (Grupo 1) 

 

1. Introdução 

 

Um dos grandes dilemas para os intérpretes de obras atuais é conhecer a 

linguagem musical dos compositores. Com a análise que já fizemos noutros 

capítulos e com os dados que iremos divulgar neste, os guitarristas poderão 

estar mais seguros quanto ao que estão a tocar.  

Neste capítulo irá ser elaborada uma análise do contexto envolvente das obras 

portuguesas mais afastadas do tonalismo (grupo 1) que possuem conteúdos 

musicais únicos e originais. Serão ainda analisadas as próprias obras em 

termos poiéticos, formais, de conteúdo e de expressão a que se seguirão 

propostas de interpretação destas obras de referência que tivemos o privilégio 

de assistir às suas estreias, à exceção de O Acontecido de Evgueni Zoudilkine. 

Este capítulo está dividido em oito subcapítulos. Excluindo o primeiro que se 

compõe desta introdução, cada um dos outros sete correspondem a cada uma 

das obras dos sete compositores que integram o grupo 1 (Christopher 

Bochmann – Essay VII; Virgílio Melo – Perdendosi; Isabel Soveral – Heart II; 

Pedro Rocha – Improvisação II; Evgueni Zoudilkine – O Acontecido; José 

Mesquita Lopes – Estudo Numerus Nove e Sérgio Pereira – Sem Título).  

A estrutura de cada um dos sete subcapítulos é semelhante, contendo apenas 

ligeiras diferenças que a análise particular de cada obra, obrigatoriamente, nos 

impele a efetuar.  
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Em todos os capítulos, após uma breve introdução contextual do 

compositor/obra onde apresentaremos uma foto e uma breve biografia, segue-

se uma entrevista a cada um dos compositores, onde, serão colocadas 

diversas questões sobre as obras: a sua linguagem, estética, conceitos de 

interpretação e especificamente sobre a interpretação/execução de cada obra 

em concreto. Aqui, (2.2., 3.2., 4.2, 5.2., 6.2., 7.2. e 8.2.) serão expostas as 

principais ideias que os compositores consideram relevantes acerca das suas 

obras. Sempre que julguemos necessário, cuidaremos da aferição de alguns 

conceitos mencionados pelos compositores nas entrevistas por eles 

concedidas, nos subcapítulos que lhes sucedem.  

De seguida serão apresentadas as partituras completas tal como estão escritas 

nas versões manuscritas ou editadas (algumas obras serão apresentadas nas 

duas versões, que depois serão comparadas). Este material é muito importante 

para os executantes (e também para os compositores interessados em 

conhecer a escrita de outros colegas), para que tenham conhecimento das 

primeiras (e, por vezes, das posteriores) ideias musicais pretendidas e 

apresentadas por cada compositor em cada uma das edições existentes.  

Seguidamente apresentaremos uma análise musical o mais completa possível 

sobre a linguagem específica da obra que inclui a análise intervalar e tudo o 

mais relevante sobre alturas e âmbitos de notas. Continuaremos com a 

divulgação de diversos dados específicos que vão influenciar grandemente a 

interpretação/execução da obra. Essa informação insidirá desde a Forma, 

Métrica, Ritmo, Dinâmicas até Aleatorismos e à escrita de Alterações das 

notas. Noutro ponto, abordaremos a questão da interpretação, da execução e 

da expressão musical.  

Por último, será sempre apresentada a partitura final revista e trabalhada com o 

respetivo compositor, onde incluíremos dedilhações de ambas as mãos, 

fraseados, indicações de expressão e outras indicações relevantes para a 

execução de cada obra. 
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Queremos ainda, deixar aqui, o aviso de que os anexos se encontrarão em CD-

ROM, na parte interior da contracapa desta tese. 

O primeiro anexo inclui um questionário informal efetuado a um grupo especial 

de guitarristas, os que estiveram envolvidos na estreia das obras 

contemporâneas portuguesas para guitarra do grupo 1 e/ou que participaram 

num processo de colaboração estreita com o compositor aquando da escrita 

destas. A este grupo foi pedido que mencionasse o seu envolvimento com a 

obra e o respetivo compositor.  

O segundo anexo integra um questionário a guitarristas portugueses, desde 

estudantes do 8º grau dos conservatórios e academias nacionais passando por 

guitarristas/alunos de licenciatura, mestrado ou doutoramento das 

universidades ou politécnicos portugueses até a músicos/guitarristas 

profissionais.  

Juntamente com este questionário foram entregues as sete obras do grupo 1 

para que as observassem, lessem e tentassem tocar, para poderem responder 

às questões colocadas.  

O terceiro anexo inclui programas e cartazes de vários concertos/conferência 

por nós realizados por todo o país, em conservatórios, academias, escolas 

superiores, universidades, bibliotecas e festivais, ao longo dos primeiros dois 

anos e meio de elaboração da Tese. 

Existe ainda um quarto anexo que é um DVD com 55 exemplos, executados 

por nós, de grande parte das figuras do Capítulo V.2. e V.3., e de exemplos 

originais onde serão apresentados novos efeitos e técnicas na guitarra, 

principalmente efeitos ‘percussivos’ e acrescidos problemas idiomáticos na 

execução das obras do grupo 1. Este anexo inclui exemplos de todas as obras 

e compositores deste grupo de referência. 
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2. Essay VII – Christopher Bochmann 
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2.1. Breve biografia 

 

Christopher Bochmann formou-se em composição pela Universidade de Oxford, como aluno de 

David Lumsden, Kenneth Leighton e Robert Sherlaw Johnson. Em 1999 obteve o grau de D. 

Mus. (doutoramento em composição) pela mesma Universidade. Estudou também com Nadia 

Boulanger em Paris e com Richard Rodney Bennett em Londres. 

Leccionou em várias escolas em Inglaterra, entre as quais a Escola Yehudi Menuhin. Passou 

dois anos no Brasil como professor da Escola de Música de Brasíia. Trabalha em Portugal 

desde 1980. Lecionou em várias escolas na área de Lisboa, nomeadamente no Instituto 

Gregoriano e no Conservatório Nacional. Durante seis anos, foi Diretor da Escola Superior de 

Música de Lisboa, onde também coordenou o curso de Composição de 1990 a 2006. Desde 

2006 é Professor Catedrático Convidado da Universidade de Évora, onde, desde 2009 também 

é Diretor da Escola de Artes. 

É maestro titular da Orquestra Sinfónica Juvenil desde 1984, com a qual gravou três CD’s da 

sua própria música. 

Em 2004 foi-lhe atribuído uma Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura. Em 2005 foi 

agraciado pela rainha Isabel II com a condecoração O.B.E. (Officer of the Order of the British 

Empire).  

As suas composições abrangem quase todos os géneros musicais, da música para solistas à 

música orquestral, da música de câmara à ópera, para além de inúmeras orquestrações e 

arranjos. O seu estilo musical passou por uma fase de considerável complexidade, e já utilizou 

muitos processos aleatórios. Mais recentemente, a sua música tem-se tornado algo mais 

simples, seguindo assim certas tendências do pós-modernismo sem, contudo, recorrer ao neo-

tonalismo. Na sua música vocal, interessa-se especialmente na exploração de aspectos tanto 

fonéticos como semânticos do texto. Toda a sua música revela uma preocupação com a 

relatividade com que ouvimos e apreciamos o som, numa tentativa de fazer corresponder os 

processos e as técnicas estruturantes da música, cada vez mais proximamente a critérios 

intrinsecamente musicais. 
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2.2. Entrevista - contexto, estilo e interpretação. 

Considerações do compositor 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

CB: Foi um desafio de Christopher Lyall [guitarrista inglês] que tinha acabado 

de estrear a minha obra Sonata-Fantasia. 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

 

CB: Esta obra aparece no fim de um período de menor atividade 

composicional. Antes escrevi Gusts para flauta e clarinete (1988) e Boreas para 

quatro clarinetes (1989). No ano seguinte escrevi Essay VIII para piano (1991). 

 

JML: Que obras suas aconselha a ouvir/ver para que nos possamos integrar 

melhor na sua linguagem, em especial nesta obra? 

 

CB: Essay III para violino (1981), String Quartet nº3 (1986), Essay VIII para 

piano (1991). 

 

JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

CB: Principais influências incluem Boulez, Berio e Birtwistle. Inicialmente a 

minha música poderá ser considerada como pós-serial; porém, rapidamente, o 

estilo passa por uma organização cada vez mais individual, caracterizando-se 

por intervalos específicos e por ritmos proporcionais sem pulsação. 

 

JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 
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CB: Não. A utilização de palavras como Text ou Commentaries não esconde 

uma forma que é fundamentalmente musical. 

 

JML: Para a interpretação da sua obra dá importância a alguns aspetos 

extrínsecos à mesma?  

 

CB: Penso que não. 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

 

CB: Nem por isso. Penso que a notação se encontra dentro dos limites 

considerados normais para a música contemporânea. 

 

JML: Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Existem 

intervalos típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? 

Expressão? 

 

CB: Há intervalos característicos que por sua vez geram outros intervalos. 

Neste caso, os intervalos 4 [3ª maior] e 5 [4ª perfeita] geram intervalos 9, 13, 

14, 23 e outros. Os acordes são formados pela sobreposição dos mesmos 

intervalos. De notar é a maneira em que estes acordes ou campos harmónicos 

são encadeados de modo a criar uma sequência que nos transmite maior ou 

menor contraste. Há uma tendência de aplicar os mesmos números à duração 

das notas, dando assim definição aos contornos rítmicos. 

 

JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

CB: Especificamente, penso que não. 
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JML: Trabalhou/observou algumas partituras de guitarra de outros 

compositores? 

 

CB: Não. 

 

JML: Até que ponto procura que a linguagem musical se adapte ao 

instrumento/instrumentista? 

 

CB: Toda a minha série de peças com título de Essay – para instrumentos 

solistas diferentes – procura adaptar-se às características do instrumento em 

questão. Neste caso, trata-se de basear a linguagem harmónica sobre os 

intervalos da afinação do instrumento. 

 

JML: Trabalhou com algum guitarrista? 

 

CB: Sim, com Christopher Lyall. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

CB: Não. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 

 

CB: Penso que pode haver várias interpretações de qualquer partitura. Esta é 

como uma pessoa de corpo nu, que o executante veste de acordo com a sua 

visão e com o contexto. O corpo pode ser apresentado de vários trajes 

diferentes, sem deixar de ser o mesmo corpo ou a mesma pessoa. Assim não 

há interpretações incorretas a não ser que contrariem a partitura. 
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No caso de Essay VII, o fato de os comentários poderem ser executados por 

qualquer ordem e terem sido escritos com barras duplas a separar um do outro, 

resulta na frequente realização de pausas entre comentários (apesar da 

indicação de atacca) as quais interrompem o discurso musical da peça, 

perdendo um grau do seu direcionamento. 

 

JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo (cocriação) na 

interpretação da sua obra? 

 

CB: Não diria criativo. Penso que uma boa interpretação se baseia num 

conhecimento profundo e inteligente da obra. Assim, a interpretação surge 

como resultado da sua compreensão e não como uma criação. 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

CB: De acordo com a resposta anterior, eu diria nenhum. A escolha da ordem 

dos comentários (commentaries) não me parece ser aberta à criatividade, mas 

sim a critérios que se baseiam sobre um conhecimento da obra, do contexto e 

do carácter do executante. 

 

JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém ou superou as expetativas nalguns 

detalhes? 

 

CB: A estreia de Christopher Lyall teve muitas qualidades excelentes. Penso 

que a interpretação de uma obra, geralmente segue uma viagem cumulativa na 

qual cada nova execução tende a acrescentar mais qualquer coisa em relação 

às anteriores. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 

 

CB: Não. 
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Figura VI - 1: 1ª página (manuscrito) de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 2: 2ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 3: 3ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 4: 4ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 5: 5ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 6: 6ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 7: 7ª página de Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 8: 8ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 9: 9ª e última página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 10: 1ª página (edição on-line) de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 11: 2ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 12: 3ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 13: 4ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 14: 5ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 15: 6ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 16: 7ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 17: 8ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 18: 9ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 19: 10ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 20: 11ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 21: 12ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 22: 13ª página de Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 23: 14ª e última página de Essay VII, Bochmann. 
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2.3. Apontamentos gerais sobre Essay VII 

 

2.3.1. Apontamentos gerais sobre as edições da obra 

 

Essay VII, para guitarra tem atualmente duas edições (versões). A primeira, 

manuscrita data de cinco de Junho de 1990. Esta possui uma excelente 

qualidade gráfica, sendo a nosso ver a ideal para tocar, por possuir apenas 

nove páginas e permitir tocar todas as secções que a compõem, sem ser 

necessário virar as páginas durante a execução de qualquer delas, permitindo 

tocar três a cinco Commentaries desta maneira. A segunda edição datada de 

2010 foi colocada on - line pelo Centro de Informação & Investigação da 

Música Portuguesa. Referência de edição: CB0002; Data: 22/08/2008; 

Localidade: Parede; País: Portugal; Edição: 1ª Edição; ISMN: 979-0-55050-

041-9. 

 

 

Figura VI - 24: Capa da obra Essay VII, Bochmann.  
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2.3.2. Apontamentos sobre a estreia da obra 

 

A obra de Christopher Bochmann teve a sua estreia no Teatro Municipal São 

Luís em Lisboa, no dia 10 de Outubro de 1991, pelo guitarrista inglês 

Christopher Lyall.  

 

 

Figura VI - 25: Capa e contracapa do programa de concerto que incluiu a estreia de Essay VII. 
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Figura VI - 26: Programa do concerto com a estreia de Essay VII. 

 

2.4. Apontamentos introdutórios sobre a linguagem específica 

da obra/compositor 

 

Comecemos por perceber a linguagem utilizada pelo compositor Christopher 

Bochmann, partindo das suas próprias palavras, aquando da entrevista dada 

ao CIMP em 2009120: 

 

(...) numa música que não tem tonalidade, não tem compasso e que não tem estas hierarquias 

[da música tonal], tudo é igual, tudo é isobemático
121

 (os meios tons, as colcheias, as 

semicolcheias, as tercinas, etc.).   

                                                           
 

120
Entrevista a Christopher Bochmann, editada on - line pelo Centro Português de Investigação 

e Informação da Música Portuguesa em 23-09-2009. 
121

Termo inventado por C. Bochmann, o qual, segundo o próprio, como todos os outros termos 

usados para as linguagens musicais, tem uma etimologia grega. Segundo o compositor, 
‘isobemático’ vem de iso (que é igual), e de bema (que é o passo). Refere-se, portanto, a uma 
música baseada em passos iguais. Já não estamos a falar de uma escala de tom maior que 
tem tom, tom, meio tom, ou da combinação de dois tipos de passo, mas estamos a falar de 



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

516 

É uma questão de relacionar uma coisa com a outra. O ritmo, por exemplo, tem uma nota 

longa, tem uma nota curta – qual é a proporção entre a nota longa e a nota curta? É uma 

proporção de 3/4, ou de 2/3, ou outra proporção mais complexa? Tenho duas notas, não é uma 

fundamental e uma terceira, mas são duas notas, e qual é a relação entre estas duas? Tenho 

uma textura, qual é a relação entre esta textura e a outra textura? Portanto, tudo, quer seja 

textura, forma, duração, altura, tudo vive num mundo de relatividades. 

 

Nesta mesma entrevista, e sobre a sua obra, Bochmann menciona que fez 

bastante música complexa, a nível rítmico e de muitos outros parâmetros, para 

além de ter trabalhado com formas aleatórias / abertas até cerca de 1982/1983. 

Depois, e por variadas razões, começou a trabalhar em certas peças que são 

praticamente improvisações controladas. Durante a década de oitenta compôs 

várias obras que juntaram essas vertentes, onde se inclui Essay III para violino 

(1981), String Quartet nº3 (1986), Essay VII (1990) para guitarra e Essay VIII 

para piano (1991). Estas peças fazem parte de um grupo de obras em que as 

técnicas se começam a mesclar, fazendo com que um tipo de música se 

integre no outro, parecendo fazer parte de uma nova música e não duas 

diferentes. Estas obras passam a ter uma técnica única.                                 

Em Essay VII (1990), existe uma estruturação a vários níveis das durações de 

notas e pausas, grupos de notas, intervalos, ritmos, forma e texturas. Estes 

estão relacionados com a afinação usual da guitarra, mais propriamente com 

os intervalos que existem entre as várias cordas adjacentes do instrumento. 

Esses intervalos são o 5 (ou 4ªP) e o 4 (ou 3ªM). Estes intervalos foram o ponto 

de partida para a utilização de uma série matemática, a série de ouro, também 

conhecida por série de Fibonacci, proporção divina, série da natureza entre 

outras designações.  

  

                                                                                                                                                                          
 

uma música baseada sobre uma escala toda de meios tons ou uma escala toda de quartos de 
tom (...) toda de sextos de tom, uma escala em que todos os passos são iguais. 
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A série dourada deriva de uma proporção já mencionada no Livro VI dos 

Elementos de Euclides (cerca de 300 a. C.). Esta série e as suas respetivas 

proporções foram usadas por matemáticos, pintores, escultores, astrónomos e 

arquitetos ocidentais e de origem árabe. O número de ouro encontra-se na 

relação (ou razão) entre cada um dos números da série (por exemplo: 1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34,...) que se aproxima tanto do número 1,618033989... quanto 

mais nos afastamos do início dessa série. 

Compositores como Mozart, Debussy, Bartók, Ligeti, Stockhausen, para só 

mencionar alguns compositores estrangeiros, usaram esta série, mas estes 

últimos (ou a maioria) não a utilizaram da maneira tão globalizante e com um 

grau estrutural e de liberdade (improvisação) usado por Christopher Bochmann. 

Aqueles usaram a série de ouro mais em relações estruturais formais, de 

durações de notas e na elaboração de ritmos. 

Bochmann apelida de Família I aquela que utiliza série de ouro inicial –1, 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...  (pois todas as outras séries ou Famílias são derivadas 

desta e tendem igualmente para o número de ouro). A Família II provém da 

série – 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47... e a Família III provém da série 1, 4, 5, 9, 14, 

23, 37, 60... Esta série onde estão incluídos os intervalos 4 e 5 (os tais 

derivados da afinação usual da guitarra) é a que foi usada na composição de 

Essay VII. Vejamos a seguinte tabela elaborada pelo compositor e que serviu 

de base para a criação desta obra de guitarra. 
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Figura VI - 27: Quadro usado para a composição de Essay VII, Bochmann. 

 

No quadro da figura VI-27, podemos observar: 

Na segunda fila vertical: os números da série que irão originar as durações, os 

ritmos e os intervalos mais utilizados na obra. 

Na primeira fila vertical: o único número a utilizar que não é dos mais 

característicos desta série (mas que ainda assim está relacionado, pois o 3 

obtem-se pela subtração 4-1). Este número coloca-se numa linha vertical à 

esquerda por também pertencer às Famílias II e I. 

Na terceira fila vertical: números relacionados através da soma de três 

números consecutivos da série. 
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Na quarta fila vertical: números relacionados através da soma de dois números 

da série intercalados (com a falta de apenas um número da série entre eles). 

Na quinta fila vertical: números relacionados através da soma de três números 

da série intercalados por (com a falta de) apenas um número da série. 

Na sexta fila vertical: processo de encontro dos números mais usados na obra 

(cuja importância decresce da esquerda para a direita). Soma de dois números 

intercalados da série (começando pelo mais elevado) 

Na sétima fila vertical: números relacionados através da soma de três números 

da série, com um número de intervalo entre eles, sendo um deles repetido 

(verificando-se a ordem descendente, ascendente). 

Na oitava fila vertical: números relacionados através da soma de três números 

da série, com três números de intervalo entre eles, sendo um deles repetido 

(verificando-se, também, a ordem ascendente, descendente). 

Na nona fila vertical: números que não são utilizados nesta obra. 

Ainda acerca da tabela da figura VI-28: As cinco parcelas verticais do lado 

esquerdo contêm os números (durações, ritmos, intervalos) mais usados na 

obra. As três parcelas verticais ‘centrais’ contêm os números menos usados na 

obra. A última parcela vertical (do lado direito do quadro) contem os números 

(durações, ritmos, intervalos) que não são utilizados pelo compositor nesta 

obra, nem poderão ser utilizados em quaisquer processos de 

alteração/adaptação que pense ser necessário fazer em qualquer parte da 

obra.  Sobre as séries que Bochmann utiliza nas suas obras, podemos 

acrescentar que apenas utiliza as mencionadas nas Famílias I, II e III.  

Cada família utiliza duas a três dezenas de números, uns mais característicos 

da própria série, outros (menos usados) que aparecem, por vezes, também nas 

outras duas famílias. 

Existe, também, um intervalo que o compositor nunca usa em nenhuma Família 

que é o seis (4ª A).  
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Segundo o compositor este intervalo ainda está ligado à música tonal e, 

sobretudo, à música atonal dos anos vinte e trinta do século XX (Schoenberg, 

Berg e outros) e ainda a músicos como Bartók (com as suas anti-tónicas) ou 

outros posteriores como Olivier Messiaen que usa frequente e 

caracteristicamente o intervalo seis. Bochmann quer elaborar uma música de 

características próprias que não seja contra esta ou aquela linguagem ou até 

semelhante a outras linguagens existentes, quer afirmar a sua música pelo que 

ela tem de original. Da mesma maneira, o número seis não é utilizado em 

durações, quantidades ou ritmos. O intervalo composto derivado deste, o 18 

(12 + 6 ou 8ª + 4ª A), já faz parte da linguagem desta obra, mas claro, o 

intervalo de maior em amplitude, torna a sonoridade diferente daquela que tem 

o intervalo 6. 

Nesta obra de origem pós-serial, grosso modo, encontramos música com 

alguma complexidade a nível rítmico (por exemplo, música com métrica 

subentendida (devido ao facto de não usar compassos), ou métrica em 

simultâneo com amétrica (de duração visual proporcional), quiálteras dentro de 

quiálteras, pontos de grande irregularidade rítmica que contrasta com alguns, 

poucos, onde existe uma maior regularidade); a nível intervalar, e apesar da 

utilização de muitos intervalos 4 (3ªM) e 5 (4ªP), nunca existe a sensação de 

ouvir melodias ou harmonias relacionadas com a música tonal; existência de 

música aleatória a nível formal (no interior da estrutura formal há liberdade com 

algumas condicionantes a nível da ordem dos Commentaries) e não de 

conteúdos. Ainda muito relevante nesta obra é a importância dos contornos 

que podem ser usados em células/motivos com diversas alturas de notas 

(agudas, graves, médias), ritmos (curtos, longos, médios) e dinâmicas (mf, ff, p) 

em todas as conjugações possíveis. Mais detalhes sobre a linguagem desta 

obra serão apresentados em 2.5.2. 
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2.5. Dados específicos sobre Essay VII 

 

2.5.1. Dados específicos comparativos sobre diferenças 

nas duas edições 

 

Existem algumas diferenças entre a versão manuscrita e a versão editada no 

CIMP. Vamos ver o que o compositor decidiu alterar nesta última edição (última 

revisão – 2014/2015), e referir também, algumas omissões de conteúdos 

(todas confirmadas e alteradas em conjunto com o compositor).  

Na segunda pauta da primeira página da 1ª versão editada, no segundo par de 

notas (Lá-Si) foi retirado o acento escrito no Si na versão manuscrita. Na 

versão final (a 1ª a ser corrigida na edição do CIMP) revista pelo compositor o 

Si volta a ter a acentuação que já se encontrava na versão manuscrita. 

No final desta mesma pauta temos ½ s.p. que veio substituir um símbolo com a 

forma de ponta de unha (na versão manuscrita o símbolo da unha indicava que 

se devia tocar sul ponticello). ½ s.p. indica que se deve tocar entre a boca da 

guitarra e o cavalete. Esta indicação surge diversas vezes em Preamble, 

sempre em substituição do símbolo da unha. 

No acorde final desta segunda pauta foi retirada a dinâmica de mf. Neste 

mesmo acorde foi acrescentada a indicação nat. que indica um timbre ‘normal’ 

no instrumento, deixando de se tocar ½ s.p. 

A partir da segunda pauta (durante toda a obra) surgem acordes ou notas 

isoladas com tamanho de cabeça, menor que as restantes. Estas são notas 

ornamentais amétricas que se devem tocar algo rápido (mas não muito), por 

isso o compositor retirou o traço oblíquo destes grupos de ‘colcheias’ para que 

o intérprete não pense que são para tocar ‘o mais rápido possível’.  

Ainda na primeira página, mas na última pauta faltam ligaduras de prolongação 

de som (l.v.) no Lá b grave e nas duas notas Sol (harmónicos). As ligaduras 

devem ser acrescentadas. Na primeira dessas notas Sol, foi acrescentado um 

nat. (não existente na versão manuscrita).  
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Na terceira pauta da página dois, as articulações das notas graves (ligadas por 

um traço de ‘colcheia’) estão todas com acentuação forte e tenuto. No 

manuscrito apenas a primeira das quatro tinha os dois símbolos. A nova versão 

é a que está correta.  

Na quarta pauta desta mesma página, os Sis (pp) têm colocados círculos por 

cima de algumas dessas notas. Estes círculos devem ser substituídos por 

zeros (0 – que têm forma oval), pois as notas não são harmónicos resultantes, 

mas cordas soltas da guitarra. 

Ainda no final da terceira pauta, o grande traço de ‘colcheia’ não deve ir para 

além dos Sis bequadros e, na quinta pauta, este tipo de traço não deve vir para 

trás do Fá# grave porque está a cortar o símbolo de dinâmica p. 

Os quatro acordes repetidos do final da página dois e início da página três 

foram alterados pelo compositor de maneira a ficarem mais idiomáticos no 

instrumento. A nota Fá no meio do acorde passou para Mi, ficando assim todos 

os acordes exequíveis. 

No último motivo da página três, foi trocada a palavra espressivo (no 

manuscrito) por sonoro, nesta versão. Segundo o compositor a ideia sempre foi 

a de tocar um mf sonoro neste local. 

Na quinta nota da página quatro falta um bequadro no Mi. Logo a seguir a 

pausa de semínima com ponto está colocada no lugar correto (na versão 

manuscrita encontra-se entre o referido Mi e o outro Mi inicial do grupo 

ornamental, dando a entender, erradamente, que existe esta pausa entre as 

duas notas). 

Ainda na página quatro, no pequeno interlúdio deve-se incluir depois de ‘any 5 

commentaries’, por cima da primeira barra dupla, uma suspensão redonda. Por 

cima da terceira barra dupla, e depois de ‘any 4 commentaries’ também se 

deve colocar uma suspensão igual, a que se segue (then Epilogue).  

No início da segunda pauta do commentarie a. (página cinco) temos um Do# 

que tem à sua esquerda uma pausa de semifusa e à sua direita uma pausa de 

fusa. Na versão manuscrita a pausa da esquerda é uma fusa e a da direita é 

uma semifusa. O ritmo muda ligeiramente. A versão correta é a editada. 

  



523 

No final da segunda pauta do commentarie b. (página 6) encontramos uma 

pausa de semicolcheia que indica o final (apagar) do harmónico anterior. Na 

versão manuscrita não existe esta pausa.  

Na primeira pauta da página sete, no início do commentarie c., antes da quinta 

nota (Mi, fusa), existe uma pausa de semicolcheia com ponto. Na versão 

manuscrita encontra-se uma pausa indevida de fusa com um ponto (a soma 

das figuras não soma uma colcheia de pulsação que é a unidade de pulsação 

deste commentarie). 

Na última pauta da página sete, no início da primeira quintina não existe a 

pausa superior de semicolcheia com ponto. No final da segunda quintina não 

existe a pausa de fusa superior. Neste mesmo motivo há que acrescentar nas 

terceira e quarta notas, um bemol a cada. Ficam assim ordenadas as cinco 

notas: Si, Ré, Mi bemol, Si bemol e Lá bemol. 

Na página oito, segunda pauta, segunda quintina, falta um bequadro na terceira 

nota dessa mesma quintina (Sol bequadro). 

Na página onze, commentarie g., no fim da primeira pauta temos uma pausa de 

semicolcheia com ponto. Esta pausa está mais corretamente escrita do que a 

que se encontra no manuscrito que é uma fusa seguida de uma colcheia. A 

primeira lê-se melhor porque estamos numa pulsação à colcheia onde surge a 

pausa com valor acrescentado (o ponto ou fusa). 

No Epilogue, página catorze, no fim do primeiro grupo ornamental (p) da 

primeira página, há que acrescentar um sinal de respiração (que significa um 

pequeno corte). Este sinal já se encontrava na versão manuscrita. 
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2.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

 

2.5.2.1. Forma 

 

A forma de Essay VI é do tipo “Tema e Variações”, ou mais propriamente 

Introdução, Tema(s), Variações e Coda. Vamos expor de seguida as partes em 

que a obra está dividida: 

 

1. Preamble 

2. Text 

       3. Commentaries (with short ‘interlude’) 

      4. Epilogue 

 

1. Preamble – É a introdução da obra, onde é apresentada a base 

amétrica da sua linguagem. Em Preamble não existem compassos (nem 

escritos nem subentendidos). Temos música amétrica que por vezes 

aparece com gestos polifónicos com ‘vozes’ amétricas. 

2. Text – É a secção que apresenta não um, mas vários pequenos temas. 

Na realidade, tirando algumas curtas passagens de ligação, aqui surgem 

nove temas que irão ser desenvolvidos individualmente (um de cada 

vez) em cada um dos Commentaries (a., b., c., d., e., f., g., h., i.). Nesta 

parte da obra temos uma mescla de música métrica (sem compassos) e 

amétrica. 

3. Commentaries – Aqui, cada Commentarie apresenta inicialmente o seu 

pequeno ‘tema’ e desenvolve-o de uma maneira mais breve ou mais 

extensa. A ordem de apresentação dos Commentaries fica a cargo do 

executante de maneira a que se toquem cinco, seguidos por um curto 

interlúdio, e de outros quatro. Não poderá haver repetição de nenhum 

Commentarie ao longo da obra. Continuamos nesta secção com uma 

mescla de música métrica (subentendida) e amétrica. 
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4. Epilogue – Nesta secção final há um retomar da escrita e das ideias do 

Preamble, sendo que voltamos a ter unicamente música do tipo 

amétrico. 

 

Em Preamble e Epilogue temos um tipo de escrita semelhante, com ritmos e 

alguns motivos com grandes parecenças. Em Epilogue alguns outros motivos 

(em menor número) parecem derivar de Text e de alguns Commentaries 

(principalmente o a.).  

Uma ligação muito evidente é aquela que existe entre Text e os Commentaries, 

como se poderia prever. Entre Text e Preamble apenas existem (raras) 

relações motívicas através de alguns gestos texturais de alguns acordes 

repetidos.                                                                                                                  

É muito importante dar atenção às relações de espaço que se pode/deve dar 

entre as várias partes. Assim, de Preamble para Text, o compositor escreveu 

uma breve suspensão, com uma ligeira pausa (corte) onde inclui um attacca 

Text. Entre Text e os Commentaries, o compositor escreveu uma pequena 

suspensão, e um pequeno texto ‘Short pause before Commentaries’. Entre os 

seguintes nove Commentaries existem sempre pequenas pausas (menos no i.) 

e, em todos eles um muito importante attacca, imperioso para a sensação de 

continuidade da peça. Entre os primeiros cinco Commentaries e o ‘Interlúdio’ 

existe uma pequena suspensão. Já entre este e o início dos restantes quatro 

Commentaries existe uma ligeira pausa (corte). Entre o último Commentarie e o 

Epilogue deve existir uma pequena suspensão sem pausa ou corte acrescido. 
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2.5.2.2. Alterações 

 

Quando a música não usa compassos, a melhor forma de escrever as 

alterações, e para que não haja quaisquer dúvidas para o intérprete, é a de que 

cada nota só tem a alteração que lhe está imediatamente anterior.  

Isto é o que acontece em toda a obra de Christopher Bochmann. No entanto, 

no Commentarie d. faltava um bequadro (já acrescentado, entretanto, pelo 

compositor) na quarta nota sol da terceira linha (já mencionado no subcapítulo 

1.5.1.), no quarto dos seis grupos gestuais apresentados. 

 

2.5.2.3. Métrica 

 

Em Essay VII não existem compassos. Em algumas partes são utilizadas 

barras de divisão, simples ou duplas, mas que apenas indicam finais de frases 

ou secções, sendo que a barra dupla implica um pouco mais de suspensão ou 

corte (pausa) do que a barra simples. Em Preamble e Epilogue temos, ainda, 

música essencialmente amétrica, sem pulsação ou tempos definidos no início 

da música (o que não quer dizer que não se encontrem aqui conjuntos de notas 

ou acordes com ritmos regulares). Em Preamble chega a existir uma ‘polifonia’ 

de diferentes vozes amétricas. Nestas duas secções as durações são do tipo 

visual proporcional. Em Text encontramos uma pulsação regular de medida, 

mas que está apenas subentendida (não há compassos). Isto obriga o 

intérprete a tentar encontrar a unidade de pulsação ‘natural’ para a execução 

das várias proporções dos ritmos encontrados. Essa unidade de pulsação é a 

colcheia, não só para Text como para todos os Commentaries. Em Text as 

passagens com pulsação métrica regular alternam com pequenas secções 

amétricas (de ritmos mais livres), ou seja, a pulsação regular é suspensa, para 

dar lugar aos mais variados gestos ou comentários sem pulsação definida, 

retomando de seguida a pulsação referida. Existe ainda uma pulsação alterada 

devido a um ritmo de valor acrescentado no início da secção no primeiro 

acorde. 
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Quanto aos Commentaries: 

 

Commentarie a. : 

Música Métrica. Pulsação regular subentendida, à colcheia. 

 

Commentarie b. : 

Música Métrica e Amétrica. Pulsação regular subentendida, à colcheia. Por 

vezes a pulsação regular sofre alterações com a inclusão de rimos de valor 

acrescentado e com ornamentações amétricas. 

 

Commentarie c. : 

Música Métrica. Pulsação regular subentendida, à colcheia. 

 

Commentarie d.: 

Primeira metade da música essencialmente amétrica, começando, através de 

uma anacruse no início da segunda pauta, a ser métrica com pulsação regular 

subentendida, à colcheia. 

 

Commentarie e.: 

Pequeno Commentarie amétrico. 

 

Commentarie f.: 

Música essencialmente métrica com pulsação regular subentendida, à colcheia. 

Por vezes a pulsação regular sofre alterações com a inclusão de raras 

pequenas ornamentações amétricas e ritmos de valor crescentado. 

 

Commentarie g.: 

Música métrica com pulsação regular subentendida, à colcheia. Por uma única 

vez a pulsação regular sofre alterações com a inclusão de ritmo de valor 

acrescentado. 
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Commentarie h.: 

Música métrica com pulsação regular subentendida, à colcheia. Uso de 

pequenas apogiaturas unitárias, com o intuito de obter um discurso mais 

aberto, polifónico e de maior amplitude em termos de alturas. No final existe 

uma terminação motívica num pedaço amétrico (pequena apogiatura). 

 

Commentaries i.: 

A primeira metade deste Commentarie é amétrico, a segunda metade (a seguir 

a uma percussão no tampo) é métrica com pulsação regular subentendida, à 

colcheia. 

 

 

2.5.2.4. Ritmos 

 

Os ritmos, principalmente em Preamble e Epilogue são do tipo ‘visual 

proporcional’. Existe aqui alguma liberdade nas durações (com critérios 

definidos pelo executante, mas influenciados pelo que a partitura indica). Essa 

liberdade já não existe no número de notas e no número e tipo de ataques. 

Todos estes ritmos ’amétricos’ são ritmos onde não se vislumbra qualquer 

centelha de figuração tonal. 

 

Preamble 

Música totalmente amétrica: 

- Cabeças sem hastes agregadas. Cabeças com hastes, para que se perceba a 

simultaneidade dos ataques, não para terem durações específicas. 

- Cabeças com hastes – grupos de notas (que sugerem possíveis durações de 

‘colcheias’ (em grupos de 2, 3 ou outro número)). 

- Ritmos constantes (regulares) em simultâneo com ritmos em rallentando 

(irregulares). Ver tudo na próxima figura (VI-28). 

  



529 

 

Figura VI - 28: Elementos rítmicos em Preamble (versão editada on-line), Bochmann. 

 

- Ritmos com vários grupos de notas ornamentais escritos com cabeças de 

notas mais curtas. Ver figuras VI-28 a 30. 

 

 

Figura VI - 29: Elementos rítmicos  em Preamble (versão editada on-line), Bochmann. 

 

- Notas ornamentais mais curtas (até com dinâmicas ‘contra tonais’ de maior 

intensidade que as notas estruturais maiores. Ver especificamente figuras VI-

28 e VI-30). 
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Figura VI - 30: Elementos rítmicos  em Preamble (versão editada on-line), Bochmann. 

 

 

Text: 

 

Na realidade em vez de um Text ou (tema) temos apresentações de vários 

textos (ou temas). Aqui há ritmos mensuráveis com pulsação subentendida 

(sempre à colcheia) e ritmos de duração visual proporcional. Vejamos no início 

da figura VI-31, ritmos de valor acrescentado (no início e no final do primeiro 

motivo). Na mesma figura podemos observar quiálteras regulares com ritmos 

irregulares (tercinas). 

 

 

Figura VI - 31: Elementos rítmicos em Text, Bochmann. 

 

Encontra-se em Text vários ritmos ornamentais (escritos com cabeças de notas 

mais curtas), que possuem diferentes quantidades de notas. Veja-se a figura 

anterior (VI-31) e a seguinte (VI-32): 
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Figura VI - 32: Elementos rítmicos em Text, Bochmann. 

 

É muito importante perceber a localização das divisões/pulsações à colcheia, 

para que possamos executar bem todos os ritmos em Text e no resto da obra 

(pelo menos os de pulsação mensurável, não livre). Para isso vamos 

apresentar a pauta de Text com a inclusão de tracejados (que limitam as 

pulsações de colcheias) para que se percebam os ritmos que o intérprete tem 

de executar ao longo da obra. Quando surge música amétrica os tracejados 

obviamente são interrompidos. Observemos então a figura VI-33: 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

532 

 

 

Figura VI - 33: Divisão das pulsações em Text, Bochmann. 
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Commentaries a.: 

 

Ritmos com semifusas, sendo todo o Commentarie métrico com pulsação à 

colcheia. 

 

Commentaries b.: 

 

Interpolação de ritmos (motivos) amétricos, métricos (à colcheia) e um ritmo de 

valor acrescentado. Veja-se uma secção de b., com estes três elementos, na 

figura seguinte (VI-34): 

 

 

Figura VI - 34: Elementos rítmicos em Commentaries b., Bochmann. 

 

Neste Commentarie b. ainda é importante o uso de quiálteras regulares, com 

ritmos irregulares (quintinas e tercinas – sempre com a pulsação à colcheia). 
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Commentaries c.: 

 

Este comentário utiliza uma escrita com ritmos mais complexos, uma vez que a 

maioria dele é escrito a duas ‘vozes’, por vezes com acordes de três e quatro 

notas, sendo que na quase totalidade dos casos apresentados, vozes inferiores 

se misturam com as superiores através de cruzamentos frequentes. Todo o 

Commentarie, que é composto de música métrica, continua a ter como base a 

pulsação, a colcheia. Aqui também existe um grande número de quiálteras 

(tercinas e quintinas); destas apenas uma quintina tem ritmo regular.  

Vejamos os exemplos mencionados através dum excerto deste Commentarie 

na figura VI-35: 

 

 

Figura VI - 35: Elementos rítmicos em Commentaries c., Bochmann. 
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Commentaries d.: 

 

Neste Commentarie começamos com três motivos carácter ornamental 

contínua amétrica, a qual se pode enquadrar numa métrica ‘livre’ representada 

pelas figuras pequenas intercaladas por curtas pausas. A partir da segunda 

pauta temos somente música métrica com o uso de quintinas de fusas 

regulares (as duas primeiras) e irregulares (as cinco seguintes), onde um ritmo 

de valor acrescentado anacrúsico passa um pouco despercebido (início da 

segunda pauta – pausa e nota (fusas) somam uma semicolcheia). Observemos 

os exemplos mencionados na pauta da figura (VI-36): 

 

 

Figura VI - 36: Elementos rítmicos em Commentaries d., Bochmann. 
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Commentaries e.: 

 

Dois motivos de acordes repetidos amétricos e um pizzicato final com staccato. 

Sem comentários especiais, a não ser que o número de acordes (repetições) 

continua a ser baseado na série aritmética que deu origem ao material utilizado 

em toda a obra. 

 

Commentaries f.: 

 

Escrita essencialmente métrica (pulsação subentendida à colcheia), intercalada 

por pequenos ornamentos amétricos (uma ou duas notas). Este Commentarie 

está escrito a uma e a duas vozes (vai alternando) e, usa por vezes ritmos de 

valor acrescentado (que incluem pausas – segunda e terceira pautas). Aqui o 

uso de quiálteras regulares inclui quase sempre (exceção na segunda e 

terceira tercina da quarta pauta) ritmos irregulares.  

 

Vejamos exemplos do exposto atrás, nas duas pautas que se encontram na 

figura VI-37: 

 

 

Figura VI - 37: Elementos rítmicos em Commentaries f., Bochmann.  
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Commentaries g.: 

 

Ritmo mensurável (à colcheia), com um momento de ‘modulação métrica’ 

(compressão e fusão de pulsações que retorna à colcheia como unidade, 

criando uma pequena instabilidade rítmica na 6ª fusa que é tocada em 

simultâneo com o início da tercina de semicolcheia (primeira pauta)).  

Uso de quiálteras regulares (tercinas), com ritmos regulares e irregulares. 

Vejamos os exemplos na figura VI-38: 

 

 

Figura VI - 38: Elementos rítmicos em Commentaries g., Bochmann. 
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Commentaries h.: 

 

Continuamos com música mensurável (pulsação à colcheia). Escrita 

intercaladamente a uma e a duas vozes. Uso de pequenas apogiaturas 

(anteriores e posteriores). Continuação do uso de quiálteras regulares (tercinas 

e quintinas), mas só com ritmos irregulares, como no Commentarie f. Podemos 

observar todos estes detalhes na figura (VI-39): 

 

 

 

Figura VI - 39: Elementos rítmicos em Commentaries h., Bochmann. 
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Commentarie i.: 

 

Alterna música mensurável (à colcheia) com amétrica. Está escrita a uma voz e 

contem também alguns ritmos de valor acrescentado (veja-se, por exemplo, a 

nota final da primeira pauta e a anacruse para a tercina final do commentarie). 

Continuamos a ter quiálteras regulares (tercinas e quintinas) e com ritmos 

irregulares como nos Commentaries f. e h. Observemos os exemplos na figura 

VI-40: 

 

 

Figura VI - 40: Elementos rítmicos em Commentaries i., Bochmann. 
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Epilogue 

 

Tal como Preamble, a música aqui é totalmente amétrica, apesar de haver em 

Epilogue uma regularidade e estabilidade rítmica muito maior.  

 

- Ritmos/durações só representados com a cabeça das notas (sem hastes), 

como em Preamble. 

- Ritmos com notas ornamentais contínuas como em Preamble. 

- Ritmos em rallentando como em Preamble. 

- Notas ornamentais e não ornamentais em acordes regulares como em 

Preamble 

- Pedais harmónicos intercalados por pequenos grupos de apogiaturas como 

em Preamble. 

 

Vejam-se todos estes elementos na próxima figura (VI-41): 
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Figura VI - 41: Elementos rítmicos em Epilogue, Bochmann. 
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Um dos ritmos mais usados nesta obra (em várias, ou quase todas as 

combinações que se possam escrever) em Commentaries b., f., h., i., é a 

quiáltera de 5:4 semicolcheias e a de 5:4 fusas em Commentaries c. e d. 

Algumas combinações são mais ou menos acessíveis de se executar, é um 

rítmo que se aprende rapidamente com um pouco de estudo.  O ritmo é mais 

fácil de executar se pensarmos em fazê-lo em 5 semicolcheias contra duas 

colcheias (o primeiro), e executar as cinco notas numa colcheia a média (ou 

média/lenta) velocidade (o segundo). Assim quanto ao primeiro: (5:2 = 2,5) 

 

     (quiáltera de 5 semicolcheias ou fusas) 

 
 

           1               2               3              4              5                                       

 

  

           1                                         2                             

                                                                      (pulsações) 

 

A 2º pulsação fica colocada exatamente entre a 3ª e a 4ª seta. Assim ficam 

duas medidas e meia entre a 1ª seta e o meio e, entre o meio e a 1ª seta 

novamente (seguindo sempre pela direita e voltando ao início). Podemos 

estudar batendo o compasso binário ou sentindo (ou batendo) as duas 

pulsações com qualquer parte do corpo. 
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2.5.2.5. Dinâmicas 

 

Em Essay VII as dinâmicas são escritas como resultado sonoro dentro das 

possibilidades do instrumento (não como esforço dispendido pelo guitarrista). 

Algumas dinâmicas são (por exemplo, em Preamble e nos Commentaries c., h., 

i.) de difícil execução, pois existem mudanças entre muitas notas seguidas (por 

vezes entre pequenos motivos consecutivos). Nestes locais as dinâmicas nota 

a nota são altamente contrastantes e colocadas em figurações muito rápidas. 

Segundo o compositor as dinâmicas dão um caráter expressivo. Estas, no 

entanto, não são colocadas apenas intuitivamente, mas também com critérios 

analíticos. Bochmann dá muita importância aos contornos, não só da dinâmica, 

como melódico ou rítmico (durações). Por exemplo, um contorno melódico 

pode ser de altura (média, alta, baixa); um contorno rítmico pode incluir notas 

de duração (média, longa, curta) e um contorno dinâmico pode ser (mf, f, p), 

isto para mencionar parâmetros de contornos uniformes. Por vezes os três 

aspetos dos contornos são utilizados numa mesma sequência. Estas podem 

ser escritas por ordem contrária ou por qualquer outra ordem. Bochmann 

utiliza-os de uma maneira variada. O compositor utiliza ainda, sinais de 

acentuação suave, normal e forte, respetivamente como – > ou ^ e crescendos 

e decrescendos usuais. 

As dinâmicas de base, utilizadas são seis  pp, p, mp, mf, f, ff. Uma única vez 

aparece um ppp no final do Commentarie a. e três sf (dinâmica específica de 

esforço) no Commentarie f. 
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Preamble 

 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff quase todas usadas nota a nota. 

Na página 3 (versão CIMP), duas últimas pautas, verificam-se vários jogos 

entre os contornos das dinâmicas e dos outros elementos. Surgem grupos de 6 

dinâmicas, depois de 5 e, para finalizar de 2+2+2 (6), dinâmicas sempre 

contrastantes e nota a nota. Vejamos os contornos das dinâmicas e os 

contornos das durações e alturas no exemplo da figura VI-42: 

 

 

Figura VI - 42: Final de Preamble, C. Bochmann. 

 

    

Text 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff quase todas usadas nota a nota. 

 

Commentaries a. 

Dinâmica pp em geral, com um súbito e contrastante f (a cerca de 3/5 desta 

secção) e com um diminuendo dinâmico (2+2) a nível dos quatro pequenos 

motivos finais (mp – pp e p – ppp).  

 

Commentaries b. 

Uso de quatro dinâmicas, praticamente nota a nota (mp, mf, f, ff). 
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Commentaries c. 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff quase todas usadas nota a nota (de 

uma maneira muito rápida, através de fusas ou quintinas de fusas). Existem 

algumas graduações em diminuendo (cinco notas, cinco dinâmicas, no início da 

obra) e duas dinâmicas diferentes em simultâneo (p e mp) a meio da obra, na 

terceira pauta. Vejamos, de seguida, este último exemplo na terceira pauta 

deste Commentarie, na figura VI-43 (2ª quintina): 

 

 

Figura VI - 43: Commentarie c., C. Bochmann. 

 

Commentaries d. 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff. 

Dinâmica colocada em motivos/frases, com algumas gradações contínuas em 

crescendo (início do commentarie com dinâmicas que vão do p até ff). 

 

Commentaries e. 

Dinâmicas usadas p,  f,  mf, cada dinâmica para o seu motivo. Estas dinâmicas 

fazem parte dum contorno a três. 

 

Commentaries f. 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff. Estas são colocadas motivo a 

motivo e nota a nota. Pela primeira vez, o compositor usa dinâmicas de esforço 

com vários sf. 
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Commentaries g. 

Dinâmica (quase) única f, juntamente com crescendos, diminuendos. Ataque 

final mp. 

 

Commentaries h. 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff. Estas são colocadas nota a nota e 

motivo a motivo. 

 

Commentaries i. 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff. Estas são colocadas 

maioritariamente nota a nota. 

 

Epilogue 

Uso das seis dinâmicas pp, p, mp, mf, f, ff. Estas são colocadas 

maioritariamente motivo a motivo. 

 

 

2.5.2.6. Aleatorismos 

 

Em Essay VII existe algum grau de indeterminação nas secções 

essencialmente amétricas (Preamble e Epilogue), e (principalmente) de 

liberdade dada ao intérprete na decisão do aspeto formal que este pode dar, 

escolhendo a ordem dos Commentaries. Esta liberdade é controlada pelo 

compositor de maneira a que os resultados sejam sempre eficazes. Não 

esquecer que a música em Text (ou onde estão os ‘temas’ que irão ser 

comentados) os motivos/frases estão espalhados de tal maneira que o facto de 

a ordem dos Commentaries poder ser mais ou menos livre, parece natural. De 

qualquer maneira o compositor quer que sejam tocados quaisquer 5 

Commentaries, intercalados por um curtíssimo ‘interlúdio’ e seguidos pelos 

restantes 4 Commentaries (a que se segue o Epilogue).  
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No início de cada Commentarie o compositor coloca sempre o motivo (tirado de 

Text, para que possa ser já reconhecido) que irá ser desenvolvido ou que dará 

o mote para a construção desse mesmo Commentarie. O compositor escolheu 

os ‘temas’ contrastantes e com mais possibilidades de serem desenvolvidos e 

localizados auditivamente. Nem todos foram aplicados nos Commentaries, até 

porque em Text existem cerca de catorze motivos, e só nove foram os 

escolhidos (quatro deles são semelhantes e até já são desenvolvidos dentro do 

próprio Text).  

 

 

2.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

 

Desde já queremos referir que a análise e comentários que se seguem 

referem-se particularmente à partitura editada (revista e dedilhada) que se 

encontra a partir da figura VI-44 deste subcapítulo e não à versão manuscrita.  

Em Preamble toda a música é amétrica, onde as durações das notas são, 

portanto, uma questão de cálculo proporcional visual.  

Há que ter em atenção, também, (não só aqui, mas em toda a obra) às notas 

ornamentais (mais curtas) que são para tocar a uma velocidade algo rápida, 

mas não têm de se tocar todas no mesmo andamento. As notas estruturais têm 

durações mais variáveis que vão do lento ao rápido (em Preamble e Epilogue), 

e do lento ao rapidíssimo em Text e nos Commentaries.  

No início de Preamble, e depois de visualisarmos a distância entre as suas 

notas estruturais (ver figura VI-44), decidimos dividir cada grupo vertical de dois 

Mis, em três pulsações ao andamento de colcheias que, como veremos, a 

partir de Text é a unidade base de pulsação desta obra. A primeira nota Si 

surge a uma pulsação (‘colcheia’) de distância dos Mis, durando duas 

pulsações até aos próximos Mis (fora a sua prolongação). O harpejo Si-Lá que 

se segue ao quinto par de Mis já é para tocar mais perto dessas notas, devido 

à distância entre elas ser menor. A seguir, os pares de notas estruturais Fa 

(grave) - Mi já tem uma duração mais curta entre elas do que os pares de Mis 

(cerca de duas colcheias).   
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A seguir surgem as semicolcheias com rallentando e os primeiros harmónicos 

naturais que são tocados com técnica de artificiais – só mão direita. Aqui as 

notas com a forma rombóide são notas resultantes e as notas por baixo, com 

cabeças normais, representam as cordas soltas da guitarra. Portanto, na 

realidade só existe uma nota a soar quando aparece este tipo de escrita em 

notas duplas. Na última nota Fá deste grupo de pares de notas, colocamos um 

dedo da mão esquerda (dedo 3) de imediato na primeira corda, para que seja 

mais fácil apanhar o Dó# agudo (deslizando pela corda sem glissando audível). 

Ao mesmo tempo há que fazer pausa da 6ª corda, para que não fique o Mi a 

vibrar quando o dedo 1 sai da nota Fá ao mudarmos de posição. O pequeno 

glissando entre as notas ornamentais Dó#-Ré necessita que a corda saia 

bastante (o mais longe possível) do seu ponto de repouso para que se consiga 

ouvir o ½ tom pretendido (ver glissandos de ½ tom em V-3.1.1.).  As notas 

ornamentais que se seguem são sempre medianamente rápidas, quer surjam 

em acordes ou em harpejos.  

No final do grupo ornamental Si, Lá#, Si, etc. temos um Sol# que deve ser 

imediatamente apagado depois de tocado para que somente fique a 

reverberação dos Si e Lá# (neste e em grupos semelhantes, ao longo da peça, 

as notas ornamentais devem ficar a soar o mais possível - let vibrate). No final 

da quarta pauta da primeira página temos mais um som harmónico natural cuja 

nota resultante é um Sol sobreagudo. Das três notas apresentadas apenas 

essa se deve ouvir. As outras representam locais de execução.  

No meio da terceira pauta da 2ª página, encontramos um grupo ornamental de 

quatro notas, a que se segue um símbolo de respiração (que, nesta obra, 

significa sempre corte). Neste caso, o corte é das três notas ornamentais Dó 

bequadro, Sol# e Fá, ficando somente o Lá grave a soar.  
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Durante esta peça é necessário dar atenção às articulações pretendidas. Nesta 

terceira pauta da página dois, as notas estruturais devem ser tocadas com 

acentuações (marcatos) e com tenutos (portanto, de uma maneira em legato). 

Na última pauta da 2ª página, gostamos de dar mais cor a algumas notas, o 

compositor já utiliza bastantes s.p. (sul ponticelo) ou ½ s.p. e nat. (timbre 

usual), mas acrescentamos um dolce con pulpa no Dó# grave e s.p. (embora 

pianíssimo) nos acordes seguintes. As duas últimas notas da página dois são 

glissandos na mesma corda da guitarra (cada um na sua casa), o primeiro tem 

de ser de ½ tom, mas o segundo pode ser de ½ ou ¼ de tom, ou outro 

microtom (embora as possibilidades de âmbito do microtom na corda e nas 

notas sejam idênticas).  

No início da terceira página também gostamos de tocar o acorde Si-Ré# com a 

pulpa do polegar, obtendo um som mais profundo, escuro e dolce, mantendo 

os acordes s.p. Quanto às dinâmicas, há que executar os seis diferentes níveis 

de volume que o compositor utiliza. Esta obra está bastante completa no que 

diz respeito à dinâmica, o guitarrista apenas tem de seguir o que o compositor 

escreveu (não pode haver alteração de dinâmicas durante toda a obra). 

Em Text, começamos a ter música com uma pulsação subentendida que 

intercala com música amétrica.  

Muito importante antes de começar a tocar, é a delimitação, através da escrita 

de traços verticais, nos locais exatos das pulsações à colcheia (ver exemplo da 

divisão das pulsações em Text na figura VI-33, no subcapítulo 2.5.2.4. Ritmos). 

Por vezes o compositor escreve ritmos de valor acrescentado (seja uma 

semicolcheia – pausa ou nota, ou um ponto de aumentação (ver commentarie 

b.)). Em Text temos ritmos de valor acrescentado na pausa inicial de 

semicolcheia, no acorde de semicolcheia ligado ao acorde inicial de semínima 

(duas colcheias) e, no final da página três, a seguir ao grupo ornamental temos 

uma semicolcheia ligada ao grupo ornamental e ao acorde de mínima (quatro 

colcheias de duração). Todos os outros ritmos se podem sudividir em 

pulsações de colcheia. O facto das notas serem estruturais ou ornamentais não 

tem influência nas dinâmicas usadas na peça, o compositor usa-as 

indiscriminadamente (ver figura VI-46).    
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Nos dois grupos ornamentais de nove notas cada, devem-se deixar as notas a 

vibrar o mais possível (l.v.). O mesmo acontece com o grupo de notas 

estruturais, semifusas que começam no final da penúltima pauta de Text. 

No commentarie a. continua a ser muito importante ter a noção exata da 

divisão das pulsações em colcheias. O ritmo é bastante rápido com as suas 

semifusas maioritariamente harpejadas com fórmulas irregulares do princípio 

ao fim, intercaladas por algumas respirações (ver novas combinações de 

harpejos no capítulo V- 3.1.3.). Essas respirações (pausas) surgem entre 

fraseados bem delimitados por ligaduras e devem-se executar sem quaisquer 

rubatos. Como algumas frases são grandes, aconselhamos o estudo em 

motivos/divisões mais curtos, mas que façam sentido musical e 

técnico/idiomático (podemos observar essas subdivisões mais à frente, na 

partitura final com dedilhações, na figura VI-49, através das linhas tracejadas). 

Neste commentarie as notas são para deixar a vibrar (l.v.) o mais possível (ver 

dedilhações na mesma figura). 

No commentarie b. temos para executar, música métrica e amétrica. Tal como 

em todos os commentaries, o seu início inclui um motivo tirado de Text. Este 

início inclui um ritmo de valor acrescentado (a semicolcheia), mas mais 

aparecem ao longo deste commentarie. 

Na segunda pauta, a seguir à quintina, temos mais uma semicolcheia muito 

breve que deve ser abafada, imediatamente a seguir à sua execução, devido à 

articulação em staccato e à respiração/corte seguinte. No final da segunda 

pauta temos mais um acorde de semicolcheia que contraria a pulsação regular 

(mas que não se sente muito por vir ligado de trás). No início da terceira pauta, 

esta irregularidade já se sente com o ponto de valor acrescentado à primeira 

nota. Os harmónicos naturais que se seguem só têm duas notas resultantes e 

devem ser tocados simultaneamente. Ainda encontramos mais um ritmo de 

valor acrescentado na quarta e última pauta. São os dois Sis, semicolcheia. 
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Há ainda que ter em atenção à execução do ritmo do motivo final em que a voz 

superior está integrada numa quintina, e a voz inferior em quatro semicolcheias 

(cinco contra quatro). 

No commentarie c. temos como característica principal gandes saltos 

melódicos e hamónicos. Esses saltos tanto vão do grave para o sobreagudo, 

como em sentido contrário. Entre estes saltos temos muitas pausas que terão 

de ser rigorosamente executadas. Saltos, pausas e ritmos são as três barreiras 

a vencer para ultrapassar este difícil commentarie.  

Toda esta ‘variação’ é métrica, para além de notas ou acordes isolados ou aos 

pares, usa bastante, tercinas, quintinas e grupos de cinco fusas. Nestes grupos 

de fusas todas as notas devem ficar a vibrar dentro do possível (ver um grupo a 

meio da 1ª pauta e outro a meio da última pauta). Quanto ao primeiro 

preferimos tocar o Mi agudo como harmónico natural na casa XII, por ser mais 

fácil de apanhar do que a nota pisada e por ser bastante sonoro. Quanto ao 

segundo grupo há que ter em atenção que estamos a tocar quatro fusas mais a 

nota da queda entre duas quintinas de fusas. Estamos a tocar as cinco fusas 

entre a quarta fusa da primeira quintina e a quarta fusa da segunda quintina. 

Quanto às quintinas, temos as primeiras, na segunda pauta, formadas por 

harpejos onde devemos deixar a vibrar as notas possíveis (ressonância mista). 

Seguem-se outras quintinas onde imperam pausas que têm de se executar 

com rigor (sem ressonância e bem articuladas).  

Só uma quintina no fim da 3ª pauta deixa um harmónico oitavado a soar 

enquanto a fusa seguinte é para tocar em pizzicato. Há vários pizzicatos neste 

commentarie, mas só um é tocado com a técnica habitual (é o caso do terceiro, 

na segunda pauta - Fá#). Os outros surgem tão rapidamente (não dando tempo 

para que a mão direita se coloque ‘deitada’ na posição habitual desta técnica) 

que têm de ser tocados com a pulpa do polegar (sempre em staccato) que dá 

um timbre e volume muito semelhante (é o caso dos primeiro, segundo e 

quinto). Quanto ao quarto pizzicato, este tem de ser tocado suavemente com o 

médio, para termos um timbre semelhante e a dinâmica adequada. Este (como 

a maioria dos outros) é para ser tocado em staccato e tão rápido que quase 

não se percebe o timbre.   
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A partir deste quarto pizzicato começam dois saltos de três fusas de quintinas. 

O último salto é muito difícil de executar porque se faz da 1ª posição para a 

última do instrumento, porque nas notas de chegada, a mão esquerda tem de 

fazer uma rotação para a direita (e subir o dedo 3 ou 4), porque nas notas de 

partida a mão está em ‘barra’ até à 6ª corda (ver dedilhação na partitura 

editada, figura VI-50) e nas notas de chegada o mesmo dedo um tem de estar 

bem arredondado e perpendicular na 1ª corda e ainda tem de se fazer uma 

pausa das notas graves que ficam a ressoar quando damos o salto, obrigando 

a uma torsão da mão direita. A velocidade a que tem de se fazer isto tudo (três 

fusas de quintina), obriga a que o executante tenha de estudar muito esta 

passagem (para se conhecer melhor a problemática dos saltos em Essay VII 

pode-se ler o capítulo V- 3.1.2.).  

No commentarie d. começamos com música amétrica (voz superior) dentro de 

música métrica (voz inferior). Aqui imperam os harpejos irregulares (com 

fórmulas sempre diferentes) e algo rápidos, onde as notas devem ficar a vibrar 

o mais possível (l.v.). Apesar das dinâmicas escritas, todas as notas que têm o 

acento (>) na primeira pauta, para além de serem acentuadas, devem ter um 

pouco mais de ênfase e duração em cada uma delas (principalmente as 1ª, 3ª 

e 4ª) para que se perceba a progressão das notas estruturais que têm a haste 

para baixo.  

Na segunda pauta as duas primeiras notas são, respetivamente, ff (muito forte) 

e fff (fortíssimo). O piano na voz superior só começa a partir da segunda fusa 

de quintina - nota Sol (ver partitura na figura VI-51).  

No commentarie e., no primeiro acorde, temos a dinâmica piano com a 

indicação ‘sonoro’. Obviamente devemos tocar o primeiro acorde mezzo piano 

ou até mezzo forte (dependendo da quantidade de som que cada guitarrista 

aplica a estas dinâmicas) logo seguido do diminuendo. Neste curto 

commentarie, devemos ter cuidado em apagar todas as ressonâncias quando 

executarmos o pizzicato final.  
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Para que as pausas sejam eficazes há que colocar o dedo 1 em barra grande 

de seis cordas quando se toca a nota em pizzicato que também deve ser 

apagada com o polegar da mão direita. 

No commentarie f. temos muitos sons harmónicos com diversos intervalos (7 

ou 5ªP, 5 ou 4ªP, 9 ou 6ªM, 12 ou 8ªP e 19 ou 12ªP). Em nosso entender a 

maioria dos sons harmónicos deste commentarie não são para se tocar com a 

técnica de harmónico artificial (só com a mão direita ou com as duas mãos em 

simultâneo), como poderia parecer à primeira vista. Os 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9º e 

10º são para se tocar como harmónicos naturais (com a mão esquerda a 

aflorar a corda/trasto e a direita a pulsar). Somente nos 6º, 7º e 11º se deve 

empregar a técnica de harmónico artificial. No 6º harmónico, o dedo 4 pisa a 

nota Dó na 5ª corda, enquanto que a mão direita, com o indicador, aflora na 

mesma corda, uma oitava perfeita acima (intervalo 12) no trasto XV, sendo a 

corda pulsada pelo dedo anelar ou pelo polegar. No 7º harmónico, o dedo 1 

pisa o Fá na 6ª corda, enquanto que a mão direita, com o indicador, aflora na 

mesma corda uma 12ªP acima (intervalo 19) no trasto ‘XX’ (na realidade este 

trasto não existe, o mais alto é o XIX) já fora da escala, sendo a corda pulsada 

pelo polegar da mão direita. No harmónico 11º (último desta ‘variação’), o dedo 

um pisa o Fá na 6ª corda, enquanto que a mão direita, com o indicador, aflora 

na mesma corda, uma 6ª maior acima (intervalo 9) no trasto X, sendo a corda 

pulsada pelo polegar da mão direita. Para saber mais detalhes sobre 

harmónicos artificiais nesta obra de C. Bochmann pode-se ler o subcapítulo V- 

3.1.5. 

Este commentarie (f) é essencialmente métrico (continuando a ter como 

pulsação principal, a colcheia), apenas no fim da primeira pauta encontramos 

uma pequena secção amétrica com três notas Ré. É, portanto, importante ter a 

noção da localização de todas as pulsações base de colcheia. Como em 

alguns outros commentaries há ritmos de valor acrescentado (normalmente a 

semicolcheia). Aqui, também, alguns desses valores acrescentados surgem em 

quiálteras (normalmente tercinas de fusas irregulares). Devemos estar com 

atenção a estes ritmos.  
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Eles encontram-se na tercina que contem um Mib, no final da segunda pauta e 

na tercina que contem o mesmo Mib, a meio da terceira pauta. Ainda 

encontramos ritmos de valor acrescentado nas duas semicolcheias que 

terminam a prolongação de harmónicos na primeira metade da 5ª e última 

pauta. Queremos ainda referir uma nova maneira de executar (tocar com a 

mão esquerda por cima do braço da guitarra) o único glissando e a nota 

seguinte que fazem parte deste commentarie (no início da 5ª pauta).  

Depois de no início da pauta, tocarmos o harmónico Lá com o dedo 1 da mão 

esquerda a aflorar o Lá da 5ª corda, V trasto, colocamos a mão esquerda por 

cima do braço da guitarra fazendo uma rotação desta mão para a direita, de 

maneira a pisar o Si e fazer o glissando para o Sib com a parte de baixo (pulpa 

sem calo) da ponta do dedo 1 (com o dedo esticado), para que aquele não 

resulte ruidoso. Não executamos o glissando com a mão colocada na posição 

normal (por debaixo do braço da guitarra) também porque o dedo 1 (devido à 

proximidade com a 5ª corda) pode apagar a vibração do harmónico anterior. 

Para ler mais sobre esta técnica de tocar por cima do braço da guitarra pode-se 

consultar o subcapítulo V- 3.1.4. 

Este commentarie g. necessita ser tocado com bastante energia (mas não 

demasiado rápido) por causa do ritmo, das acentuações e da dinâmica geral. A 

pulsação é sempre à colcheia, à excepção do final da primeira pauta em que 

temos uma pausa de semicolcheia com ponto (ritmo de valor acrescentado, 

uma fusa). A partir da terceira repetição (segundo acorde) do ostinato do 

motivo inicial encontramos aquilo que podemos chamar ritmos cruzados - 

quando um ritmo acaba numa voz, num determinado acorde (ou nota), outro 

ritmo surge noutra voz a partir desse mesmo acorde – é o que temos no sexto 

acorde deste commentarie (ver comentários no subcapítulo VI-2.5.2.4. Ritmos, 

commentarie g.). 
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O novo ritmo começa uma fusa mais cedo do que o previsível criando uma 

irregularidade na pulsação. Simultaneamente passa para tercinas e ficamos 

com um novo ostinato com a pulsação dividida em três figuras (tercinas) que se 

vão manter até aos dois últimos acordes, onde a colcheia já está subdividida 

em duas ‘semicolcheias’. Convém dar atenção especial aos três últimos 

acordes que são tocados em contratempo e especialmente ao último, também 

por causa do mezzo piano súbito. O último acorde é tocado nas 2ª e 5ª cordas 

para ficar com uma sonoridade mais dolce. O polegar que toca a quinta corda 

fá-lo com a pulpa pela razão exposta atrás. 

No commentarie h. temos cinco pequenas notas amétricas durante esta 

‘variação’. Essas notas devem ser tocadas como apogiaturas rápidas, antes e 

depois das notas ou acordes a que estão agregadas com ligaduras.  

As duas primeiras encontram-se a meio da primeira pauta, envolvendo o 

acorde Sol/Dó#, a terceira surge na terceira quintina da segunda pauta, a 

quarta logo a seguir, e a quinta no final.  

Quanto aos sons harmónicos na segunda pauta, preferimos executá-los todos 

como oitavados (parcial 2) em vez de utilizar os intervalos de quarta (duas 

oitavas – parcial 4) e de quinta (12ª – parcial 3) essencialmente porque os 

primeiros são mais sonoros.  Se tocarmos os harmónicos Lá na 2ª corda e as 

outras notas nas 1ª, 3ª e 4ª cordas, conseguiremos, também, fazer com que as 

durações das duas vozes fiquem intactas. 

No commentarie i., visualizamos imediatamente diversos pequenos glissandos 

de ½ tom e ¼ de tom, para além de encontrarmos microtons em acordes pela 

primeira vez na obra, assim como percussões no tampo da guitarra. 

Chamamos, mais uma vez, à atenção que para se executar com uma boa 

acuidade os glissandos de ½ tom é necessário levar para o mais longe possível 

do ponto de repouso a corda que está a ser ‘empurrada ou puxada’. Como a 

tensão não é igual em todas as cordas, nem em todos os locais no braço da 

guitarra, a distância de afastamento da corda muda de nota para nota (para ler 

mais detalhes sobre estes glissandos ver capítulo V-3.1.1.). 
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As percussões no tampo podem ser feitas em locais diferentes (mesmo dentro 

do mesmo motivo). Há que ter atenção ainda aos ritmos de valor acrescentado. 

O primeiro surge logo a seguir à segunda nota, Sib que depois de subir até ao 

quarto de tom ascendente, baixa para uma semicolcheia (valor acrescentado), 

onde temos de mudar rapidamente para a nota Láb na 2ª corda e ‘apanhar’ 

outro glissando ascendente de ½ tom. No final da primeira pauta temos outra 

semicolcheia de valor acrescentado. Antes da nota final temos uma tercina de 

fusas de valor acrescentado que tem a duração de uma semicolcheia. No 

entanto o ritmo inclui duas pausas de fusa de tercina seguidas de uma fusa em 

percussão que faz terminar rápida e abruptamente esta ‘variação’ na nota Lá. A 

dinâmica pp desta nota cria uma espécie de atrofio etéreo súbito (causado por 

uma passagem rapidíssima de uma percussão ff para uma nota na 2ª corda pp, 

mas com timbre claro). 

Em Epilogue, voltamos à música amétrica já encontrada no Preamble. Quanto 

ao primeiro grupo ornamental de catorze notas, pensamos ser bom trabalhá-lo 

em três grupos de 5+4+5, para se adquirir a fluência para a execução da frase 

inteira. A seguir ao motivo das semicolcheias com rallentando executamos os 

quatro acordes com a pulpa do polegar que nos dá um som mais profundo e 

dolce, a exemplo do que fizemos em notas e acordes de Preamble. Em 

Epilogue há alguns gestos motívicos – rítmicos, ornamentais, intervalares e 

texturais semelhantes aos de Preamble e Text que nos dá uma ideia de retorno 

e de consistência da obra como um todo orgânico. Outro dos exemplos disso 

posto em prática é a execução dos acordes de três vozes, das terceira e quarta 

pautas, com o mesmo andamento (cada acorde tem a duração de três 

pulsações de colcheia) do motivo idêntico, mas com duas vozes, do início de 

Preamble. Quanto ao último som da peça, o harmónico de intervalo 7 ou 5ªP, 

executamo-lo na segunda corda que é aquela onde conseguimos tirar um som 

mais claro e audível e onde o podemos tocar, como harmónico artificial (esta 

nota não se pode pode tocar no instrumento como harmónico natural, com a 

afinação usual). 
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Para a interpretação/execução desta obra é, ainda, de crucial importância, a 

audição/interpretação da duração das pausas entre as várias secções que 

compõem a peça (espécie de Introdução, tema(s), variações e coda). Entre 

Preamble e Text, e Text e o início dos commentaries encontramos pausas com 

suspensão, o que significa que podemos esperar um pouco mais do que nas 

mudanças Text – Commentaries e entre cada Commentarie. Aqui temos de ter 

atenção aos attacca, e fazer o mínimo de pausa entre cada um deles, com a 

exceção das pausas para e depois do Interlúdio (entre o final do quinto e o 

início do sexto commentaries). O espaço do último commentarie para o 

Epilogue também deve ser curto. A obra tem muitas secções. Se esperarmos 

muito tempo entre cada uma das partes, vamos obter uma obra muito 

fragmentada. Para que isto não aconteça há que reduzir ao máximo os 

espaços entre as partes (principalmente entre os commentaries). 
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Figura VI - 44: Página 1 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 45: Página 2 com dedilhações. Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 46: Página 3 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 47: Página 4 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 48: Página 5 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 49: Página 6 com dedilhações. Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 50: Página 7 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 51: Página 8 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 52: Página 9 com dedilhações. Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 53: Página 10 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 54: Página 11 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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Figura VI - 55: Página 12 com dedilhações. Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 56: Página 13 com dedilhações. Essay VII, Bochmann. 
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Figura VI - 57: Página 14 com dedilhações. Essay VII, Bochmann.  
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3. Perdendosi – Virgílio Melo 
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3.1. Breve biografia 

 

Compositor, professor e musicógrafo, Virgílio Melo nasceu em Lisboa em 1961. Inicou os seus 

estudos de música no Conservatório Nacional de Lisboa, em violino e composição, tendo sido 

particularmente marcado pelas aulas de Constança Capdeville e de Santiago Kastner. Estudou 

composição com Emmanuel Nunes em Paris e Colónia, como bolseiro da Fundação 

Gulbenkian. Obteve o Diploma de Composição, por unanimidade, na Ecole Normale de 

Musique de Paris, o Primeiro Prémio de Estética do Conservatoire Supérieur de Musique de 

Paris, onde estudou com Rémy Stricker e Segundo Prémio de Música Electrónica no 

Conservatoire Royal de Musique de Liège (Bélgica). Frequentou o Curso de Técnico de Som 

no Institut des Arts de Diffusion em Louvain-la-Neuve (Bélgica). Como compositor teve obras 

interpretadas em Portugal, França, Alemanha, Bélgica e Hungria. Participou nos Encontros de 

Música Contemporânea de Lisboa, no Festival Música em Novembro, no Festival Ars Musica 

em Bruxelas e no Festival Música Viva. Já recebeu encomendas de instituições tais como 

Porto 2001, Universidade de Aveiro, Escola Profissional de Viana do Castelo e Artave, 

nomeadamente para várias obras pedagógicas. Tem editadas partituras na Oficina Musical, 

nas Ediciones Cecilia Colien Honegger e no Núcleo de Jornalismo Académico do Porto. 

Presentemente é representado pelas Edições do Atelier de Composição que têm no prelo 

várias obras. Estão igualmente disponíveis registos de obras suas em CD. Como musicógrafo 

colaborou em diversos textos, tanto para publicações especializadas, como para outras de 

carácter mais generalista, nomeadamente no jornal Público, na revista Colóquio/Artes, Arte 

Musical, em diversos programas de concertos para Gulbenkian, TNSC, entre outros, e na 

colecção Compositores Portugueses Contemporâneos. Esta vertente da sua actividade tem 

recebido a atenção da crítica especializada que salientou a "...fineza analítica e [...] solidez e 

pertinência teórica" (Público, Mil Folhas, 7.Dez.2002), e "... no âmbito da musicologia nacional, 

se perfila como um dos mais finos intérpretes da música portuguesa contemporânea." (Público, 

Mil Folhas, 22.Maio.2004). Realiza regularmente sessões de audição comentada, em particular 

no Norte do País, com a Associação Músicas e Músicos, de que é vice-presidente. Possui 

igualmente experiência de direcção musical de agrupamentos vários, tendo tido aulas privadas 

de direcção de orquestra com Luca Pfaff e Jean-Claude Harteman. Leccionou na ESMAE e na 

Universidade de Aveiro. 
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3.2. Entrevista - contexto, estilo e interpretação. 

Considerações do compositor 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

VM: Foi uma encomenda de uma peça pedagógica para guitarra, tendo 

encontrado interessante o desafio. [Album de Collien – música de compositores 

portugueses e espanhóis com caráter didático (obras curtas), composta sobre 

poesia feminina da antiguidade e medieval.] 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

 

VM: As técnicas são habituais nas minhas obras. A música é baseada no 

acorde das cordas soltas da guitarra (sendo aqui um caso único). Já o 

Ginastera utiliza este acorde na Sonata para Piano. Embora não apareça na 

obra [Perdendosi] o acorde ‘chapado’, as relações harmónicas derivam das 

cordas soltas [veja-se o final da peça, com as notas Lá, Si e Mi]. 

 

JML: Que obras suas aconselha a ouvir/ver, para que nos possamos integrar 

melhor na sua linguagem, em especial nesta obra? 

 

VM: Esta foi um caso único. 

 

JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

VM: Influências: Emanuel Nunes, Boulez. Tenho três tendências que tento 

cruzar e intermodular – tenho uma tendência modal (num sentido muito 

alargado), coisas que são harmonicamente estáticas; uma tendência serial 

(modos de organização) e uma tendência espectral que aqui não é muito 

evidente. 

 

JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 
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VM: Aqui há uma história engraçada. Eu só li o poema depois de ter feito a 

peça. Eu tinha sido informado do projeto sobre poemas femininos. Eu já tinha 

uma ideia ‘oriental’, a ideia do silêncio. O título [do poema] até tem a ver com a 

obra, pelo menos é o que muita gente diz! 

 

JML: Para a interpretação da sua obra dá importância a alguns aspetos 

extrínsecos à mesma? 

 

VM: Nesta não (tirando a sugestão do poema…). Nem programáticos. Toda a 

música tem um discurso per si, mesmo que tenha por trás algum tipo de texto. 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

 

VM: Utilizo as técnicas de Edmond Costère (desenvolvidas por mim), 

cruzando-as com os intervalos das cordas soltas da guitarra que me definiu 

vários campos harmónicos. Uns mais afastados (que incluem a nota Dó# do 

início da música), outros mais próximos da afinação habitual da guitarra 

(compasso final). 

 

JML: Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Há 

intervalos típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? 

Expressão? 

 

VM: Uso multiplicação de notas e acordes ‘à Boulez’, como vem exposto no 

primeiro capítulo do Penser La Musique Aujourd’hui. Cada acorde foi 

harpejado, distribuído e timbrado de uma maneira intuitiva. Para um intérprete 

pode ser importante conhecer a estrutura harmónica, de maneira a que possa 

perceber melhor os vários tipos de tensões ou distensões existentes na obra. 

Nesta obra o Mi é uma nota importante. 
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JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

VM: Não. 

 

JML: Trabalhou/observou algumas partituras de guitarra de outros 

compositores? 

 

VM: Sempre observei música para guitarra, como muita outra música. Sempre 

achei que se aprende bastante com os outros. Olhei para o Kurze Schatten II 

[peça para guitarra do compositor inglês Brian Ferneyhough] e vi que não seria 

qualquer guitarrista que a tocaria. Sempre tive amigos guitarristas e por isso 

ouvia os estudos de Villa-Lobos e Brouwer. Fico muito admirado como é que os 

compositores espanhóis (no álbum de Colien) ainda estão muito arreigados à 

música folclórica tradicional hispânica. Houve um livrinho muito tradicional, da 

Oxford que me ajudou muito (do Smith-Brindle?). Tem um apêndice com 

conselhos para compositores e aquela história do rendimento das notas 

‘presas’ [posições fixas], ficou-me [na memória]. 

 

JML: Até que ponto procura que a linguagem musical se adapte ao 

instrumento/instrumentista? 

 

VM: Sendo uma peça pedagógica tentei aquilo, que é um princípio 

composicional interessante, que o Emanuel Nunes já chamava ‘congelar uma 

dimensão’. Não há grandes dificuldades rítmicas, já que existe alguma 

liberdade neste aspeto e, portanto, as dificuldades incidem maisna variedade 

de fazer os ‘modos de jeux’, nos timbres e da gestão do tempo que é uma 

coisa não tão habitual. A ideia de simplificar alguns parâmetros e dificultar 

outros é interessante em termos pedagógicos (que é o que me foi pedido à 

partida – o álbum é de peças pedagógicas). 
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JML: Trabalhou com algum guitarrista? 

 

VM: Não, mas toco um pouco de um instrumento que o guitarrista Paulo Vaz 

de Carvalho chama guitarra de praia. Para escrever esta peça não. Tinha um 

desenho [de uma escala de uma guitarra] e um instrumento em casa (…), 

embora qualquer guitarrista possa fazer extensões de mãos que eu não 

consigo. Por outro lado, como era uma peça pedagógica, posso pensar que o 

que será difícil para mim também poderá ser para um aluno não profissional. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

VM: Sim para os timbres e sim para um momento isolado ‘quasi harpa’. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra, ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 

 

VM: Pode haver várias corretas e várias incorretas. 

 

JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo (cocriação), na 

interpretação da sua obra? 

 

VM: Se tiver uma peça com improvisação aí nota-se mais. 

Interpretar um texto já significa algo criativo (e relativo). Eu tenho na obra, 

dinâmicas, forte ou fortíssimo, não tenho decibéis. 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

VM: Há a questão do gosto. O gosto educa-se, não se discute. É preciso uma 

determinada cultura e entrar nas regras do jogo. Na questão, por exemplo, dos 

nove segundos do compasso, este pode ter mais ou menos um segundo, mas 

não pode ter 40 segundos. Há limites [problemas deste género aconteceram 

com as Litanies du Feu et de la Mér, para piano, de Emanuel Nunes]. 
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JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém, ou superou as expetativas em alguns 

detalhes? 

 

VM: Houve uma primeira que tinha logo notas erradas no início, as durações 

apressadas, etc. A segunda [pelo guitarrista espanhol Marco Socias] era 

melhor. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 

 

VM: Eu prefiro dizer que sou contra. Os locais têm de ser adequados às obras. 

No máximo só dar ‘um cheirinho’ se for necessário. Claro que há peças que 

são compostas especialmente para guitarra amplificada (não é o caso). 
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Figura VI - 58: Partitura de Perdendosi, Melo.  
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3.3. Apontamentos gerais sobre Perdendosi 

 

3.3.1. Apontamentos gerais sobre a edição da obra 

 

Perdendosi foi editada numa antologia de música contemporânea para 

estudantes e profissionais. Esta antologia tem como designação Album de 

Colien para guitarra. O livro inclui compositores portugueses e espanhóis 

contemporâneos que foram convidados a escrever obras breves de caráter 

didático para guitarra, inspiradas em poesia feminina da antiguidade até à 

época medieval. Os poemas são provenientes da literatura grega, latina, árabe 

e japonesa que datam do século V a.C. até ao século XIII. No caso da obra de 

Virgílio Melo, este deveria ter-se inspirado num poema japonês escrito entre 

finais do século IX e princípio do século X. Como vimos atrás em 3.2., no 

questionário ao compositor, o poema (ver página seguinte) só chegou às suas 

mãos depois da obra musical acabada (1996). Foi pedido aos compositores por 

C. Colien Honegger que criassem obras representativas do seu estilo, não 

privilegiando o exercício técnico, mas o sentido musical destas. Foram feitos 

outros pedidos, que incluíam uma fotografia, uma brevíssima biografia e 

algumas opiniões escritas pelos próprios que permitissem conhecer o que eles 

pensavam em relação à vida e às respetivas obras (ver figura VI-60). Como 

resultado obteve-se trinta obras de nível médio e superior, de trinta 

compositores (cinco portugueses e vinte e cinco espanhóis). O livro foi editado 

em 1988 pela Editora Cecília Colien Honegger, Castelldefels, Barcelona. Para 

além de editora, Cecília Colien Honegger foi simultaneamente coordenadora e 

diretora geral e artística deste volume. 
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Figura VI - 59: Considerações de Vírgilio Melo incluídas em anexo no Album de Collien. 

 

Figura VI - 60: Poema japonês enviado a Virgílio Melo. 
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3.3.2. Apontamentos gerais sobre a gravação e a estreia 

da obra 

 

Juntamente com o livro Album de Colien foi gravado e editado um CD com 

todas as obras, pelo guitarrista espanhol Marco Socias. Este CD foi gravado 

em 1997 em Ivrea (norte de Itália) na Aula Magna do Seminário Vescovile. A 

edição que saiu em 1988 é também de Cecília Colien Honegger. Neste mesmo 

ano teve lugar a estreia em Portugal das cinco obras portuguesas, onde se 

inclui Perdendosi. O concerto/recital teve lugar no Palácio Fronteira (Benfica) 

em Lisboa a 30 de Outubro de 1998.  

O intérprete foi o guitarrista Marco Socias que alternou na declamação dos 

respetivos poemas, com a actriz portuguesa Carmen Dolores. 

 

 

Figura VI - 61: Capa e contracapa do livreto do CD. 
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Figura VI - 62: Capa do programa de concerto da estreia de Perdendosi. 

 

Figura VI - 63: Programa do concerto da estreia de Perdendosi em 1998. 
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3.4. Apontamentos introdutórios sobre a linguagem específica 

da obra/compositor 

 

Para entendermos melhor a linguagem do compositor começamos por expor, 

através das suas palavras numa entrevista ao CIMP em 2009, algumas das 

suas principais influências: 

 

(…) eu assumo uma herança da música de 45 para cá, não sei como é que lhe hei-de chamar, 

não gosto de ‘vanguarda’ porque é um termo militar e político absolutamente horripilante (…) 

mas, essa geração a que costumo chamar a ‘geração de ouro’ que são os que agora estão 

lentamente a desaparecer (O Berio e o Nono já desapareceram, o Stockhausen e o Boulez já 

têm provectas idades), mas acho que naquelas gerações que começavam as suas actividades 

como compositores a seguir à Segunda Guerra, uma coisa que abriu portas, mesmo que hoje 

em dia esteja a ser recusado em certos aspectos, eu estou convencido que vai voltar, porque 

as portas que ela abriu ainda não estão completamente exploradas, ao contrário do que se 

possa pensar.
122 

 

Outro ponto bem vincado na obra Perdendosi, para além da assunção da 

herança musical, deixada pelos referidos compositores, é a recusa nas suas 

obras do discurso narrativo, ‘falado’ que o compositor dá o nome de clássico. 

Na obra em questão, mesmo parecendo que em vários momentos temos 

pequenos motivos de um discurso narrativo, embora integrados numa 

linguagem rítmica amétrica, a sua linguagem é essencialmente micro 

desenvolvimentista (dentro de alguns ‘compassos’ há uma ampliação ou 

redução de vários motivos relacionados com outros a nível intervalar e/ou 

rítmico), simbólico/gestual e até pictórica. Estes assuntos serão desenvolvidos, 

através duma análise formal da obra em 3.5.2. Sobre este último e importante 

aspeto (a forma musical), vejamos o que o compositor deixou bem vincado, na 

referida entrevista ao CIMP: “E acho que um aspecto que se está um bocado a 

perder [na música atual], é uma riqueza formal na música - [há] coisas muito 

interessantes, sonoridades, mas há uma preguiça formal.”  

                                                           
 

122
Entrevista a Virgílio Melo, editada on - line pelo Centro Português de Investigação e 

Informação da Música Portuguesa em 23-09-2009. 
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Em Perdendosi, o compositor tenta intermodular o atonal/serial com um 

modalismo de certa maneira estático, mas que vai originando diversos campos 

harmónicos ao longo da obra. A composição de Perdendosi foi baseada numa 

estrutura construída a partir do acorde das cordas soltas da guitarra (Mi, Lá, 

Ré, Sol, Si, Mi – da 6ª para a 1ª corda), formando-se uma espécie de coral que 

nos surge não só em formação de acorde, mas também, e principalmente, em 

forma de harpejo(s) e, por vezes melodicamente.  

Segundo o compositor as notas surgem numa dimensão diagonal, como 

‘falava’ Boulez em Penser La Musique Aujourd’hui.123Melo baseia a construção 

desta sua obra, no cruzamento, das notas das cordas soltas da guitarra com as 

teorias analíticas (das notas atractivas) de Edmond Costère124 (desenvolvidas 

pelo primeiro) que lhe definiu vários campos harmónicos e hierarquias de 

intervalos (tal como veremos no quadro seguinte, VI-64), os quais foram 

distribuídos, harpejados e timbrados de uma maneira intuitiva.  

  

                                                           
 

123
Boulez, Pierre (1963). Penser La Musique Aujourd’hui. Paris: Gonthier 

Muitas outras versões surgiram posteriormente (em inglês e português, entre outras línguas). 
 
124

Edmond Costère é o pseudónimo de Edouard Coester (1905-2001), teórico musical, pianista, 

compositor e advogado francês. As suas teorias foram principalmente desenvolvidas nos seus 
livros: Costére, Edmond (1954). Lois et Styles des Harmonies Musicales. Paris: Presses 
Universitaires de France, e, Costère, Edmond (1962). Mort au Transfigurations de L’ Harmonie. 
Paris: Presses Universitaires de France. Existem ainda algumas publicações de outros 
escritores sobre as suas teorias, por exemplo: Ellard, Brian. Edmond Costère’s Lois et Styles 
des Harmonies Musicales, an English Translation and Commentary. Rochester: University o 
Rochester PHD Thesis, Eastman School of Music, 1973 e, ainda, Ramires, Marisa (2001). A 
Teoria de Costère: Uma Perspectiva, em Análise Musical. São Paulo: UniFMU, FIAM, FAAM. 
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Nº de 

1/2tons» 

0 

Dó  

1 

Dó#  

2 

Ré 

3 

Mib 

4 

Mi 

5 

Fá 

6 

Fá# 

7 

Sol 

8 

Láb 

9 

Lá 

A 

Sib 

B 

Si 

 

6ª Mi    / / /    /  /  

5ª Lá   /  /    / / /   

4ª Ré  / / /    /  /    

3ª Sol /  /    / / /     

2ª Si /    /  /    / /  

1ª Mi    / / /    /  /  

Soma» 2 1 3 3 4 2 2 2 2 4 2 3 Total=30 

 

Figura VI - 64: Notas atractivas à volta das notas das cordas soltas da guitarra, num     

universo de ½ tons, integrados num sistema binário. 

 

Podemos verificar no quadro anterior (figura VI-64) que as notas atrativas são 

as que distam de outra nota (por exemplo, duma corda solta da guitarra) de 

intervalos 1 (2ªm superior ou inferior), de intervalos 5 (4ªP ascendente) e 7 (5ªP 

descendente). Contando com a própria nota (existem, portanto, cinco notas 

atrativas para cada uma das cordas da guitarra). Assim sendo, no global das 

notas das cordas soltas da guitarra, encontramos as seguintes notas atrativas, 

com quatro graus de distanciamento distintos (dependendo da quantidade de 

notas comuns): 

V.1(com uma nota): 1 – Dó# (nota menos atrativa, ou mais distante do universo 

definido). 

V.2 (com duas notas): 0 – Dó; 5 – Fá; 6 – Fá#; 7 – Sol; 8 – Láb; A – Sib. 

V.3 (com três notas): 2 – Ré; 3 – Mib; B – Si.  

V.4 (com quatro notas): 4 – Mi; 9 – Lá. Estas são as notas mais atrativas, ou os 

principais centros de atração ou repouso da obra. 
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Como nos diz o compositor, na entrevista atrás divulgada, para um intérprete 

pode ser importante conhecer a estrutura harmónica da obra, de maneira a 

perceber melhor os vários tipos de tensão ou distensão existentes na obra. Não 

podemos estar mais de acordo com esta opinião, pois, por exemplo, ao olhar 

para a partitura depois do que foi exposto e do que já tocámos/ouvimos da 

obra, rapidamente observámos que os pontos de maior repouso se encontram 

nos Lás finais de alguns compassos, como por exemplo, os 4º, 10º, 12º, 15º e 

16º principalmente que inclui as três notas mais atrativas (Lá, Mi e Si), no 

nosso entender. A estrutura é ainda muito importante para nos apercebermos 

da interação dos vários gestos e motivos, a sua distribuição e desenvolvimento 

(através de ampliação ou rarefação) na obra (como veremos na análise em 

3.5.2.).  

Em Perdendosi, os primeiros quatro compassos incluem as doze notas de uma 

série dodecafónica e funcionam como uma exposição do material, tendo 

presente, as notas mais e menos atrativas. Não é de estranhar que esta 

apresentação termine com as duas notas mais atrativas Lá e Mi, dando-nos 

uma sensação de repouso.  

De seguida fica assegurado que dentro de todos os compassos, não há 

repetição de notas, a não ser em casos de tremolos ou trillos (com a repetição 

de notas na mesma altura). Não existem registos fixos de compasso para 

compasso. Em termos de intervalos, nota-se na obra o uso de todos, mas com 

alguns a surgirem de maneira parca e dissimulada, como os intervalos 4 (3ª M), 

5 (4ªP), 12 (8P) e 10 ou 22 (‘7ªm’). 

É de salientar, também, a notação da obra com compassos medidos em 

grupos de cerca de 9 segundos, onde a prolongação das notas tem uma 

duração proporcional/visual, através do uso de traços horizontais. Com este 

tipo de escrita apercebemo-nos da possível influência da obra de Emanuel 

Nunes (cuja obra o compositor afirma abertamente admirar), pelo menos de 

Litanies du Feu et de la Mer I e II de 1969-1971 que utiliza notações 

semelhantes. Muito importante para a interpretação desta e de outras obras do 

compositor é a questão do silêncio.  
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Vejamos o que nos diz na referida entrevista ao CIMP:  

 

 E também há um aspecto que me preocupa que é a questão do silêncio, porque acho que é 

uma ficção extremamente real. No fundo o Cage tem razão quando diz que o silêncio não 

existe e como muitas outras coisas que não existem isto tem extrema importância. O que 

realmente é importante na vida são as coisas que não existem – o som também não existe.
125 

 

Sobre Perdendosi, o compositor diz-nos que os seus silêncios são sempre 

habitados por alguma ressonância qualquer, sem excepção, não existindo, 

portanto, cortes súbitos das notas. Não há que ter medo do ‘silêncio’. Se há 

‘compassos’ nesta obra que quase se atinge o silêncio, devido à duração de 

nove segundos, outros há em que este tempo poderia ser dilatado. Nesta obra 

o tempo pode ser algo elástico, no entanto o intérprete deve estar concentrado 

para não encurtar alguns compassos (parece ser este o erro mais comum), 

nem exagerar a prolongação de outros. 

Se dois segundos a mais, em alguns casos não trarão problemas (já que a 

noção de tempo é psicológica e não cronométrica), uma prolongação de 10 ou 

15’’ ou uma redução de 4 ou 5’’ podem criar quebras na estrutura do discurso 

da obra. Para o compositor os (cerca de) 9’’ são para respeitar. 

Faz parte importante da linguagem desta obra, a componente pedagógica que 

tem reflexo, por exemplo, no congelar de uma dimensão (como diz o 

compositor) de que mencionaremos a seguir alguns exemplos usados na obra. 

Assim, existem bastantes acordes com posições fixas e acordes que se 

deslocam de posição precedidas por um glissando. O compositor tentou 

simplificar alguns parâmetros (processos) técnicos e ousou dar mais trabalho 

ao intérprete em outros. As dificuldades técnico/musicais não se encontram a 

nível rítmico, mas no uso de vários timbres, dinâmicas ou algumas técnicas 

mais ou menos usuais, específicas do instrumento. 

  

                                                           
 

125
Entrevista a Virgílio Melo, editada on - line pelo Centro Português de Investigação e 

Informação da Música Portuguesa em 23-09-2009. 
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3.5. Dados específicos sobre Perdendosi 

 

3.5.1. Dados específicos sobre problemas/dúvidas na 

edição 

 

Não existem grandes erros na edição de Perdendosi, à exceção dos símbolos 

de respiração que deveriam aparecer no final de todos os compassos 

(menos o último). Apenas alguns compassos os têm incluídos, dando a noção 

errada, de que no final dos outros não há a necessidade de abafar 

ressonâncias anteriores. Por outro lado, nas indicações que aparecem apenas 

no final da colectânea o símbolo abafar surge com um tamanho 

desproporcionado, quase parecendo outro símbolo que não aparece na pauta. 

Vejamos esse símbolo nas indicações gerais (ver figura VI-65): 
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Figura VI - 65: Indicações sobre a obra Perdendosi integradas no Album de Collien. O símbolo 

‘abafar’é diferente dos usados na pauta. 

 

Outro símbolo que está corretamente escrito, mas que pode suscitar dúvidas é 

o seguinte: . Este indica que cada compasso tem a duração 

aproximada de 9 segundos (veja-se o símbolo igual escrito com traços 

ondulados). O símbolo horizontal está graficamente próximo dos traços de 

prolongação das notas (ver figura VI-66). 

 

 

Figura VI - 66: Prolongação dos sons através de traços horizontais no compasso 8. 

Perdendosi, Melo.  
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A escrita poderá levar a pensar eventual e erradamente que a duração dos 

segmentos de reta na pauta será proporcional ao segmento inicial mencionado 

atrás. Assim cerca de 1 cm poderia corresponder a 9’’ de prolongação do som 

e, deste maneira, vários compassos teriam durações díspares (uns com 9’’ e 

outros mais de 20’’, por exemplo).  

 

3.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

 

3.5.2.1. Forma 

 

Quando começámos a tocar e a analisar esta obra, veio-nos à memória 

algumas pinturas de Paul Klee126, não só pelo formato da partitura, mas pela 

apresentação dos vários motivos, timbres, cores ao longo da obra. A forma 

desta obra faz lembrar algumas progressões rítmicas e colorísticas de alguns 

quadros de Klee127. Apesar de nesta música, em certos compassos, haver um 

‘micro desenvolvimento’ ou o contrário, uma ‘contração e simplicação motívica’, 

por vezes nas relações entre os vários ‘compassos’, sugerem-se 

cores/desenhos semelhantes ou contrastantes, onde se incluem gestos 

harmónico/ melódico/rítmico de diversas dimensões e texturas, a que se juntam 

diversos timbres e dinâmicas. A grande diferença entre a música e a pintura é 

que a primeira se explana no tempo, sendo sempre necessário o recurso à 

memória, enquanto que na segunda podemos seguir trajectos, mas tendo, 

sempre, o todo à nossa frente. A pequena diferença é a contração no espaço e 

no tempo que uma pintura normalmente inclui e que um músico ou um ouvinte 

pode fazer apenas depois, quando do ‘conhecimento’ da obra musical, na sua 

íntegra. 

                                                           
 

126
Paul Klee (1879-1940), um dos grandes artistas do século vinte, desenvolveu um estilo 

ilusoriamente simples, entre o abstrato, o figurativo e o simbolista. O seu gosto pelas artes 
começou pela música (tocava violino) que se manteve como uma força poderosa por detrás da 
sua criação visual. 
127

Olhar Certeiro (1923); Sonoridade Antiga (1925); Rítmico (1930) ou Medição Individualizada 

dos Estratos (1930). 
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Vejamos algumas pinturas de Klee: 

 

 

Figura VI - 67: Sonoridade Antiga, 1925, Paul Klee (38x38cm) – Kunstmuseum, Basileia. 
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Figura VI - 68: Rítmico, 1930, Paul Klee (69,6x50,5cm) – Musée National d’ Art Moderne, 

Centre Georges Pompidou, Paris. 
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Observemos a partitura (figura VI-58) e percebemos que existem alguns 

módulos (compassos) que se podem associar pelo mesmo tipo de gesto, 

intervalos, ritmos, timbres ou vários efeitos (‘um pouco a exemplo das côres e 

dos rítmos dos vários módulos de Klee’).  

Vejamos a formalização de Perdendosi. 

Assim, podemos associar os compassos 2, 6 e 11 (Grupo 1): 

 

 

Figura VI - 69: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 2). 

 

 

 

Figura VI - 70: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 6). 

 

 

 

Figura VI - 71: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 11). 
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Associamos os compassos 3, 10, 15 e 14 (Grupo 2): 

 

 

Figura VI - 72: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 3). 

 

 

 

Figura VI - 73: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 10). 

 

 

 

Figura VI - 74: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 15). 

 

 

 

Figura VI - 75: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 14). 
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Neste grupo anterior de quatro compassos podemos encontrar pequenos 

motivos de ligação, principalmente nas suas notas iniciais, intermédias ou 

finais. 

 

Associamos os compassos 4, 13 e 16 (Grupo 3): 

 

 

 

Figura VI - 76: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 4). 

 

 

 

Figura VI - 77: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 13). 

 

 

 

Figura VI - 78: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 16). 
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Estes compassos contêm intervalos 7 (5ªP), mas com ‘orquestrações’ e 

contornos sempre diferentes. 

 

Associamos os compassos 7, 8 e 12 (Grupo 4): 

 

 

Figura VI - 79: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 7). 

 

 

 

Figura VI - 80: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 8). 

 

 

 

Figura VI - 81: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 12). 
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Neste quarto grupo encontramos os mesmos inícios e terminações que 

tinhamos observado no grupo 2 (até no último exemplo do Grupo 1), mas 

sempre, com timbres e efeitos técnico/guitarristícos diferentes. 

 

Associamos, ainda, os compassos 1, 5 e 9 que têm como ligação os sons 

harmónicos, também alguns intervalos complementares dentro do gesto rítmico 

inicial, embora, expressivamente, estes compassos, sejam bastante 

contrastantes: 

 

 

Figura VI - 82: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 1). 

 

 

 

Figura VI - 83: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 5). 

 

 

 

Figura VI - 84: Perdendosi, Vírgilio Melo (compasso 9). 
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3.5.2.2. Alterações 

 

A escrita de alterações de notas em Perdendosi segue a norma das obras que 

usam compassos. Cada alteração só influencia a nota que lhe está 

imediatamente à frente e todas as outras de mesma altura e dentro do mesmo 

compasso.  

O primeiro compasso gera dúvidas em alguns guitarristas, por não se saber se 

as duas notas são sustenido ou se é só a primeira que é alterada pelo 

sustenido. As duas notas são sustenido, pois não é necessário colocar o 

sustenido no segundo Dó. No compasso cinco, as segunda e terceira notas são 

Dó, mas o primeiro Dó é sustenido e o segundo não, porque está colocado em 

outra oitava. O mesmo se passa com as notas Dó, Fá e Sol do sexto 

compasso, Mi do nono compasso, Sol do décimo, Fá e Lá do décimo primeiro, 

Si do décimo segundo, Fá do décimo quarto e Fá, Si e Lá do décimo quinto. 

Existe uma analogia entre as alterações dos compassos 7 e 11, e 8 e 12. Nas 

alterações dos primeiros, quando surge uma nota com o mesmo nome, o 

compositor prefere usar um bequadro entre parênteses ‘de cortesia’ (para 

chamar a atenção), enquanto que nas alterações dos segundos, o compositor 

opta pelos bequadros sem parênteses. 

 

 

3.5.2.3. Métrica 

 

As barras de compasso não funcionam da maneira tradicional. O tempo entre 

duas barras de compasso é de cerca de 9’’, do início ao final da obra. Não há 

qualquer compasso subentendido porque todo o conteúdo é amétrico. Em 

música amétrica as durações são do tipo visual proporcional. Aqui não existe 

uma pulsação regular, mas várias ‘pulsações’/divisões dentro dos 9’’ feitas por 

contagens humanas (não cronométricas). O segmento de recta que aparece no 

início a indicar a duração de cada compasso, não tem qualquer relação com os 

traços retos das durações das notas que aparecem nos dezasseis compassos 

da obra. 
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3.5.2.4. Ritmos 

 

Basicamente, nesta obra, existem dois tipos de ritmo que estão escritos 

separadamente e em simultâneo. Há os ritmos do género apogiatura 

(representados por um traço oblíquo que interseta as hastes das notas e o 

traço único, ‘tipo colcheia’ que une várias notas) e os do género duração que 

estão colocados nas notas, representados por traços horizontais mais 

espessos. Uma nota isolada é sempre representada sem haste (com a exceção 

das pequenas apogiaturas rápidas de uma só voz e que utilizam pequenas 

ligaduras arredondadas a cheio e a tracejado – ver última apogiatura no 

compasso 16). Na obra ainda há duas notas simultâneas com haste de 

colcheia, sem traço de apogiatura (compasso 15). Os ritmos não são difíceis de 

executar, mas a conjugação das ‘harmonias’ com a execução de vários 

glissandos exigem trabalho e concentração. No compasso 5, temos um ritmo 

(por exemplo, semelhante aos dos compassos 2 e 6). O traço oblíquo utilizado 

pode não parecer necessário, já que o compositor dá as indicações, calmo e 

misterioso. Outras linguagens de outros compositores atuais usam um, dois ou 

mais traços oblíquos para indicar velocidades maiores e por vezes, quando 

tiram o traço oblíquo, isso indica que as passagens são para tocar mais 

devagar. Virgílo Melo preferiu não o fazer, indicando, no entanto, nas notas 

sobre a obra, ‘o mais rápido possível, mas irregular, tendo em conta a 

dificuldade instrumental’(ver figura VI-65 e a partitura com todos os exemplos 

em VI-58).  

 

 

3.5.2.5. Dinâmicas 

 

Quando questionado quanto à escrita de dinâmicas na sua obra, o compositor 

afirma utilizar os dois tipos mais usados ao longo da história da música.  

  



601 

Dinâmica como resultado final (obtido no instrumento) e como esforço a 

empregar pelo executante. Em toda a obra pode-se verificar o uso de dinâmica 

como resultado final, mas nos ‘compassos’ 1 e 11, apenas está indicado o 

esforço. É quase utópico querer igualar em volume sons harmónicos e notas 

normais ou harmónicos debaixo de trillos com dois ff (fortíssimo). A este 

respeito diz-nos o compositor “É óbvio que o fortísssimo não sai, mas se eu 

coloco piano..., é como escrever con sordina nas trompas, mas fortíssimo, não 

é possível!”. Nesta obra o compositor usa a dinâmica de uma maneira intuitiva, 

dando-lhe, no entanto, muita importância. Todos os compassos têm escritos de 

uma a cinco dinâmicas (motivo a motivo, ou até nota a nota). A dinâmica está 

expressa em seis graus de intensidade - pp, p, mp, mf, f, ff. 

 

 

3.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

 

Na interpretação de Perdendosi temos de estar focados na execução de cada 

compasso que é uma unidade musical curta, mas completa, por mais que nos 

possa parecer que o conjunto de alguns pares deles façam parte integrante de 

frases maiores e com sentido expressivo musical a nível intervalar e/ou rítmico. 

Evidentemente que no uso da dinâmica, existem relações e proporções que 

devem ser respeitadas (um piano no compasso 15 não pode ter mais 

intensidade sonora que um forte no compasso 8); claro que quando temos 

efeitos como pizzicatos e harmónicos artificiais, as intensidades das dinâmicas 

são difíceis de nivelar com a execução de notas normais. Entre todos os 

compassos existem (ou deveriam estar lá colocadas – falha da edição) 

símbolos de respiração que na prática representam um corte de todos os sons 

provenientes do compasso anterior. Para a interpretação desta obra é muito 

importante captar e exprimir todas as originalidades que cada compasso tem, 

assim como perceber o que há de semelhante (mas não igual) de maneira a 

conseguir imprimir tudo na memória de quem ouve.  
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As respirações entre compassos são obviamente curtas, mas existem alguns 

onde o repouso é mais evidente ou os motivos iniciais são mais calmos (veja-

se compasso 4 para 5). Aqui há que não ter pressa para acabar (compasso 4) 

nem para começar (compasso 5). Não há que ter pressa igualmente em 

começar o compasso 3 (de certa maneira no compasso 2, cria-se aqui um 

motivo, onde existe algum repouso). No final do compasso 11 à que respirar 

muito pouco entre o trillo e o início do tremolo (dedillo) para que o contraste 

dinâmico seja súbito. Por outro lado entre os compassos 12 (nota final Lá, a 

nota que domina nos repousos desta obra) e 13, não há que ter pressa de 

começar (em pp) o novo intervalo que na realidade já surge pela segunda vez, 

mas começando em movimento contrário, com um novo timbre e textura. Pelo 

contrário, a entrada no compasso 14 deve ser rápida e decidida. Os dois 

últimos compassos são como o epílogo da obra, o 15º a alternar movimento e 

repouso (mais uma vez em Lá) e o 16º sem pressa de começar contém as 

expresssivas notas principais do instrumento que devem surgir suavemente, 

como última memória dos intervalos já apresentados atrás, e como o ‘sopro 

final’ com uma cor guitarrística que se vai evanescendo. 

Quanto ao compaso um, decidimos trocar as cordas propostas na partitura, 

executando a primeira nota na 6ª corda e a segunda na 4ª corda, passando 

assim duma posição mais baixa para uma mais alta (IX posição). Ganhamos 

um pouco mais de som no harmónico artificial tocando-o na 6ª corda; o timbre 

s.p. fica mais claro na 4ª corda do que ficaria na 3ª e, obtivemos logo de início 

um posicionamento (colocação) da mão direita que assim pode facilmente tocar 

s.p. sem ter de dar um grande salto até chegar junto ao cavalete (o que 

aconteceria se tocássemos o Dó na 3ª corda).  

No terceiro compasso os pizzicatos podem (deverão) ser tocados com a pulpa 

do polegar, em vez de executados da maneira mais tradicional. Assim 

controlamos melhor a qualidade e a quantidade do som e da dinâmica. Ao 

mesmo tempo podemos tocar as notas Sib e Láb com um ligeiro staccato feito 

à custa da mão direita (para que não surjam ruídos parasitas).  
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No quarto compasso os harmónicos devem ser executados com os dedos da 

mão esquerda esticados (principalmente o dedo 1 que aflora as primeiras cinco 

cordas enquanto se toca a primeira nota), de maneira a abafar ressonâncias 

que venham do compasso anterior. 

No quinto compasso as notas (harmónicos artificiais – oitavados) devem tocar-

se algo espaçadamente, apesar da escrita com o traço oblíquo (o qual, 

idealmente, seria melhor não estar presente). O compasso, no entanto continua 

a manter a duração de 9’’. 

No sexto compasso os dois Mis simultâneos devem ser tocados senza vibrato, 

por indicação do compositor.  

No sétimo compasso o molto vibrato da primeira nota deve ser executado pelo 

dedo 2 transversalmente (ou perpendicularmente) às cordas. No glissando final 

na 5ª corda, a última nota (Lá) não deve ser pulsada pela mão direita. 

No oitavo compasso, as notas estão colocadas em cordas que contrariam 

naturalmente a tendência das dinâmicas propostas. Assim, tocamos o Mib sul 

ponticello e o Mi natural com som normal, para contrariar a tendência da corda 

pisada que resulta mais abafada e da corda solta mais aberta e clara. O acorde 

seguinte deve ser tocado com a duração exata e, portanto, ser abafado quando 

se toca o harmónico da 5ª corda. 

No início dos compassos 9 e 10 as primeiras notas (Mib) devem ser tocadas ao 

mesmo tempo que o polegar da mão direita abafa as ressonâncias vindas dos 

compassos anteriores. No compaso 9, no glissando Dó# - Sol esta última nota 

não deve ser pulsada pela mão direita, ao contrário do glissando do compasso 

10 Dó – Fá# grave cuja nota deve ser tocada, até pela exigência da dinâmica e 

do equilíbrio do próprio acorde. 

No compasso 10 o ligado entre as notas Dó# e Dó natural graves deve ser 

retirado, para que se ouçam as duas notas com semelhante intensidade e 

timbre e para que o dedo 3 não abafe quaisquer das notas Fá e Ré anteriores. 
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Na segunda metade do compasso 11, o trillo deve ser executado da ‘maneira 

tradicional’ segundo a indicação do compositor (só numa corda – unicórdico e 

nunca dicórdico128- em duas cordas) e pode ser tocado com a mão esquerda 

situada na parte de baixo do braço da guitarra (mais usual) ou na parte de cima 

do braço (não usual). Será melhor fazê-lo desta segunda maneira, se na 

execução normal os dedos (1 ou 3) esbarrarem constantemente com o Lá da 

5ª corda. Por cima do braço não há este perigo, embora seja mais difícil de 

executar (em vez da dedilhação ser 1-3, passa a ser 3-1, com o dedo 3 fixo). O 

trillo executado da primeira maneira acabará mais naturalmente no Sib, 

enquanto que o executado da segunda maneira terminará melhor no Láb, até 

para acabar com mais intensidade sonora (para ler mais sobre este trillo, ver 

capítulo V- 3.2.2.). 

No compasso 12 o dedillo deverá ser executado com o dedo indicador (para 

cima e para baixo) a grande velocidade, não sendo esta de duração misurata. 

No glissando entre Sib e Sol agudo, este deverá ser tocado com a mão direita. 

No compasso 13 decidiu-se alterar as cordas do tremolo para que o som seja 

mais doce e semelhante à harpa (que se toca normalmente sem unhas). Assim 

não tocamos na 4ª corda que tem um som mais ‘metálico’, mas sim nas 3ª e 2ª 

cordas. 

No compasso 15 (a exemplo do compasso 12) a nota Si deve ser tocada bem 

forte para ainda manter a ressonância quando se tocar a última nota do 

compasso, Lá. Nesta nota tentaremos aplicar a unha de maneira a que o timbre 

seja semelhante à corda solta, para que haja uma fusão tímbrico/motívica. 

No compasso 16 (último da obra) a duração do compasso pode ser 

ligeiramente alargada no final até a nota se perder (perdendosi) – al niente. 

  

                                                           
 

128
Termos usados pelo Professor Doutor Paulo Vaz de Carvalho, orientador desta tese. 
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Figura VI - 85: Perdendosi, Virgílio Melo (partitura final).  
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4. Heart II – Isabel Soveral 
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4.1. Breve biografia 

 

Isabel Soveral nasceu no Porto, Portugal. Aos dez anos ingressou na Escola de Música do 

Porto, onde prosseguiu os seus estudos em Piano e Formação Musical com a orientação de 

Hélia Soveral e Madalena Soveral. Estudou composição no Conservatório Nacional de Lisboa 

com Jorge Peixinho e Joly Braga Santos, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, 

onde terminou também o curso de Piano. Soveral frequentou, também, os cursos orientados 

por Emanuel Nunes (1984-87), os cursos de Música Eletrónica dirigidos por Daniel Teruggi e 

Makoto Shinoara (Viana do Castelo, 1983 e 1984) e de Piano conduzidos por Claude Helffer 

(1981-1982). Em 1988 ingressou na Universidade Estadual de Nova Iorque em Stony Brook, 

onde estudou sob a orientação de Daria Semegen e Bülent Arel, tendo obtido bolsas das 

Fundações Calouste Gulbenkian, Luso Americana e Fulbright para os programas de mestrado 

e doutoramento em composição. 

As editoras Musicoteca, Fermata, Cecilia Honegger e o Centro de Investigação & Informação 

da Música Portuguesa editam algumas das suas partituras. Tem várias obras gravadas em CD 

nas seguintes editoras: Portugalsom e Strauss, EMI Classics, New Music, Capella, Deux-Elles 

e Numérica. 

A sua música tem sido apresentada em toda a Europa, Hong Kong, Macau, Argentina, Brasil, 

Cuba e Estados Unidos. 

Desde 1995 ensina Composição, Teoria e Análise Musical no Departamento de Comunicação 

e Arte da Universidade de Aveiro. É membro do conselho científico do Centro de Investigação 

& Informação da Música Portuguesa. É membro da Unidade de Investigação em Música e 

Musicologia UniMeM. 
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4.2. Entrevista - contexto, estilo e interpretação. 

Considerações do compositor 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

IS: Eu gostava de escrever uma obra para guitarra, mas sempre encontrei 

alguma resistência da minha parte para escrevê-la. Eu queria escrevê-la de 

maneira diferente, queria olhar para a guitarra como um instrumento de 

possibilidades tímbricas, que viesse ao meu encontro, que possuísse uma 

qualidade expressiva que tivesse a ver comigo. Portanto para mim não foi fácil. 

Os encontros com o Paulo Vaz de Carvalho foram muito importantes para eu 

avançar. Pedi-lhe uma espécie de ‘catálogo’ de sons possíveis para depois 

poder alimentar o meu imaginário e poder avançar com a ideia da criação em 

si. Queria sons duplos (bitones – que correm em movimento contrário), queria 

ver alguns tipos de padrões, mas não os convencionais. Trabalhámos vários 

tipos de timbres, etc., e a peça foi surgindo aos poucos e poucos. Inicialmente 

a peça estava bastante fragmentada. Eu criava algumas pequenas ideias/ 

frases, para situações que iam explorar certos tipos de técnicas. Criei 

pequenos elementos e depois comecei a pensar na peça como um todo. Já 

desde o início eu sentia um potencial para a eletroacústica (logo a seguir a ser 

gravada, foi feita uma versão para guitarra e eletrónica). Senti logo que esta 

peça ía contracenar com ela própria como se fosse uma obra para guitarra e 

um ensemble de sons eletrónicos. Logo a seguir, material desta obra foi 

utilizado numa obra de música de câmara. O que eu procurei foi um tipo de 

figuração que me originasse elementos contrastantes, para poder depois 

organizá-los e compô-los. Inicialmente não foi escrita como outras obras, penso 

que por ser a guitarra, foi uma aventura, uma peça experimental. Depois das 

várias experiências, começou a surgir a obra.  
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Eu nesta altura vivia com o Guimarâes [José de Guimarães – pintor e escultor 

português]. Esta obra inspirou-se no quadro de José de Guimarâes (a quem a 

peça é dedicada) Heart de 2000 e nos processos de elaboração deste quadro 

e, também, de outras pinturas deste autor. 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

Que obras suas aconselha a ouvir/ver, para que nos possamos integrar melhor 

na sua linguagem, em especial nestaobra? 

 

IS: A Heart I e II (2001) foi trabalhada na mesma altura que as Inscriptions sur 

une Peinture (1998), para grupo de solistas/orquestra de câmara. Estas obras 

têm um carácter plástico e com muitas cores. Usam igualmente vários 

contrastes entre os graves e os agudos. A Heart, pintura, é uma peça que 

transmite os dois lados do nosso coração. O lado poético e o lado mais 

instintivo (na versão com eletrónica, a determinada altura ouve-se um som 

muito grave que é o coração a bater – influência da pintura). Esta peça para 

guitarra é completamente distinta de todas as outras peças que eu escrevi para 

qualquer outro instrumento. Também há alguns processos usados (escrita a 

duas vozes) em outras obras solistas, como por exemplo, em Opium para 

clarinete, na peça para saxofone e eletrónica ou na peça para flauta baixo e 

eletrónica que é mais recente. 

 

JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

IS: Eu não tenho muito a preocupação de saber isso. Alguns compositores 

escrevem sobre mim. Por exemplo, Pedro Amaral (no prefácio do CD ‘Pas de 

Deux’) e António Chagas Rosa têm opiniões muito distintas, que vão desde o 

estruturalismo (o primeiro) a influências de compositores italianos do século XX 

(o segundo).  
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Eu acho que tenho influências de Jorge Peixinho (facto este de que ninguém 

fala) e também de K. Stockhausen, mas muitas influências são inconscientes. 

Na realidade, eu não estou preocupada em pertencer a esta ou aquela linha 

estética.  

 

JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 

 

IS: Sim, a inspiração numa obra plástica [já referida na primeira questão]. Não 

é uma simples ilustração musical dessa obra, não é disso que se trata. É uma 

fonte de inspiração. 

 

JML: Para a interpretação da sua obra dá importância a alguns aspetos 

extrínsecos à mesma? 

 

IS: Às artes visuais, principalmente, a toda a poesia que dela emana e também 

a todo o processo de criação da obra plástica. 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Há intervalos 

típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? Expressão? 

 

IS: Normalmente a minha música tem a ver com sequências intervalares que 

se expandem e se contraem. Eu trabalho muito, o movimento de alternância 

entre a verticalidade e a horizontalidade do material. O mesmo material pode 

aparecer como textura ou agregado vertical e depois aparece horizontalmente 

(melodicamente e com carácter expressivo diferente ou pode dar-se o caso 

contrário). Este processo pode, ainda, realizar-se com uma pequena ou maior 

parte do material apresentado. Esta é uma caraterística que acontece em toda 

a minha obra. Eu faço uma morfose com o material.  
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Por exemplo, um material textural pode, numa progressão, ir ficando menos 

denso até chegar ao limite em que começa a ganhar uma qualidade melódica. 

A minha organização intervalar funciona igualmente para aquilo que exponho 

verticalmente e horizontalmente. Isto também é claro, em obras para orquestra 

ou para quarteto de cordas. Nas minhas obras há sempre uma configuração 

geométrica ou espacial. 

Em termos de intervalos todos são utilizados, dependendo da obra.  

Os quartos de tom nesta obra são muito importantes, as suas linhas horizontais 

têm uma espécie de encantamento; estes quartos de tom permitem-me 

serpentear. No que diz respeito à expressão não poderia colocar intervalos 

diatónicos. Os quartos de tom fazem toda a diferença. No geral gostaria de 

acrescentar que as obras não são o material. O material é uma coisa diferente. 

A versão a solo (sem eletrónica) vive duma relação muito importante entre o 

som e o silêncio (principalmente Heart II) – os espaços e a respiração. São 

também muito importantes os gestos (muito plásticos) que são lançados no ar 

e que precisam de espaço à volta, do silêncio; têm esta caraterística 

expressiva; a peça com eletrónica já não a tem. Quando se toca a solo eu 

gosto que o Heart II venha a seguir ao Heart I, porque obriga a que se ouça 

melhor o silêncio. Neste momento da obra o ouvinte já está mais ‘dentro’ dela. 

Na versão com eletroacústica, já gosto mais de inverter a ordem.  

 

JML: A propósito dos bitones e das notas residuais (do lado esquerdo da nota 

pisada). Um estudo que fizemos revelou que as notas resultantes (‘residuais’) 

não são exatamente iguais em todas as guitarras podendo diferir de menos de 

¼ de tom a ½ tom (devido, entre outros fatores, à distância dos trastos até à 

pestana superior e à tensão da corda). O que tem a dizer sobre este assunto? 
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IS: Eu estou consciente disso, já alguém me tinha falado que há umas 

pequenas variações o que não destrói a ideia, não é isso que vai desfigurar o 

que é a ideia sonora da música. Ouvir algumas ligeiras diferenças melódicas de 

altura [em relação ao que está escrito na partitura], às vezes, até pode ser mais 

bonito.  

O que faz com que uma obra resista às variantes tem de ser o todo dela, o seu 

discurso principal, a sua arquitetura. O intérprete necessita compreender o que 

está em causa. Este elemento [bitones] é muito importante neste Heart II, 

porque é o elemento mais poético.  

Na minha música utilizo elementos mais ‘terrenos’ e menos ‘terrenos’. Este 

elemento que diz respeito ao coração [ver pintura de Heart] está sempre muito 

presente, mesmo na versão com eletrónica, embora de uma maneira diferente 

(por exemplo, é possível subir o volume e o peso das notas residuais coisa que 

a guitarra não consegue). 

 

JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

IS: Não, só a experiência como compositora. 

 

JML: Observou/trabalhou algumas partituras de guitarra de outros 

compositores? 

 

IS: Não fiz isso porque quis criar um mundo sonoro diferente, uma obra distinta 

mesmo que isso me obrigasse a encontrar novas notações. Queria começar a 

partir ‘de uma parede branca’ e avançar, por isso na altura não o fiz. 

 

JML: Até que ponto procura que a linguagem musical se adapte ao 

instrumento/instrumentista? 
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IS: Nós quando estamos a tentar dar vida a uma obra (e tu sabes disso) 

estamos a tentar dar vida a algo e só conseguimos fazer isso através do 

intérprete. Nós estamos a tentar criar uma coisa que é ‘uma vida’, mas que é 

‘uma vida’ feita através de outro, que a vai respirar. Mas eu gosto de desafios e 

acabo sempre por dar ao intérprete um desafio partilhado. Tem sido uma 

constante, o fato das obras estarem sempre a ser melhoradas pelo intérprete. 

No início, o intérprete contribui muito para que a obra (mesmo que se encontre 

no limite da exequibilidade) seja praticável. Por vezes necessito que o 

intérprete me encontre uma solução para uma ideia. Costuma haver um diálogo 

até se encontrar uma solução. É uma maneira positiva de trabalhar novas 

obras tanto para o compositor como para o intérprete. 

 

JML: Trabalhou com algum guitarrista? 

 

IS: Trabalhei com o Paulo [Vaz de Carvalho]. Primeiro trabalhei com o Paulo a 

peça a solo, e gravámos de seguida. A partir de aqui é que fui para o estúdio 

compor a versão com eletroacústica. Depois a versão com eletroacústica foi 

tocada na Suiça e no Porto pelo guitarrista suíço Mats Scheidegger. Mais tarde 

esta versão foi tocada e gravada pelo Pedro Rodrigues. A versão a solo ainda 

não foi tocada em concerto. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

IS: Não. Nesta obra estive a concentrar-me nas sonoridades da guitarra. O 

imaginário de toda a obra vem da própria guitarra. O que aconteceu foi o 

contrário, depois de ter escrito esta obra, ela mesma é que me começou a 

sugerir outras instrumentações/orquestrações. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra, ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 
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IS: Pode haver várias corretas. 

 

JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo (cocriação) na 

interpretação da sua obra? 

 

IS: As obras são ‘seres vivos’; a obra que o compositor escreveu nunca existe. 

O que existe são sempre versões daquilo que tu imaginaste; as obras vão-se 

configurando através do intérprete; o que faz com que a obra e a sua 

‘personalidade’ se imponham com as suas variantes; isso é que faz a obra 

existir. 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

IS: Deve ter um papel criativo com equilíbrio, sem ser invasivo. O intérprete 

tem de lhe dar o cheiro, a cor,…O intérprete tem de ter uma interpretação ativa. 

 

JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém ou superou as expetativas em alguns 

detalhes? 

 

IS: Eu gosto muito das duas gravações, a solo e com eletroacústica. O Paulo 

[Vaz de Carvalho] e o Pedro [Rodrigues] são diferentes a tocar. A versão do 

Paulo foi feita em estúdio, através de várias montagens. Gosto imenso da 

versatilidade do Paulo que tem um mundo interior muito grande, das soluções 

que ele encontra, da sua sonoridade, e da sua veia poética. Ele ajudou-me a 

imaginar esta obra. Não há melhor presente que um compositor possa receber. 

O Paulo tem uma alma de criador (ele também compõe). Ouvi-lo falar sobre as 

possibilidades da guitarra foi bastante inspirador. A obra tem muito de Paulo 

Vaz de Carvalho. A versão com eletroacústica, do Mats Scheidegger não 

chegou a ser editada. Ele próprio e eu não ficamos contentes com o resultado. 

Depois entra o Pedro (na versão com eletroacústica) com o seu perfecionismo. 

A minha peça só ganhou com as duas interpretações. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 
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IS: Esta peça é para ser amplificada. A peça é algo frágil e a guitarra não é um 

instrumento muito sonoro. A amplificação deve ser mínima ou o suficiente para 

que a peça se ouça o mais natural possível. Se a sala for muito seca há que 

acrescentar um pouco de reverberação. Não para os monitores que possam 

estar perto (mas não junto) do guitarrista (o ideal é haver dois), mas para 

possíveis monitores que estejam no fundo da sala (o ideal seria também ter 

aqui outros dois monitores). 
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Figura VI - 86: 1ª página (8) de Heart II, Soveral.  
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Figura VI - 87: 2ª página (9) de Heart II, Soveral.  
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Figura VI - 88: 3ª página (10) de Heart II, Soveral.  



619 

 

Figura VI - 89: 4ª página (11) de Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 90: 5ª página (12) de Heart II, Soveral. 

  



621 

 
Figura VI - 91: 6ª página (13) de Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 92: 7ª página (14) de Heart II, Soveral.  
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4.3. Apontamentos gerais sobre Heart II 

 

4.3.1. Apontamentos gerais sobre as edições da obra 

 

A obra Heart foi editada pela própria compositora em 2001. Posteriormente 

foram feitas algumas alterações a essa 1ª versão. Trata-se, portanto, de uma 

edição de autor que tem estado em transformação. Durante todo o processo de 

análise e interpretação, observámos duas versões para guitarra solo e a última 

de duas versões existentes para guitarra e eletroacústica. Existem diferenças 

entre as duas versões para guitarra solo, assim como, de qualquer uma destas 

com a parte de guitarra presente na versão com eletroacústica. A versão mais 

fidedigna e mais recente para guitarra solo é a última (segunda) que nos foi 

entregue pela própria compositora em Setembro de 2012. Depois do nosso 

encontro com Isabel Soveral, e depois de algumas alterações na partitura 

sugeridas pela mesma, ambos concordamos que será útil elaborar uma versão 

‘final’ (a terceira) revista entre nós e a compositora. 

 

 

4.3.2. Apontamentos sobre encomendas, estreias e 

gravações 

 

A versão para guitarra solo de Heart I e II foi encomendada pela Câmara 

Municipal de Lisboa para a Exposição Retrospectiva de José de Guimarães 

que foi apresentada (a gravação) a 27 de Julho de 2001, na Cordoaria Nacional 

em Lisboa. 

Esta obra foi gravada pelo guitarrista Paulo Vaz de Carvalho em Junho 2001 

(em Vila Real/Portugal) para um CD da editora Capella que inclui outra obra 

para ensemble instrumental (sem guitarra) Inscriptions sur une Peinture. Heart I 

e II é uma obra dedicada ao pintor José de Guimarães e inspirada numa sua 

obra com o mesmo título (ver página seguinte). A versão com electroacústica 

foi estreada a seguir, depois da encomenda feita pelo Ensemble Cattrall 

(Zurique – Suiça).  
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Este mesmo ensemble (de que faz parte o guitarrista Mats Scheidegger) 

estreou a obra na Musikhochschule de Zurique, a 17 de Outubro de 2001. A 

gravação em CD foi feita, no entanto, com o guitarrista Pedro Rodrigues em 

Julho de 2009 na Universidade de Aveiro, tendo sido editada pela Portugaler 

em 2010. 

 

 

Figura VI - 93: Capa e contracapa do livreto do CD, Soveral. 
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Figura VI - 94: Quadro de José de Guimarâes, Heart (2000). 

 

 

4.4. Apontamentos introdutórios sobre a linguagem específica 

da obra/compositor 

 

A linguagem de Isabel Soveral é fortemente influenciada pelas suas 

experiências com música eletrónica e pela produção e transformação de sons. 

A compositora diz que utiliza o imaginário eletrónico no seu mundo sonoro, 

mesmo que apenas instrumental. Por vezes o seu mundo sonoro encontra-se 

precisamente na fronteira entre esses dois mundos, o eletrónico e o 

instrumental.  
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A relação da compositora com o mundo pictórico é uma realidade que já tem 

vindo a ser posta em prática desde há alguns anos, no momento em que 

começou a sentir-se escultora de sons (quando trabalhava com eletrónica em 

Nova Iorque, nos EUA). Em Heart I e II, Isabel Soveral inspirou-se, não só no 

resultado final do quadro, como também nos processos de elaboração deste, 

através da apreciação dos vários esboços e camadas de material que se iam 

sobrepondo. A peça não é, no entanto, uma ilustração musical do quadro, este 

serve apenas como fonte de inspiração. Em Heart I e II existe em simultâneo 

um elevado grau de lirismo e de rigor de construção. Já numa entrevista ao 

CIMP129, Isabel Soveral dizia, “A mim, o que mais me preocupa é a coerência, 

a estrutura formal (…) que me permite libertar em termos poéticos e criar uma 

obra que tenha essencialmente a ver comigo”. 

Logo desde o início, a compositora sentiu nesta obra instrumental, um potencial 

para esta poder vir a interagir com eletroacústica. Provavelmente, devido a 

essa razão, a obra apresenta a sua métrica escrita em segundos, não usando 

compassos, mas uma escrita em que existe um compasso subentendido (com 

o tempo de semínima igual a sessenta). Essencialmente atonal, esta obra 

utiliza, segundo a compositora, ‘todos os intervalos’, não usando, como seria 

de prever, sequências com intervalos diatónicos; nesta obra existe uma forte 

relação intervalar entre as componentes melódicas e as harmónicas; desta 

maneira, existem sequências intervalares que se expandem e se contraem, 

trabalhando assim, a verticalização e a horizontalidade de um mesmo material 

musical (notas/durações). A compositora transforma texturas verticais em 

melódicas expressivas ou ao contrário, contrai uma frase melódica e cria 

diferentes texturas verticais. Existem, portanto, vários graus da evolução do 

processo textural, passando de campos harmónicos a melodias e vice-versa. 

Nesta obra há uma forte aposta no desenvolvimento motívico quer à custa de 

transposições de vários motivos quer, principalmente, de expansões ou 

contrações no tempo.   

                                                           
 

129
Entrevista a Isabel Soveral, editada on - line pelo Centro Português de Investigação e 

Informação da Música Portuguesa em 03-12-2011. 



627 

Existem algumas notas como o Mi, o Fá# e o Lá grave que são polos 

importantes nesta obra que se podem observar em eixos e articulações de 

frases (ver subcapítulo Forma em VI-4.5.2.1.). 

Não existem registos fixos para as notas em Heart II. Existem notas que 

mudam de oitava, mas são como uma só nota que muda com o timbre. Não se 

notam muito essas notas porque elas porque não aparecem com acentuação 

dinâmica, nem isoladamente (fazem parte de acordes). Não se criam centros 

tonais ou modais nessas oitavas.  

Um dos recursos principais e originais de Heart II é o uso de bitones (já 

abordados e analisados nos capítulos II, IV e V). Estes sons são considerados 

por Isabel Soveral o elemento mais poético desta obra. Outras caraterísticas 

importantes são a grande presença de quartos de tom ao longo de toda a obra 

(sem recorrer ao uso de novas scordaturas), criando, segundo a compositora, 

um “serpentear que dá um ar menos duro à obra, criando uma espécie de 

encantamento”, e a grande variedade tímbrica, não só causada pela escrita de 

indicações como dark, sul pont., scratch-gliss, dolce, with the nail, àspero ou 

like cristal, mas também através do uso de vários efeitos como harmónicos 

naturais e artificiais, harpejos de acordes de harmónicos, bitones, tamboras, 

pizzicatos, vibratos, glissandos, trillos e tremolos. Nesta obra é igualmente 

importante a relação entre o silêncio e o som, segundo a compositora é 

importante escutar os (curtos) silêncios (entre os vários motivos, frases ou 

secções). 
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4.5. Dados específicos sobre Heart II 

 

4.5.1. Dados específicos sobre problemas/dúvidas na 

edição 

 

De seguida iremos abordar as problemáticas da 2ª edição a solo, aquela que 

foi a última a ser-nos entregue pela compositora (mas também algumas da 1ª 

versão solo). Sabemos que há diferenças entre esta versão (a 1ª versão a solo) 

e a versão com electroacústica, as quais partilham um Heart II igual e a 

começar aos 4’ 52’’ (precisamente porque a versão com electroacústica de 

Heart I é maior do que a versão solo - na 2ª edição a solo Heart II começa aos 

2’ 53’’). 

Depois de termos trabalhado a 2ª edição a solo (que está exposta atrás na 

íntegra, a seguir ao questionário/entrevista, capítulo VI-4.2.) com a 

compositora, e abordado com ela as diferenças das outras versões, apenas 

interessa, por agora, trabalhar sobre esta última versão/edição de autor.  

Na página 14 da 2ª versão a solo, todas as minutagens estão desfasadas em 

relação à página anterior porque nitidamente esta página foi tirada da versão 

com electroacústica (basta ver o final, onde está escrito tape). No início desta 

página temos duas pausas de dois tempos, uma delas é para cortar ficando 

apenas a existir uma pausa de dois tempos. Antes da tambora final (aos 42’’) 

falta, também, uma pausa de dois tempos. 

Quanto aos sons harmónicos (ver página 8 e 9), as suas notas estão escritas 

como notas resultantes, mas na maioria dos casos, com a excepção do Sol 

(XII) da página 11 e o Mi (XII) – sexta nota (onde as notas resultantes e 

afloradas são iguais), de um grupo de sete harmónicos seguidos, da página 12, 

as cabeças das notas deveriam ter notas redondas e não rombóidais, pois 

essas mesmas notas resultantes são afloradas em outras notas que não as 

indicadas. 
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Quanto a alguns vibratos representados pelo símbolo  a sua 

execução tende a ser difícil no caso dos ascendentes e dos descendentes com 

uma amplitude maior de ¼ de tom. No caso dos descendentes, de ¼ de tom 

até um tom podem ser impossíveis de realizar numa só ‘casa’, a não ser que se 

comece por ¼ ou meio tom (no máximo), com a corda no limite da extensão, 

fora do repouso e se comece por descer o vibrato. Os vibratos podem ser muito 

ruídosos quando feitos entre várias casas da mesma corda (4ª, 5ª e 6ª), por 

isso não são aconselháveis. Alguns deles estão escritos em conjunto com 

outras notas ‘calcadas’, o que dificulta um pouco mais a amplitude do vibrato.  

As cordas onde os vibratos são executados, assim como a amplitude dos 

mesmos, foi proposta por nós, obtendo a concordância da compositora. 

Aqui vão as nossas propostas: 

- o primeiro vibrato da página 8 deve ser executado tal como está escrito (entre 

Mi ¼ de tom abaixo e Mib), de preferência na 5ª corda;  

- o segundo vibrato da página 8 será executado entre as notas Sol sustenido e 

Sol ¾ de tom acima, na 6ª corda; 

- o primeiro vibrato da página 9 será executado entre Lá # e Lá ¾ de tom acima 

(ou Si ¼ de tom abaixo), na quarta corda; 

- o segundo vibrato da página 9 será executado entre as notas Lá ¼ de tom 

acima e Lá bequadro, na sexta corda; 

- o primeiro vibrato da página 10 deve ser executado tal como está escrito 

(entre Mi bequadro e Mi ¼ de tom acima), de preferência na 3ª corda; 

- o segundo vibrato da página 10 deve ser executado entre as notas graves Dó 

¼ de tom abaixo e Dó ¼ de tom acima, na 6ª corda; 

- o primeiro vibrato da página 11 deve ser executado nas duas vozes. Na voz 

superior, entre Fá e Fá ¼ de tom acima (2ª corda), na voz inferior, entre o Sol e 

o Sol ¼ de tom acima (4ª corda); 

- o segundo vibrato da página 11 deve ser executado entre as notas graves Si 

bequadro e Si ¼ de tom acima, na 5ª corda: 
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- o terceiro vibrato da página 11 deve ser executado entre Ré ¾ de tom acima 

e Ré #, na 3ª corda; 

- o primeiro ‘vibrato’ da página 13 deve ser executado entre o Lá # e o Dó 

bequadro, mas como tremolo, entre a 2ª e a 1ª corda.  

- o segundo e último vibrato da página 13 deve ser executado somente entre as 

notas graves Lá ¾ de tom acima e Lá #, na 4ª corda. 

É, ainda, interessante observar alguns sinais que existem na partitura como 

alguns asteriscos cujas chamadas de atenção acabam por não surgir em na 

partitura. Nas páginas 8 e 10 temos um grande asterisco que diz respeito aos 

bitones que surgem pela primeira vez na página oito, cuja execução deve ser 

realizada percutindo com um (ou mais) dedo(s) da mão esquerda nas notas da 

6ª corda que estão em baixo indicadas.  

Na página 10, o efeito é semelhante, mas as segundas notas da quiáltera de 

sete já são monotones e não bitones (pois apenas dizem respeito à repetição 

da nota Dó #). 

Nas páginas 8 (duas vezes) e 9 temos dois asteriscos, num local onde  a 

técnica e os efeitos são semelhantes aos dos obtidos no primeiro asterisco da 

página 8. 

Na página 11 temos três asteriscos num local onde se vão executar harpejos 

‘descendentes’ de sons harmónicos, num espaço de tempo de 4’’ (veja-se a 

problemática deste assunto analisada no capítulo V – 3.3.4). Todos os 

asteriscos vão ser retirados na nova edição revista por nós e pela compositora 

porque na realidade, esta não se recorda por que razão os colocou lá (Paulo 

Vaz de Carvalho diz-nos que aqueles foram colocados pela compositora na 

pauta, para assinalar dúvidas acerca da exequibilidade e notação de alguns 

momentos). 
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4.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

 

4.5.2.1. Forma 

 

O conhecimento da Forma continua a fornecer-nos dados importantes (já 

abordados em outros compositores do Grupo 1), entre outros, a definição das 

tensões e repousos, através do conhecimento intelectual e auditivo de todas as 

partes envolvidas. Assim, os sons, os silêncios, os seus ritmos e os seus 

espaços de respiração, ficam bem delineados no ser do intérprete (e no ouvinte 

comum) que assim poderá expressar a música através de um conhecimento 

global, em conjunto com todo o tipo de conteúdos emocionais, intelectuais e 

poéticos, muito importantes nesta obra. 

Heart II de Isabel Soveral tem uma estrutura formal não habitual que não é de 

fácil observação à primeira vista. No entanto, a compositora afirma haver 

sempre, nas obras dela uma configuração geométrica ou espacial.  

Na obra vão sendo aplicados processos (séries) de morfoses (ou 

metamorfoses) com o conjunto de material que a compositora prepara de início 

o qual, evidentemente, vai sendo transformando em elementos diferentes e 

amiúde constrastantes, seja através da passagem de graves para agudos (e 

vice-versa), de texturas (ou campos harmónicos) para melodias (e vice-versa) – 

de verticalizações para horizontalizações com as mais variadas texturas, seja 

através de desenvolvimento motívico, transposições (que podem incluir 

inversões) ou mudanças de timbres e efeitos instrumentais.  

Podemos facilmente observar alguns exemplos dessas transformações ou 

morfoses. Em 2´53’’ podemos observar uma passagem de carácter nitidamente 

melódico para em 3’ 14’’ as mesmas notas começaram a criar texturas a três e 

quatro vozes. Outro exemplo, em 5’ 18’’ podemos ver um grupo de acordes em 

semicolcheias que de 5’ 14’’ a 5’ 16’’ tinham características rítmicas e 

intervalares diferentes, usando basicamente as mesmas notas.  
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Um último exemplo, entre 3’ 55’’/ 57’’ e 5’48’’/7’50’’ podemos observar um 

motivo melódico, contrapontístico, transposto por inversão. A Forma de Heart II 

não tem proporções clássicas, tendo as suas secções principais tamanhos 

irregulares. 

Cada uma das cinco secções tem evidentemente ideias próprias e únicas, mas 

também inclui desenvolvimentos e transformações de outras partes da obra, 

sendo repartidas espacialmente apenas por determinadas delas, dando-lhe 

uma coesão que se sente e ouve na sua interpretação. Assim, vamos expor as 

cinco secções mencionadas. Atenção que a última página (14) tem as 

contagens todas trocadas porque pertence à versão com eletroacústica. Para 

ter acesso à última página corretamente escrita e cronometrada há que ver as 

figuras VI-104 ou VI-111. 

 

Secção A ------------------- de 2’ 53’’ a 3’ 28’’ 

 

Secção B ------------------- de 3’ 28’’ a 4’ 08’’ 

 

Secção C ------------------- de 4’09’’ a 4’ 52’’ 

 

Secção D ------------------- de 4’ 53’’ a 5’26’’ 

 

                     Secção E ------------------- de 5’ 27’’ até ao fim (6’00’’) 

 

Todas as secções têm frases de proporções irregulares: 

(Todas as frases serão definidas na partitura final do próximo subcapítulo – 

4.5.3.) 
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                                               Secção A – 6 frases 

 Secção B – 10 frases 

                                               Secção C – 6 frases 

                                               Secção D – 6 frases 

       Secção E – 5 + (1) frases 

 

Heart II, ao longo das várias secções vai utilizando todas as notas cromáticas, 

e muitas microtonais (1/4 de tom), no entanto as notas Mi, Fá# e Lá, são notas 

estruturais muito importantes, pela sua presença com algum peso e número e 

também pela presença na maioria das finalizações das frases referidas. Para a 

compositora estas são eixos à volta dos quais a música se vai transformando. 

Vamos expor o principal papel dessas notas através das referidas secções: 

 

1 – Importância da nota Mi - Secções     A      B      C               E  

 

           2 – Importância da nota Fá # - Secções          B      C     (D) 

 

           3 – Importância da nota Lá – Secções            (B)    C     (D)      E 

 

 

4.5.2.2. Alterações 

 

A obra de Isabel Soveral não usa compassos, e como tal, a melhor maneira de 

colocação de alteração das notas é utilizar o sistema em que cada nota só é 

infuenciada pela alteração que a precede imediatamente. Podemos observar 

exemplos dessa colocação em toda a obra.  
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Nos seguintes locais podemos verificar como as alterações se repetem mesmo 

quando as notas estão relativamente juntas, entre: 

a) 3’ 14’’ e 3’ 16’’ – ver Mis bemóis e  Mis bequadros 

b) 3’ 42’’ e 3’ 43’’ – ver Fás sustenidos 

c) 5’ 48’’ e 5’ 52’’ – ver Lás sustenidos e Lás ¾ de tom acima 

 

 

4.5.2.3. Métrica 

 

Heart II (assim como Heart I) de Isabel Soveral utiliza uma métrica sem 

compassos e sem barras de divisão; a maioria da música tem uma pulsação 

regular (no entanto nas pequenas secções amétricas a pulsação flutua). Essa 

pulsação é de semínima = 60, portanto toda a sua contagem é feita em 

segundos.  

Poderia haver barras de divisão (localização) a cheio ou talvez melhor a 

tracejado, mas a compositora optou por não colocá-las deixando essa tarefa ao 

intérprete (que necessita imperiosamente de saber onde estão). Em alguns 

momentos, a música ‘atravessa’ essas barras de compasso em sítios como: 

 

 

a) 3’ 12,5’’ a 3’ 13,25’’ (página 8) 

b) 3’ 30,5’’ a 3’ 31,5’’ (página 9) 

c) 3’ 35,5’’ a 3’ 36,25 (página9) 

d) 4’ 21,5’’ a 4’ 22,5’’ (pág.12) 

e) 5’ 43,5’’ a 5’ 45’’ (pág. 13) 
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As partes que contêm música amétrica situam-se em: 

 

a) 2’ 57’’ a 3’ 00’’ (6 notas em accelerando. – página 8) 

b) 3’ 17’’ a 3’ 23’’ (5 notas em rallentando e 6 em accelerando – página 8) 

c) 3’ 23’’ a 3’ 24’’ (8 notas em accelerando – página 9) 

d) 3’ 30,5’’ a 3’ 31,5’’ (8 notas em accelerando, no espaço entre a métrica 

regular – página 9) 

e) 3’ 54’’ a 3’ 55’ (7 notas em accelerando – pág. 10) 

f) 4’ 17’’ a 4’ 22,75’’ (11 notas em accelerando – página 11) 

g) 4’ 25’’ a 4’ 29’’ (3 harpejos rápidos em harmónicos em 4’ – página 11) 

h) 4’ 35’’ a 4’ 36’’ (5 notas em rallentando – página 11) 

i) 5’ 11’’ a 5’ 13,5’’ (10 notas em tempo irregular/regular, deixado ao critério 

do intérprete/executante – página 12) 

j) 5’ 33,5’’ a 5’ 34’’(7 notas em rallentando – página 13) 

 

Apesar de nesta obra a unidade de tempo/pulsação ser a semínima, por vezes, 

(quando temos fusas, quiálteras de fusas e semifusas, ou seja, ritmos bastante 

rápidos) será melhor optar pela unidade de tempo/pulsação à colcheia. 

 

 

4.5.2.4. Ritmos 

 

Desde que entendida a métrica, a maioria dos ritmos não são demasiadamente 

difíceis de executar (ver partitura, figuras VI-98 a 104 ou VI-105 a 111).  

Existem nesta obra tercinas, quintinas, sextinas e septinas (com diversas 

divisões rítmicas dentro de cada grupo, regulares e irregulares), mas também 

fusas e semifusas. 

Vejamos exemplos de quiálteras regulares e irregulares: 
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Figura VI - 95: Quiáltera regular (quintina), Soveral. 

 

 

 

 

Figura VI - 96: Quiáltera irregular (septina), Soveral. 

 

Salvo as exceções (com ritmos regulares) das secções com bitones ou 

monotones e algumas pequenas frases com grupos de harmónicos, a maioria 

dos ritmos são do tipo não tonais (ou contratonais). O uso de vários efeitos 

como tremolos, trillos, glissandos, bend-gliss., vibratos (misuratos), harmónicos 

sobreagudos (alguns só exequíveis fora da escala da guitarra) ou outros 

percussivos tornam os ritmos mais difíceis de executar.  

Os ritmos que usam vários quartos de tom seguidos (sem scordaturas) tornam-

se mais difíceis de executar quanto maior é o seu número de notas.  

Os traços oblíquos que assinalam os ritmos dos tremolos, não reproduzem o 

valor misurato. Tal como na obra de Pedro Rocha, Improvisação II (ver próximo 

subcapítulo, 5.5.2.4.), os tremolos são para tocar ‘o mais rápido possível’ e a 

sua velocidade deve ser constante, apesar da sua inclusão em diversas 

mudanças de ritmo.  
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Tivemos a oportunidade de tocar os tremolos assim para a compositora que 

gostou do resultado obtido (os tremolos de uma nota escrita, executámo-los 

numa ou em duas cordas, como veremos em 4.5.3). Isabel Soveral escreve 

ainda outro tipo de tremolos que estão escritos ‘como trillos’ (veja-se exemplo 

de 5’ 16’’ a 5’17’’ na figura seguinte VI-97): 

 

 

 

Figura VI - 97: Tremolos escritos como trillos em Heart II, Soveral. 

 

A diferença (ou até talvez a vantagem) desta escrita é que temos logo no início 

a duração exata da duração do tremolo (no caso do exemplo da figura VI-97, 

uma semínima). 

Os trillos são para ser executados em duas cordas (também da predileção da 

compositora) podendo-se, assim, dosear melhor as dinâmicas e o equilíbrio 

entre as notas.  

 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

638 

4.5.2.5. Dinâmicas 

 

As dinâmicas são colocadas de maneira pensada (mas nunca de uma maneira 

serial). As dinâmicas desta obra estão escritas de maneira a traduzir o 

resultado sonoro final, em relação ao que o instrumento costuma possibilitar, à 

exceção de apenas duas que estão escritas como intenção do esforço a fazer 

pelo guitarrista. São elas um forte para um som harmónico escrito de 3’ 01’’ a 3’ 

02’’ e o ff (fortíssimo) nas tamboras finais da obra. Estas poucas exceções que 

por pouco se aproximam da dinâmica possível, não beliscam de maneira 

alguma o excelente trabalho realizado com a rigorosa colocação das dinâmicas 

aplicadas ao longo de toda a obra. O uso de dinâmicas vai intercalando essa 

colocação em distâncias médias (motivos não muito condensados, frases), com 

distâncias mais curtas (‘nota a nota’, pequenas células). Normalmente as 

frases mais regulares e pausadas usam dinâmicas estáveis, enquanto que as 

partes com mais atividade rítmica, harmónica e com mais efeitos usam 

dinâmicas mais juntas e contrastantes. 

As dinâmicas usadas nesta obra, para além dos crescendos e decrescendos, 

são: 

ppp        pp        p        mp        mf        f        ff        fff  

 

Para além das referidas, ainda existem sf e sff que são dinâmicas de esforço 

assumido. 
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4.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

 

Esta obra com durações medidas em segundos usa, no entanto, na sua 

maioria, figurações habituais, como se existisse um compasso de semínima = 

60. Na realidade essa semínima é a pulsação base desta obra. Porém, a 

pulsação medida ao segundo, não implica que este segundo tenha de ser 

metronómico. O intérprete pode contar este segundo (psicológico) à sua 

vontade. A música permite que aquele possa, por exemplo, tocar esse 

segundo, mais lento do que a realidade cronométrica. Normalmente são as 

passagens mais rápidas e/ou mais difíceis que definem a velocidade ideal para 

uma obra, a que se devem juntar as características expressivas que a obra 

exige. Quanto aos ritmos devemos saber sempre onde estão as pulsações 

base para os podermos tocar com rigor. Como esta obra não utiliza barras de 

compasso, à que ter cuidado com a escrita e a leitura das alterações 

ocorrentes. No início desta peça temos um glissando que vai de uma nota Ré 

para um Mib. Esta nota de chegada não deve ser tocada com a mão direita, 

devido à dinâmica (p) piano que terá de ser executada em simultâneo com um 

sf no Mi grave. Quanto ao tremolo do Mib e também, como todos os outros que 

vão aparecer na obra, segundo a compositora, não são para executar de 

maneira rigorosa, mas apesar disso a uma velocidade regular. Se fossem para 

tocar de forma rigorosa, o tremolo do Mib (colcheia de tercina) pertencente à 

tercina com quatro traços (os três oblíquos mais o da colcheia) seria mais 

rápido que o tremolo da semínima seguinte (só com três traços). Ora não é isto 

que a compositora pretende. Os três traços oblíquos (não aparecem na obra 

outras figuras com um ou dois traços, por exemplo) apenas indicam um tremolo 

rápido. Se verificarmos a partitura final revista e com dedilhações (a última 

partitura de Heart II – ver figuras VI-105 a 111), podemos observar vários 

números escritos dentro de parênteses retos.  
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Estes números aplicam-se a tremolos e vibratos e indicam respetivamente, o 

par de notas ou de vibrações (cima/baixo) a ser executado para cada uma das 

figuras a que estão agregados, de maneira a que não se perca a pulsação e 

não se fuja às durações das figuras de base escritas. Em alguns casos, a 

decidir pelo intérprete, no último par de notas poder-se-á somente tocar uma 

nota, dependendo da nota que se siga ou do timbre e/ou peso que o último 

dedo da mão direita dê à última nota (lembramos que o tremolo não é 

rigoroso). Todos os vibratos exigem um grande afastamento da corda (saída do 

ponto de repouso para cima e para baixo), visto que no mínimo, estes têm uma 

amplitude de ¼ de tom. Alguns têm amplitude de ½ tom, o que obriga a uma 

amplitude ainda maior (na prática são molto vibratos).  

Aos 2’ 57’’ temos os primeiros bitones. Os dedos da mão esquerda têm de 

percutir (‘bater’) as notas da pauta inferior, de maneira a que se ouçam estas e 

os monotones da voz superior (embora estes se ouçam sempre com volume 

inferior). Nos tremolos com glissando (como em 3’ 08’’), só depois de completa 

a execução do tremolo se deve fazer o glissando para a nota seguinte. A seguir 

ao acorde de 3’ 37’’ as pausas deverão ser executadas pela ordem indicada (1ª 

Si, 2ª Sol. 3ª Dó ¼ de tom acima e Ré simultaneamente).  

Nos bitones de 3’ 53’’ as duas primeiras notas deverão ser percutidas por um 

dedo da mão esquerda na 6ª corda (normalmente o 2), enquanto que as 

restantes notas da quiáltera de 7 devem ser tocadas com a unha do polegar da 

mão direita, do lado esquerdo da nota pisada. O trillo que começa a 3’ 57’’ deve 

ser executado em duas cordas (o Si natural na 5ª e o Si bemol na 6ª) pois só 

assim consegue ser forte como indicado pela compositora. Isabel Soveral 

aposta bastante nos contrastes de timbres, assim como nos contrastes das 

alturas das notas. Em 3´ 59’’ podemos ajudar esse contraste ao máximo, se 

tocarmos o Fá grave com a pulpa do polegar seguido do harmónico sobre 

agudo. Quanto ao Mi grave e sf de 4’ 08’’ preferimos executá-lo com pizzicato 

alla Bartók para que a dinâmica seja mais eficaz neste fim de frase.  
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O glissando que o precede é só aparentemente contínuo (criando, no entanto, 

essa ilusão), uma vez que é realizado na 5ª corda, havendo no final um salto 

de Lá (corda solta da 5ª corda) para o Mi (da 6ª corda).  

No início da primeira frase, com alternância de bitones, monotones e notas 

comuns, aos 4’ 09’’, tocamos o Sol# (primeira nota da frase) como nota normal, 

com o dedo 3 e fazemos de seguida um ligado descendente para o Sol 

bequadro com o dedo 1. Durante este processo o polegar da mão direita tem 

mais tempo para se colocar na nota Lá (5ª corda) que irá tocar de seguida e 

depois apanhar o bitone seguinte na 2ª corda. Toda esta frase deve ser 

interpretada de uma maneira expressiva e poética. Segundo a compositora 

quando surgem frases com bitones e com ritmo calmo, repetitivo e piano, estes 

espaços dizem respeito ao coração (Heart) e deve ser momentos expressivos e 

poéticos. Todas as outras notas quadradas devem ser tocadas com a unha da 

mão direita, do lado esquerdo das notas pisadas, nas casas mencionadas na 

partitura. Em 4’ 17’’ (like cristal) todas as notas da frase devem ser tocadas 

através de harmónicos oitavados. A primeira nota é tocada na 3ª corda, trasto 

XII, com técnica de harmónico artificial, as notas seguintes são pisadas na 3ª 

corda e por aí sucessivamente, até à 1ª corda.  

Sobre os três harpejos de harmónicos de 4’ 25’’ já escrevemos o essencial, no 

capítulo V- 3.3.4. Temos que executá-los com clareza, pois algumas notas são 

difíceis de obter (principalmente nos trastos XVII e XX) e reparti-los igualmente 

pelos quatro segundos de duração total do conjunto. O tremolo no acorde 

Sol/Fá que se encontra a 4’ 32’’ pode ser executado (como segunda opção) 

com notas alternadas e não simultâneas (de preferência com os dedos da mão 

direita, p e m). O glissando que temos em 4’ 39’’ parece começar num Ré# e 

acabar num Lá grave que terá de ser percutido, enquanto a mão direita pulsa a 

corda (do lado esquerdo desta), para se ouvir o bitone. Na realidade a nota 

Ré# é tocada na 3ª corda e o glissando é realizado todo na 3ª corda até acabar 

em Sol (corda solta), sendo atacado de imediato o Lá bitone.  
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Se o processo for bem conduzido sem cortes entre o glissando e o Lá, temos a 

ilusão (acústica e visual) que aquele é contínuo até ao Lá grave. Na frase 

seguinte (novamente com bitones, notas normais e neste caso harmónicos) 

voltamos ao ambiente calmo e poético pela segunda vez.  

Os bitones devem ser tocados com um dedo da mão esquerda a percutir a nota 

grave mas, tocando o monotone do lado esquerdo da nota pisada com a mão 

direita para que se obtenha mais volume sonoro destes monotones 

sobreagudos (quanto mais agudo menos sonoro é um monotone, tal como 

acontece com um som harmónico).  

Em 4’ 59’’ todos os sons harmónicos devem ser executados com técnica de 

harmónicos artificiais, com as notas pisadas nas casas referidas e as notas 

afloradas nos trastos escritos. A 5’ 04’’, encontramos a terceira e última frase 

que utiliza bitones, notas normais e harmónicos, criando a terceira ‘ilha’ de 

calma e poesia deste Heart II. Em todas as notas normais deve-se usar a pulpa 

do polegar para criar uma cor mais dolce em conjunto com uma dinâmica piano 

e um ambiente calmo, contínuo, mas contrastante em timbres, técnicas e 

alturas, tal como devemos fazê-lo (ou já fizemos) nas outras duas ‘ilhas’ 

anteriores. Em 5’ 11’’ observamos uma melodia com dez semicolcheias, as 

quais incluem vários quartos de tom.  Esta frase deve ser realizada como um 

serpenteado e deve incluir um ligeiro rubato. A nosso ver há quatro impulsos na 

frase. Os três primeiros iniciados pelos quartos de tom e o último, pelo salto do 

dedo 2 da mão esquerda para a nota Lá (formando conjuntos de notas 

dispostas desta maneira: 2+3+3+2). A seguir, em 5’ 14’’ (segunda parte da 

pulsação) o acorde que tem uma corda solta e um harmónico natural, 

executamo-lo em harpejo começando pelo harmónico na 5ª corda e depois 

pela nota natural, para que o harmónico não deixe de se ouvir (se fosse tocado 

em simultâneo com a corda solta Ré, dificilmente se escutaria). Em 5’ 22’’ 

depois de executarmos a tambora devemos fazer imediatamente pausa na 3ª 

corda (com o dedo 3 da mão esquerda que é o que se encontra livre), para que 

esta não fique a vibrar.  
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Em 5’ 28’’, o glissando ascendente (tal como em 4’ 08’’, aqui era descendente) 

dá a ilusão de ser contínuo. Na realidade, o glissando que sai do Dó grave vai 

até cerca do Fá # na 5ª corda e depois o dedo sai para se apanhar o acorde, 

cuja nota grave que se segue ao glissando é um Sib (havendo aqui um salto de 

quatro meios tons). O mesmo processo acontece com o glissando final 

descendente de 5’ 56’’ (só que aqui o salto é de seis meios tons), mantendo-se 

a ilusão de que o glissando é contínuo, apesar do salto da 5ª para a 6ª corda. A 

partir de 5’ 54’’ inicia-se o processo de tremolos contínuos que vão dar origem 

ao final da obra. O primeiro tremolo é realizado em duas cordas (4ª e 3ª) para 

aproveitar a 3ª corda solta Sol e o seu timbre mais dolce já que este final parte 

de um mp e progride através de um grande crescendo até ao ff pré final, 

acabando num acorde fortíssimo, repetido seis vezes, em tambora. Este 

acorde final de seis notas obriga a uma grande abertura da mão esquerda já 

que temos o dedo 4 na VI casa e 5ª corda num Mib e o dedo um em barra 

pequena (duas cordas) na I casa. Segundo nossa sugestão, a compositora 

aceitou uma 2ª hipótese de acorde final que sugerimos (mas apenas como 

ossia). O acorde seria o seguinte, da sexta para a primeira corda: Mi, Lá, Ré, 

Sol, Dó e Fá na primeira batida da tambora, sendo as restantes batidas 

compostas por Mi, Lá, Mib (executado em ligado ascendente na 4ª corda), Sol, 

Dó e Fá. Assim os dedos da mão esquerda ficariam todos colocados na 

primeira posição (respetivamente da 6ª para a 1ª corda: cordas soltas nos Mi e 

Lá, corda solta em Ré e dedo 1 no Mib (em ligado, na mesma corda), corda 

solta no Sol, dedo 2 no Dó e dedo 3 no Fá).  

Há ainda que observar com atenção, no final deste capítulo, na última partitura 

com dedilhações, as várias frases em que dividimos toda a música. As pausas 

que as separam são de diversos tamanhos e há que as contar com rigor, pois 

os silêncios (e as notas longas que também criam momentos 

expressivo/contemplativos através das suas reverberações que se ouvem nos 

espaços de estagnação rítmica) são muito importantes segundo a compositora. 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

644 

 

Figura VI - 98: Página 8 (1ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 99: Página 9 (2ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 100: Página 10 (3ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 101: Página 11 (4ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 102: Página 12 (5ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 

  



649 

 

Figura VI - 103: Página 13 (6ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 104: Página 14 (7ª). Revisão Lopes/Soveral, Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 105: Página 8 (1ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 106: Página 9 (2ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 107: Página 10 (3ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

654 

 

Figura VI - 108: Página 11 (4ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 109: Página 12 (5ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 110: Página 13 (6ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 
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Figura VI - 111: Página 14 (7ª) com dedilhações. Heart II, Soveral. 
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5. Improvisação II – Pedro Rocha 
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5.1. Breve biografia 

 

Pedro Rocha nasceu em Torres Novas em 1961. Embora desde cedo tenha revelado 

inclinações musicais, só começou a estudar música seriamente aos 16 anos. De 1981 a 1984 

frequenta Ciências Geológicas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo 

obtido uma formação científica que se tornou importante no decurso do seu percurso musical. 

Simultaneamente estudou Piano do Conservatório Nacional de Lisboa, com Gilberta Paiva e 

mais tarde com Olga Prats.  

Em 1982 inicia estudos de Composição com Christopher Bochmann, prosseguindo-os na 

Escola Superior de Música de Lisboa a partir de 1986, data em que conclui o curso de 

Composição. Entre 1982 e 1990 assiste a cursos e seminários, com Makoto Shinohara e 

Daniel Teruggi (musica electroacústica); Erwin Liszt e Pepe Prats (Direcção Coral); Fernando 

Eldoro (Direcção de Orquestra), Constança Capdeville, Álvaro Salazar, Jorge Peixinho e 

principalmente Emmanuel Nunes e Christopher Bochmann (Composição). Em 1986 frequenta o 

curso Nova Música em Darmstadt. Em 1987 ganhou um Prémio de Composição na 

comemoração dos 75 anos de F. Lopes-Graça com o Duo para violino e violoncelo. Em 1988 

realiza um estágio no Gabinete de Música Electroacústica em Cuenca, Espanha, com uma 

bolsa da J.M.P., onde compôs Dual para piano e 4 samplers, a sua primeira obra de carácter 

vincadamente pessoal.Em 1990 conclui o curso de Composição da E.S.M.L. A sua obra mais 

importante deste período é Vórtice, que sintetiza diversas tendências que marcam o seu estilo -   

microtons, multifónicos e ruídos. Recebe então uma bolsa de aperfeiçoamento artístico da F. C. 

Gulbenkian, que lhe permite estudar de 1990 a 1994 com Alain Bancquart em Paris. Durante 

esse período frequentou diversos cursos de informática musical, como o estágio SYTER no 

Groupe de Recherches Musicales, sob a orientação de Daniel Teruggi, e frequentou o Cursus 

de Composition et Informatique Musical no IRCAM, onde trabalhou com diversos técnicos e 

compositores como Brian Ferneyhough, Tristan Murail, Phillipe Manoury e Jonathan Harvey. 

Desta época destacam-se as obras Caminho, para flauta, trompa e dispositivo electrónico, 

Pièce pour Vibraphone et Live Electronics e Cri, para orquestra de flautas. A sua actividade 

inclui a de docente - em diversas disciplinas como "A.T.C.", "Coro", "Música de Câmara", 

"Improvisação" e "Orquestração" na A.A.M. de Lisboa e no Conservatório de Artes de Leiria; de 

director da revista Gazeta Musical, em 1997, editada pela A.A.M. de Lisboa; de aluno, estudou 

canto na J.M.P. sob a orientação de Fernando Serafim e técnica vocal com Dolorez Suarez e 

Vianey da Cruz, e terminou a licenciatura em Composição na Escola Superior de Música de 

Lisboa. Recentemente tem composto obras acusmáticas em colaboração com o videasta 

André Sier, no tríptico inacabado To a world free from..., bem como Simbioses, com Ana 

Carvalho. 
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Também tem escrito obras onde a improvisação e a abertura formal anunciadas em Dual são 

processos importantes, como To a free world, para conjunto instrumental e, To a world free 

from beliefs para conjunto instrumental e sons pré-gravados. Do seu estilo composicional 

destaca-se a complexidade rítmica e tímbrica, patente na utilização de um vocabulário 

ultracromático e pela utilização de microtons e microritmos, tendo também a preocupação de 

compor obras de execução mais acessível, em virtude da sua actividade pedagógica. 

  



661 

5.2. Entrevista - contexto, estilo e interpretação. 

Considerações do compositor 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

PR: Sempre me interessei pela improvisação. Parte da minha aprendizagem 

como músico, aconteceu improvisando desde criança. O contraste de poder 

produzir uma obra de música de qualidade, sem formalização prévia, surgiu 

cerca de mil novecentos e noventa e nove, altura em que comecei a dirigir uma 

classe de improvisação, embora em ‘Dual’ já tivesse revelado preocupações 

concernentes a alguma improvisação e, sobretudo, obra aberta. O guitarrista 

Tiago Ferreira a quem a obra é dedicada pediu-me para lhe compor uma obra 

e ambos os factores se conjugaram. 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

 

PR: Não me lembro, mas obras improvisadas, à medida que as ia escrevendo, 

são apenas três nesta primeira fase. Improvisação I, para Flauta e Guitarra, 

Improvisação II, para guitarra e Meditação I para guitarra (a minha experiência 

dentro da música minimal). Só mais tarde em obras como ‘To a free world’, ‘To 

a world free from beliefs’ e mais recentemente em ‘No New World Order 

Improvisation’ a improvisação retoma uma dimensão mais sistemática. 

 

JML: Que obras suas aconselha a ouvir/ver, para que nos possamos integrar 

melhor na sua linguagem, em especial nesta obra? 

 

PR: As minhas obras acusmáticas são, sem dúvida, aquelas em que a minha 

linguagem é levada aos limites. Para além dessas ‘To a world free from beliefs’ 

‘Algarve’ e algumas outras obras que até hoje nunca foram tocadas como ‘To a 

free world’ e ‘Vórtice’. 
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JML: O que entendes por acusmática? 

 

PR: O termo acusmático foi cunhado nos anos sessenta por um poeta francês 

com ligação ao GRM. Consta que o Sócrates filosofava atrás de uma cortina, 

pois achava que a sua pessoa não era importante, apenas as ideias. Assim 

toda a música, a que suprime a sua fonte inicial de som é acusmática. 

Poderíamos, em caso extremo, dizer que a música que se ouve através de 

colunas, como uma sinfonia quando está a ser reproduzida por um sistema de 

alta-fidelidade é música acusmática. E em certo sentido é. Mas a música 

acusmática é por natureza uma que usa atualmente o disco duro do 

computador, CD, DVD, ou outro tipo de suporte digital, e que foi concebida 

para ser reproduzida exclusivamente através de altifalantes. Os sons usados 

sejam de origem concreta ou eletrónica foram cortados, separados da fonte 

inicial que os gerou. Na minha música há várias peças que têm o que se 

chamava há anos, ‘fita magnética’. Como o termo envelheceu naturalmente, 

decidi substituí-lo por ‘música acusmática’ ou sons pré-gravados, como no caso 

do Salmo 148, Algarve ou To a world free from beliefs. 

 

JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

PR: Não queria ser eu a definir tal corrente, embora simpatize com o termo 

ultracromatismo; o ultracromatismo levado a todos os parâmetros musicais. 

Influências…a música de diversos compositores acusmáticos do GRM, de 

Emanuel Nunes – do ponto de vista formal; de Alain Bancquart – do ponto de 

vista microtonal; de Helmut Lachemann – do ponto de vista do ruído e do 

silêncio colorido; nalgumas poucas obras de Brian Ferneyhough, devido a uma 

elevada elaboração paramétrica e virtuosística. 
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JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 

Para a interpretação da sua obra dá importância a alguns aspetos extrínsecos 

à mesma? 

 

PR: Não, excepto compor sem formalização prévia. Não. 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

 

PR: Nesta obra em concreto não, noutras sim, quer na sua totalidade quer 

nalgumas secções. Porém a tendência tem sido para compor obras em que a 

formalização é francamente mais simples e imediata. 

 

JML: Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Existem 

intervalos típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? 

Expressão? 

 

PR: Sobre esta obra não. Na verdade pode ser que algum dia faça uma revisão 

à mesma e a simplifique, pois a meu ver tem ideias musicais a mais 

(demasiadas atrações). Noutras obras decididamente sim, porém, como tenho 

produzido obras de carácter tão diferente, a resposta não poderá caber aqui. A 

única coisa que te posso dizer é, que usei a oitava de modo parcimonioso 

[parco, pouco], normalmente com fins cadênciais. Portanto são um intervalo 

raro na minha música até talvez 2007. Ultimamente não me tenho preocupado 

tanto [em usá-las], mas mesmo assim não são abundantes. 

 

JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

PR: Há a experiência do dedicatário da obra e a minha experiência pessoal 

com a guitarra. 
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JML: Trabalhou/observou algumas partituras de guitarra de outros 

compositores? Até que ponto procura que a linguagem se adapte ao 

instrumento/instrumentista? Trabalhou com algum guitarrista? 

 

PR: Cheguei a tocar guitarra, embora de ouvido, na minha juventude. Já 

conhecia alguns problemas e capacidades do instrumento. O Tiago Ferreira 

ajudou-me na elaboração de alguns detalhes e foi ele que inventou os vibratos 

mencionados na obra. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

PR: Timbres diferentes sim. Outros instrumentos não. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 

 

PR: Considero que uma partitura é um objeto virtual passível de várias 

interpretações. Dado o carácter da obra, talvez o número de interpretações 

incorretas possa ser menor que noutro tipo de obra. 

 

JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo (cocriação) na 

interpretação/execução da sua obra? 

 

PR: A meu ver tem sempre. 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

PR: O que ele entender. 
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JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém, ou superou as expetativas em alguns 

detalhes? 

 

PR: Apenas o facto de a improvisação da composição se ter traduzido nalguma 

falta (ou excesso) de polarização. Ou seja, o processo de compor improvisando 

é algo que também se tem de aprender. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 

 

PR: Pode, na minha e em todas as obras com guitarra. 
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Figura VI - 112: 1ª página de Improvisação II, Rocha.  



667 

 

Figura VI - 113: 2ª página de Improvisação II, Rocha. 
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Figura VI - 114: 3ª página de Improvisação II, Rocha.  
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5.3. Apontamentos gerais sobre Improvisação II 

 

5.3.1. Apontamentos gerais sobre as edições da obra 

 

Existem duas versões manuscritas desta obra de Pedro Rocha. A primeira tem 

como título, Improviso II para guitarra solo, a segunda chama-se Improvisação 

II para guitarra solo. Para a primeira fase de análise desta obra, foi importante 

a comparação entre as duas edições que nos ajudou a esclarecer algumas 

dúvidas sobre, por exemplo, quais as notas, cordas e ritmos pretendidos pelo 

compositor em certos pontos da obra. 

 

 

5.3.2. Apontamentos sobre a estreia da obra 

 

Improvisação II teve a sua estreia num concerto de professores do OLCA 

(Orfeão de Leiria Conservatório de Artes). Este concerto teve lugar no dia 9 de 

Janeiro de 2004, no Auditório Miguel Franco – Centro Cultural Mercado de 

Sant’ Ana, em Leiria. A obra (ainda com o nome de Improvisos II) foi 

interpretada e estreada pelo guitarrista Tiago Ferreira, a quem esta foi 

dedicada. 
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Figura VI - 115: Capa do concerto que incluiu a estreia de Improvisação II. 

 

 

Figura VI - 116: Programa do concerto que incluiu a estreia de Improvisação II. 
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5.4. Apontamentos introdutórios sobre a linguagem específica 

da obra/compositor 

 

Vejamos o que o compositor escreveu sobre esta obra nas breves notas que 

deixou registadas on - line, no CIMP: 

 

Peça escrita sem formalização prévia (tal como Improviso I [para flauta e guitarra]) (…), revista 

durante o ano de 2003, graças às sugestões dos guitarristas José Mesquita Lopes e, sobretudo 

Tiago ferreira (…) que me mostrou os efeitos de vibrato que podem ser obtidos com os 

movimentos da guitarra. (…) A guitarra é scordata de modo a obter quartos de tom.  

(…) Esta peça prossegue o meu percurso de escrever música microtonal [ultracromatismo] sem 

formalização prévia, como revela o seu título. Para além da sua afinação com cordas [1ª, 3ª e 

5ª] um quarto de tom abaixo do diapasão normal e a 6ª corda em Ré bemol, explora ainda 

efeitos de tremolo, obtidos com o corpo do instrumento.
130 

 

Ultracromatismo é um termo que o compositor gosta de utilizar. Segundo Pedro 

Rocha, existem outros compositores portugueses que o usam [como a maioria 

dos compositores incluídos no grupo 1] mas que normalmente não lhe dão este 

nome. O compositor utiliza noutras obras, não só quartos de tom, mas também, 

sextos, oitavos e décimos de tom, por exemplo. Pedro Rocha está 

perfeitamente consciente dos resultados que podem ser obtidos, na execução 

das suas obras microtonais. Ele afirma que até a música feita com meios tons 

só será verdadeiramente em meios tons se for feita num piano ou um órgão. Se 

for executada por um coro ou uma orquestra já será uma aproximação. Na obra 

Improvisação II este facto também acontece, sendo impossível executar 

rigorosamente os quartos de tom e às vezes até os meios-tons, porque a 

afinação muda quando tocamos, seja por causa do posicionamento dos dedos 

ou por causa da desafinação das cordas que tende a descer ou subir com o 

seu uso e com as diversas condições físicas do local onde se encontram. 

  

                                                           
 

130
Notas do compositor sobre a obra Improvisação II, editadas on - line pelo Centro de 

Investigação e Informação da Música Portuguesa (s/ data). 
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Nesta primeira fase de análise da linguagem específica da obra/compositor, 

parece-nos ainda importante, divulgar o que o compositor disse sobre a 

formalização e a improvisação na sua própria obra. Vejamos o que nos revela 

numa entrevista realizada em 2004 (dois anos depois da composição de 

Improvisação II): 

 

Mas a verdade é que me tenho sentido perfeitamente bem com a minha consciência, 

ultimamente, trabalhando com pouca formalização ou, às vezes, nenhuma. Mas lá está, quer 

dizer, a formalização é uma ferramenta (…) que a qualquer momento penso que poderá ser útil 

utilizar. Algumas obras [minhas] o que fazem é conciliar (…) um rigor formalista (…) [com] 

gestos extremamente intuitivos.
 

Há outras obras que têm utilizado improvisação, mas a improvisação controlada. Em relação à 

obra aberta (…) eu gostaria de dizer que, por um lado, qualquer obra é sempre uma obra 

fechada. Porquê? Porque para nós o tempo processa-se de uma maneira linear, então 

qualquer obra é sempre uma forma fechada. Apenas é aberta na medida em que nós depois 

podemos confrontá-la com outra interpretação dessa mesma obra e, no momento em que 

estabelecemos comparações, aí distinguimos diferenças, e aí a obra torna-se aberta, mas 

qualquer obra quando está a ser executada é sempre uma obra fechada. Ou seja, qualquer 

improvisação (…) acaba por ter um resultado fechado quando nós a estamos a escutar. (…) Eu 

considero que a improvisação e a obra aberta, nessa mesma medida, são um campo de 

possibilidades e de exploração, extremamente importante e extremamente expressivo. 
131

 

 

Sendo esta obra uma ‘improvisação controlada’, existem nela todos os tipos de 

intervalos usuais para além dos quartos de tom. Podemos verificar que existem 

alguns intervalos, melódicos ou harmónicos, de 8va (compassos 6, 32 e 36) e 

muitos de falsas oitavas, (compassos 2, 5, 11, 12, 13, 20 e 33) em que uma 

das notas soa ¼ de tom abaixo.  

  

                                                           
 

131
Entrevista a Pedro Rocha, editada on -  line pelo Centro Português de Investigação e 

Informação da Música Portuguesa em 16-07-2004. 
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O compositor menciona apenas que usa a 8va (intervalo 12) de modo 

parcimonioso, normalmente com fins cadênciais, e que é um intervalo raro na 

sua música até cerca do ano de 2007. Em Improvisação II as 8vas aparecem 

nos compassos acima referidos, mas surgem maioritariamente noutros 

momentos que não os cadênciais.  

Não encontramos registos fixos a não ser momentaneamente em pedais 

harmónicos de relativa curta duração, ou então, em momentos mais calmos e 

estáticos com ritmos mais regulares. Todos os registos fixos encontram-se nas 

duas cordas mais graves da guitarra. Esta obra utiliza muitas notas 

ornamentais (de uma a seis notas), tremolos e efeitos como harmónicos 

naturais. Devido à sua scordatura específica, a obra permite que se usem 

bastantes cordas soltas do instrumento, por exemplo, em harpejos e acordes, 

não comprometendo a linguagem microtonal. Há a referir ainda, que devido à 

scordatura usada (em quatro cordas do instrumento, com quartos de tom 

abaixo em três delas (1ª, 3ª e 5ª) e um tom e meio abaixo da afinação usual na 

6ª corda) o compositor é obrigado a ter um grande controlo das cordas onde 

todas as notas são tocadas, devido ao facto de no instrumento ser possível 

obter notas de altura igual em cinco, quatro, três e duas cordas diferentes. 

Assim o compositor tem de escrever as cordas onde se tocam todas as notas 

da música.  
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5.5. Dados específicos sobre Improvisação II 

 

5.5.1. Dados específicos sobre problemas/dúvidas na 

edição 

 

Devido ao facto desta obra usar scordatura em várias cordas da guitarra, o 

compositor aceitou a nossa proposta/ideia, duma possível realização/escrita de 

uma pauta aparte que contivesse todas as notas ‘reais’ (ou eventualmente uma 

pauta dupla com a parte scordata e a real). Pensamos ser muito útil essa pauta 

aparte, para podermos tirar dúvidas quanto a notas e também para podermos 

mais facilmente realizar uma audição interior (auditivo/visual) ‘real’ da obra.  

No entanto, nesta peça, a diferença entre o que se ouve e o que está escrito, 

não é demasiado grande para causar problemas de audição interior ao 

intérprete (o ouvido adapta-se aos quartos de tom). 

No segundo compasso, a nota Si (que tem o símbolo de pizzicato alla Bartók) 

não deve ser tocada na primeira corda, mas na terceira. No mesmo compasso, 

o último Réb grave é uma semínima e não uma mínima. 

No décimo compasso, o Réb grave é tocado na sexta corda e não na primeira. 

No décimo terceiro compasso, terceiro tempo, o Si harmónico resultante é 

realizado na terceira corda (o símbolo da primeira corda está a mais). Nas 

apogiaturas seguintes a nota Ré grave deve-se tocar na sexta corda e não na 

quarta.  

No compasso dezasseis, o segundo grupo de três harmónicos são mesmo três 

colcheias e não uma tercina (o grupo está escrito corretamente). 

No compasso trinta e um, a última colcheia toca-se na 5ª corda e não na 4ª. 

No compasso trinta e seis, e apesar da seta descendente, as cordas estão 

trocadas; ou seja, o Si agudo harmónico é executado na segunda corda no V 

trasto; o Mi harmónico é executado na primeira corda, trasto XII.  

No compasso cinquenta (último compasso) o primeiro Mi agudo não é 

harmónico e é realizado na primeira corda. 
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5.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

 

5.5.2.1. Forma 

 

Sendo esta obra uma improvisação escrita, não teve, à partida uma ideia 

definida de estrutura global ou até parcial. No entanto, à medida que foi sendo 

escrita e principalmente depois de terminado o processo de composição, o 

resultado final acaba por ter sempre uma forma fechada.  

O resultado que podemos observar na partitura encontra-se representado na 

tabela seguinte (em baixo, nesta mesma página). Como vemos não existem 

secções iguais ou repetidas, no entanto, a estrutura encontrada é muito 

importante para a interpretação da música, seja porque define melhor no nosso 

cérebro os pontos de tensão e repouso (o que facilita, pelo menos, a 

memorização dos acontecimentos musicais). Através da forma e dos 

conteúdos o intérprete pode dar-lhes o relevo e a importância que o próprio 

material define.  

 

I Secção  (A) – Compasso 1 a 4 (Introdução). 

II Secção (B) – Compasso 5 a 16 (Grande variedade/actividade/irregularidade 

métrica e rítmica, grandes contrastes entre alturas, timbres, dinâmicas e 

efeitos). 

III Secção (C) – Compasso 17 a 22 (Grande atividade com tremolos e 

apogiaturas com mais notas. O Tempo, no global, começa a tornar-se um 

pouco mais calmo). 

IV Secção (D) – Compasso 23 a 36 (Uso de ritmos mais regulares, contínuos e 

mais lentos). 

V Secção (E) – Compasso 37 a 42 (Ritmos mais rápidos mantendo a 

regularidade geral). 

VI Secção (F) – Compasso 43 até ao fim (Secção mais lenta e calma de toda a 

obra. Ritmos regulares (maioria são mínimas)). 
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Regra geral, a seguir à introdução, a obra ‘começa’ com grande 

atividade/complexidade (B) que vai refreando até (D). Em (E) recupera um 

pouco a vivacidade, mas não a complexidade, para depois em (F) chegar ao 

ponto máximo de relaxamento e simplicidade. 

A respeito da formalização da obra vejamos o que nos diz Tiago Ferreira, o 

guitarrista que trabalhou a obra com o compositor e a estreou: “Esta obra é 

quase uma obra ‘ao contrário’ (...): A obra vai evoluindo duma maior tensão 

musical rítmica (também no andamento), para uma menor, ao contrário da 

maioria das obras musicais”. 

Vamos aproveitar a apresentação da forma da obra para abordarmos os 

aspetos (semelhantes) das ligações das suas secções que acabam por incluir 

notas mais ou menos longas de manifesto repouso.  

Será apresentada aqui uma pesquisa sobre vários tipos de vibratos, 

‘criados’/escolhidos especialmente para esta obra por Tiago Ferreira que 

envolvem movimentos da guitarra e gestos do guitarrista. Vejamos o que nos 

diz o guitarrista, a propósito destes momentos: 

 

A Perda de vibração das cordas em acordes muito longos, que tinha como consequência 

momentos mortos e desinteressantes, motivou algumas modificações. No início da obra, o 

vibrato no acorde longo foi sugerido e, de certa forma, ’inventado’ por mim, assim como a maior 

parte dos vibratos executados com movimentos oscilatórios da guitarra (...). Um aspeto curioso 

é o efeito visual nas interpretações ao vivo que resulta dos movimentos efectuados com o 

corpo da guitarra, nos vibratos (acordes longos) que aliados ao efeito sonoro, acabam por 

conferir um interesse acrescido a momentos que poderiam ter um resultado menos 

interessante – isto [a parte visual] perde-se nas gravações àudio.
132 

  

                                                           
 

132
Ver Anexo 1 – Questionário aos guitarristas envolvidos na estreia das obras portuguesas do 

grupo 1 e, especialmente envolvidos no processo de colaboração com o compositor. 
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O 1º acorde, no primeiro compasso utiliza um vibrato em que a guitarra é 

colocada horizontalmente (imediatamente a ser tocado) e onde existe uma 

rápida rotação do instrumento para diante e para trás (seguida de rallentando), 

com as mãos colocadas nos dois extremos da guitarra (na cabeça ou no 

cotovelo, junto à caixa e na junção das ilhargas). O 2º acorde, no compasso 

quarto, apenas utiliza ligeiro vibrato que pode ser executado (segundo a nossa 

opinião, neste caso), pressionando a cabeça da guitarra para trás enquanto o 

antebraço direito vai ajudando com uma ligeira pressão em sentido contrário. 

Uma segunda hipótese é executada somente com a mão direita que abana 

para diante e para trás criando um movimento de ar que vai fazer com que as 

cordas continuem a vibrar. 

O vibrato do 3º acorde, compasso 16 (final da secção B) é executado 

agarrando na guitarra como no primeiro vibrato e fazendo o mesmo tipo de 

rotação, para trás e para diante (mas mais lento). 

O vibrato do 4º acorde, compasso 32 é executado oscilando a guitarra para os 

lados (para a direita e para a esquerda – começando mais rápido e rallentando 

poco a poco). 

O vibrato do 5º acorde (duas vozes), compasso 42 (final da secção E) é para 

ser executado como qualquer uma das duas maneiras apresentadas no 2º 

acorde. 

O vibrato do 6º ‘acorde’ (final) é para ser executado desde molto vibrato até 

senza vibrato (obrigatoriamente). O movimento é ou pode ser executado como 

no 1º ou 3º acorde. 

Note-se que as velocidades dos vibratos são da responsabilidade do 

executante (o compositor não definiu a maioria dos andamentos ou velocidades 

de vibração das cordas, assim como o tipo de vibrato poderá mudar, de um 

executante para outro, conforme o gosto pessoal). 
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5.5.2.2. Alterações 

 

Apesar de toda a obra estar escrita com barras de compasso o compositor 

coloca as alterações nas notas como se as barras não estivessem lá. Nesta 

obra, a regra é a de que cada alteração só influencia a nota que lhe está 

imediatamente a seguir. Havendo barras de compasso, teoricamente não 

haveria a necessidade de aplicar essa regra. De qualquer maneira sabendo-se 

que Pedro Rocha utiliza esta regra, deixamos de ter dúvidas. 

Veja-se, por exemplo, a passagem do compasso dois para o três. Não havia 

necessidade de colocar um símbolo de bequadro na nota Ré grave do 

compasso três visto já termos mudado de compasso, mas o compositor não 

pensa, nem escreve da maneira tradicional.  

Diz o compositor “No entanto, se tenho dois Si bemóis seguidos eu escrevo as 

duas alterações Sib, Sib” 133. Se na mesma passagem (compasso 4) surgir um 

Si natural, mas em outra oitava, o compositor não escreve o bequadro no Si. 

Portanto, nesta obra, o compositor só escreve um bequadro quando a anterior 

nota alterada está na mesma oitava. Entre duas notas com ligaduras de 

prolongação não é necessário acrescentar a mesma alteração na nota ligada 

seguinte (veja-se o compasso 10), no entanto, por precaução, na única 

excepção na obra, a alteração é colocada (veja-se o compasso 17). 

 

  

                                                           
 

133
Podemos observar também isso, por exemplo, nos compassos 2, 8 e 13, 14, 31 e 46 (Réb), 

39 (Dó#), 11 (Ré#), 19 e 37 (Mib), 35, 37,45 e 46 (Fá#), 13 (Sol#) e 20 (Sib). 
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5.5.2.3. Métrica 

 

Em Improvisação II encontramos uma música sem compassos definidos, mas 

com barras de compasso ou de divisão de secções com os mais variados 

tamanhos. O compositor usa barras simples e barras duplas. As barras simples 

delimitam motivos, pequenas frases ou simplesmente a mudanças de pauta. 

Ver respetivamente compassos 1, 5 e 32 (entre outros). As barras duplas 

delimitam parágrafos ou secções diferentes (veja-se respetivamente os 

compassos 4 e 16), as quais, por vezes, coincidem com mudanças de 

andamento, assinaladas pelas indicações metronómicas (vejam-se compassos 

45, 46, 48 e 49, entre outros). Existem, porém, momentos em que tal não 

acontece (vejam-se compassos 5 ou 13).  

Nesta obra as barras de compasso não têm normalmente quaisquer 

correspondências com acentuações. No entanto em alguns casos, isso 

acontece em termos de Ársis e Tésis134. Vejamos algumas passagens em que 

o referido acontece. Dos compassos 2 para 3, 9 para 10, 14 para 15, 20 para 

21, 26 para 27, 32 para 33, 39 para 40. Com Improvisação II de Pedro Rocha, 

continuamos a ter maioritariamente música métrica que a espaços, inclui 

música amétrica que interage de uma maneira viva e envolvente com a 

primeira, mas nunca em simultâneo (vejam-se os compassos 18, 19 e 20).  

Esta música métrica, no entanto, não utiliza a escrita de compassos que até se 

podem facilmente subentender através das barras de compasso.  

A unidade principal é a semínima. Por vezes quando o tempo é muito lento a 

unidade deverá passar para a colcheia. Vejamos os compassos 14, 32, 35 e 

36, entre outros.  

  

                                                           
 

134
Os termos Ársis e Tésis já existiam na Grécia Antiga. Para os Gregos a Poesia, a Dança e a 

Música, eram consideradas artes do movimento. Na Dança, chamavam Arsis ao movimento 
ascencional do corpo e Tésis à queda e repouso do mesmo. A Música e a Poesia regiam-se 
por regras semelhantes – à base do ritmo tónico e prosódico. 
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Esta obra inclui indicações metronómicas que vão de semínima = 30, 40, 50, 

60, 90 e 120. Durante a entrevista o compositor concordou com a nossa 

opinião de substituir o ‘igual a’ (=) pelo cerca de (c. de) durante toda esta peça 

porque o andamento não tem de ser rigoroso. (para aprofundar este assunto 

ver de seguida o subcapítulo 5.5.2.4. Ritmos). Elas alternam bastante entre si, 

de maneira mais contrastante no primeiro terço da obra (cerca do compasso 16 

– parte final da secção (B)). Vejamos ainda, o que nos disse Tiago Ferreira 

sobre a maneira como o compositor usa a métrica entre as várias indicações 

metronónicas: “Uma das características marcantes nesta obra são as 

constantes mudanças de andamento e a ligação entre estes andamentos ser 

feita em accelerando ou desacelerando [rallentando]”135. Estas mudanças 

graduais acontecem dentro de compassos completos ou em partes de outros. 

Vejam-se os principais exemplos nos compassos 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 

20, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 48.  

Em cinquenta compassos, dezassete (1/3) mudam gradualmente de 

andamento, através de rallentandos e accelerandos e não em subitas 

modulações métricas que nesta obra, o compositor não usa. As setas 

inclinadas ascendentes que aparecem nos compassos 5 e 11 significam que 

existe uma aceleração no tempo e no espaço por elas delineadas. O 

compositor decidiu, no caso dos rallentandos não usar o símbolo de seta 

descendente que se usa igualmente em diversas obras contemporâneas de 

origem pós-serial ou não, por exemplo, em compositores como, Pierre Boulez, 

Brian Ferneyhough, Emanuel Nunes ou José Mesquita Lopes, entre outros. 

  

                                                           
 

135
Ver Anexo 1 (Tiago Ferreira) – Questionário aos guitarristas envolvidos na estreia das obras 

portuguesas do grupo 1 e no processo de colaboração especial com o compositor. 
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5.5.2.4. Ritmos 

 

O tipo e a dificuldade de ritmos usados nesta obra são usuais em música 

contemporânea. Temos essencialmente música a uma ou duas vozes, com a 

exceção dos acordes a partir do compasso 45. São de notar as quiálteras 

‘regulares’, com ritmos regulares e irregulares, com grupos de 3:2, 5:4, 6:4 e 

7:4, o grande número de apogiaturas ‘regulares’ rápidas em quantidades de 1, 

2, 3, 4, 6, 7 (a maioriaa uma voz, mas existem também algumas a duas vozes 

simultâneas (ver compassos 17, 24 e 41)), e, o grande número de tremolos a 

uma, e, sobretudo, a duas vozes. Vejamos exemplos de quiálteras regulares 

com ritmos regulares e irregulares: 

 

 

Figura VI - 117: Quiálteras com ritmos irregulares (quintinas). 

 

 

Figura VI - 118: Quiálteras com ritmos regulares (quintinas e tercinas). 
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O andamento e a proporção dos tremolos poderão causar dificuldades se 

pensarmos (o que é perfeitamente normal) que o número de traços é para ser 

cumprido rigorosamente, em termos de escrita. Felizmente o compositor 

explicou-nos que apesar de querer o tremolo rápido este é non misurato. 

Segundo Pedro Rocha “Quando não coloco a indicação na pauta, ‘misurato’ 

parto do princípio que o ritmo é ‘non misurato’”. Os ritmos dos tremolos não são 

para ser tocados com rigor, (mas apesar de tudo rápidos e num andamento 

semelhante; de qualquer maneira, teria sido talvez melhor ter escolhido outro 

símbolo, como já abordado no capítulo IV, figura IV-69 e que significa 

tremolo o mais rápido possível). Depois da afirmação do compositor 

percebemos que afinal, também todos os ritmos da obra são non misurato. De 

qualquer maneira, já no compasso 17 a 29 (precisamente na secção onde 

aparecem mais tremolos) e do compasso 45 até ao final aparecem indicações 

de senza rigore, o que leva a entender que aqui o rigor é ainda menor do que 

nas restantes secções da música. Por outro lado, como já vimos atrás, a 

música está repleta de indicações metronómicas diferentes, das quais 

emergem ou antecedem rallentandos ou accelerandos, tornando muitos ritmos 

quase ‘elásticos’ criando a sensação de pouco rigor. De qualquer maneira há 

pelo menos uma secção mais estável como a (D).  

 

5.5.2.5. Dinâmicas 

 

As dinâmicas têm uma grande relevância em Improvisação II. Existem 

‘compassos’ que contêm sinais de dinâmica em número de um a nove. Para o 

compositor, quando escreve uma indicação, por exemplo, f (forte) numa ou 

mais notas, esta, continua a valer até aparecer outra indicação diferente. As 

dinâmicas estão escritas de duas maneiras como resultado final e como 

intenção de esforço. Vejamos pormenorizadamente as que nos parecem ser 

escritas como intenção de esforço.  
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No compasso 2 é necessário o uso de um esforço por parte do executante para 

conseguir tocar os harmónicos Si (f) e um pizzicato alla Bartók Si (ff). Terá de 

se fazer um esforço máximo nos harmónicos, e um mediano no pizzicato. No 

compasso 10 se fizermos os tremolos com dedillo ou com dedos alternados (de 

preferência) conseguiremos ouvi-los mais piano e aos harmónicos Mi, forte. No 

compasso 13 os harmónicos artificiais Sol# e Do natural (ff) são de dinâmica 

impossível de se realizar, tendo em conta os sons naturais anteriores e o 

harmónico natural mais audível mesmo que piano (casa XII). No final da peça 

(última pauta) os Mis agudos (f e ff) soariam na melhor das hipóteses mf e f (ou 

mp e mf), assim o compositor decidiu mudar o primeiro Mi, para natural na 1ª 

corda, e o segundo mantê-lo em harmónico (mas o desequilíbrio mantem-se). 

O Fá final (harmónico artificial) nunca soará forte, mas sim mp, para além do 

som se perder rapidamente (não se ouvindo nem metade dos oito tempos 

propostos). De qualquer maneira o compositor está consciente destes dados e 

a intenção aqui é que o Fá fique a soar até al niente (só que o ideal seria ficar 

um pouco mais – com um vibrato especial consegue-se um pouco mais de 

duração). Nesta obra, normalmente, as dificuldades de produzir as dinâmicas 

passam pelo equilíbrio entre sons harmónicos (que nunca poderão) soar tão 

forte como estão assinalados mantendo a proporção com as dinâmicas de 

notas normais ou pizzicatos alla Bartók. Assim, propusemos que algumas 

destas dinâmicas ‘utópicas’ fossem substituídas precisamente por símbolos de 

esforço como smfz, sfz ou sffz. O compositor gostou desta ideia e referiu de 

imediato “tenho de tomar nota disso”. Pedro Rocha não escreve dinâmicas de 

uma maneira serial, de qualquer maneira a escrita e a audição é do género 

pós-serial. Durante quase toda a obra, menos nos compassos 35 a 38, as 

dinâmicas estão muito juntas, muitas vezes nota a nota e de uma maneira 

muito contrastante. Na entrevista a Tiago Ferreira já referida (Anexo 1) este 

fala na importância concedida aos ornamentos, cujas intensidades são 

normalmente maiores (mas não sempre) que as notas reais. Há primeira vista 

parece haver aqui um exagero propositado dessa possível (?) acentuação 

tonal.  
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Ao questionarmos o compositor sobre este ponto, este comparou-nos 

efetivamente estas apogiaturas com as da música tonal que normalmente são 

para tocar mais forte que as resoluções (consonâncias).  

Neste caso a música não é tonal e a maioria das apogiaturas não se resolve 

por grau conjunto, nem os intervalos são da mesma ordem (nesta obra a 

maioria das apogiaturas encontra-se a uma distância intervalar maior que a 

oitava). Outra grande diferença é que estas apogiaturas de uma nota, duplas, 

triplas ou com mais notas são do género ornamental rápido e não têm a ver 

com apogiaturas melódico/harmónicas tradicionais. As dinâmicas usadas pelo 

compositor são: 

 

ppp     pp      p      mp     mf      f      ff      fff 

 

 

5.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

  

O primeiro ponto que queremos abordar na interpretação da obra de Pedro 

Rocha (Improvisação II) é o da questão das indicações metronómicas. Esta 

obra contem muitas mudanças de andamento que vão desde semínima = a 30 

até = 120 (que é a unidade principal de pulsação. Em andamentos lentos 

deverá ser mudada para a colcheia).  

Dialogando com o compositor concluímos que seria melhor que as indicações 

metronómicas estivessem escritas como: ‘cerca de’ do que ‘igual a’. Na 

verdade o compositor não pretende que os ritmos sejam tocados de forma 

rigorosa. Quando ele pretende música medida de uma maneira 

inequivocamente rigorosa escreve sempre a indicação misurato. Como esta 

indicação não aparece na partiura convém dizer que a intenção do compositor 

é que a maior parte da obra seja tocada non misurato, fazendo juz à linguagem 

‘improvisada’.  
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O próprio uso de indicações metronómicas com indicações de rallentando ou 

accelerando entre dois tempos diferentes (como acontece várias vezes na 

primeira página) é um indicador de que entre os tempos tudo será senza 

rigore e non misurato, tal como nas páginas dois e três.  

Vários tipos de vibratos que podem ser aplicados aos acordes finais de cada 

frase/parágrafo/secção foram já expostos em 5.5.2.1. Aquando da nossa 

segunda entrevista ao compositor, este mostrou interesse em ir mais longe, e, 

definir (embora já tenha ouvido com interesse e concordado com a inclusão 

dos vibratos que foram expostos atrás no subcapítulo 5.5.2.1.) os vários tipos 

de vibrato numa próxima versão, tendo desafiado os guitarristas a explorar 

estas novas técnicas. 

Quanto aos tremolos de duas cordas, Pedro Rocha concordou com a sua 

execução, feita com a alternância de dois dedos da mão direita (p m ou p i, por 

exemplo) em substituição do que está escrito na pauta que sugere vários 

dedillos em diversos pares de cordas. Já ficou demonstrado o problema dos 

dedillos nas cordas graves – a falta de controle de execução em duas cordas 

(se tentarmos fazer só com o polegar – ou só com a pulpa, continua a haver 

essa falta de controlo com a agravante da dinâmica ficar reduzida a um âmbito 

de intensidades limitado) e, principalmente, a grande carga de ruídos que as 

unhas da mão direita acarretam. Com dois dedos alternados há um maior 

controlo da ‘limpeza’ dos sons e da dinâmica que pode muito mais facilmente ir 

de ppp a fff sem grande dificuldade de execução. Pedro Rocha vai mais longe, 

e no quinto compasso permite algumas trocas de notas nesses mesmos 

tremolos (ver partitura final na figura VI-119), para que a execução saia mais 

fluente devido ao fato de ser também mais idiomático para a gestualidade da 

mão direita do executante. O compositor permite a troca do Sib com o Si 

natural no tremolo de colcheia(s) onde se encontra escrita uma nota (a). Sobre 

estes tremolos e outros possíveis símbolos na partitura, o compositor diz que 

não quer afunilar instruções (como Brian Ferneyhough, e outros compositores 

seriais e pós-seriais).  
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Embora já se tenha interessado por esse tipo de estética afastou-se porque 

pensa que o intérprete tem de ter um lado emocional de abordagem da 

partitura e que este tem direito a ter uma leitura pessoal dos signos da 

partitura. 
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Figura VI - 119: Página 1 com dedilhações. Improvisação II, Rocha. 
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Figura VI - 120: Página 2 com dedilhações. Improvisação II, Rocha. 
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Figura VI - 121: Página 3 com dedilhações. Improvisação II, Rocha. 
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6. O Acontecido – Evgueni Zoudilkine 
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6.1. Breve biografia 

 

Nasceu em Borovsk (Rússia) e estudou no Conservatório Superior Tchaikovsky, de Moscovo, 

onde concluiu o mestrado em composição em 1991, sob a orientação de Albert Leman e 

Constantin Batashove. Posteriormente, leccionou esta disciplina no mesmo Conservatório e fez 

a sua pós-graduação. Estudou ainda com Edison Denisov e frequentou vários cursos de 

análise, composição, direcção e pedagogia. As suas obras têm resultado de encomendas de 

várias instituições, entre as quais o Festival de Música e Dança de Filadélfia (Bailado The Bear, 

1992), o Festival de Música de Espinho (Motum Contrarium para violoncelo e contrabaixo, 

1995) e EPAE (Recitativos para percussão, 2003). Laureado com vários prémios internacionais 

de composição, Evgueni Zoudilkine tem visto as suas obras interpretadas na Rússia, Polónia, 

EUA, Japão e Portugal. Tem desenvolvido uma intensiva actividade pedagógica, dando cursos 

de composição, análise e orquestração em Filadélfia (EUA) e Poznan (Polónia). Residente em 

Portugal desde 1993 criou o curso de teoria e composição da Escola Profissional de Arcos do 

Estoril, único no país. Em 1994 e 1995 orientou seminários de linguagem musical e análise e 

técnicas de composição na Academia de Música de Espinho, e de composição nos Cursos de 

Outono de Oeiras em 1996. Fez parte do Júri do Concurso de Composição "Lopes-Graça", de 

Cascais.  

Desde 1996 é Professor de Análise, Composição e Composição Estilística na Universidade de 

Aveiro, onde fez quatro conferências sobre vários temas de análise musical.  
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6.2. Entrevista - contexto, estilo e interpretação. 

Considerações do compositor 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

EZ: Surgiu por duas vias. A primeira é que eu já queria há bastante tempo, 

compor uma obra para guitarra, a segunda porque me foi feito um pedido para 

compor uma obra para guitarra, sendo que seria o guitarrista Ricardo Barceló a 

tocá-la. Eu já conhecia bem o Ricardo porque eramos amigos. Eu compus esta 

obra em cerca de uma semana. 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

 

EZ: Neste mesmo ano [2007] estava a compor uma obra para piano 

‘Homenagem a Hindemith’. Apenas o gesto linear inicial melódico/ascendente 

(dos graves para os agudos) de O Acontecido pode ser encontrado nesta obra 

para piano e em outras obras minhas deste período. 

 

JML: Que obras suas aconselha a ouvir/ver, para que nos possamos integrar 

melhor na sua linguagem, em especial nesta obra? 

 

EZ: ‘Homenagem a Hindemith’ para piano. Os elementos polifónicos que gosto 

de utilizar nas obras para instrumentos a solo, podem-se encontrar nesta obra 

e na de guitarra. As camadas polifónicas na obra de piano são um pouco mais 

complexas devido às caraterísticas do instrumento, mas as ideias são do 

mesmo tipo desta obra de guitarra. Esta obra para piano foi gravada em CD por 

Álvaro Teixeira Lopes em 2009. No entanto a partitura ainda não está editada. 
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JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

EZ: Esta música é atonal, mas contém alguns elementos tonais. Principalmente 

no ritmo e na Coda existem alguns encadeamentos de acordes também tonais. 

A obra também tem alguns elementos modais, com escalas de tons inteiros e 

outras. 

 

JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 

 

EZ: Nesta música não. 

 

JML: Para a interpretação da sua obra dá importância a alguns aspetos 

extrínsecos à mesma? 

 

EZ: Nesta música não. 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Há intervalos 

típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? Expressão? 

 

EZ: A principal técnica de composição que utilizei foi a da expressão intervalar. 

As escalas usam intervalos menores: 2ª menor/maior e 3ª menor/maior. As 

segundas são usadas para passagens mais rápidas. A polifonia e os acordes 

usam conjuntos de intervalos mais largos (são caraterísticos os trítonos e as 

sétimas). Uso também vários ostinatos (com notas pedais). Uso várias notas 

repetidas e intervalos ‘paralelos’ repetidos, que me parecem ser idiomáticos na 

guitarra. Conjuntos de intervalos, como terceiras, quartas e sextas dão uma 

característica mais lírica e íntima à música. 
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JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

EZ: Nada. Eu sou pianista e só dirigi uma vez uma orquestra. 

 

JML: Trabalhou/observou algumas partituras de guitarra de outros 

compositores? 

 

EZ: Consultei algumas peças. Eu tinha uma série de partituras que me foram 

dadas quando fiz parte do júri do Concurso de Guitarra de Sernancelhe. Tentei 

observar as capacidades do instrumento e o que era mais e menos idiomático 

na guitarra. 

 

JML: Até que ponto procura que a linguagem se adapte ao 

instrumento/instrumentista? l) Trabalhou com algum guitarrista? 

 

EZ: Compus esta peça em Aveiro e depois falei com o Ricardo Barceló. 

Trabalhámos a obra os dois. Ele deu-me algumas indicações sobre harmónicos 

e o uso de timbres diferentes na guitarra, incluindo algumas definições usadas 

pelos guitarristas, como metálico ou tastiera. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

EZ: Nesta obra tentei mesmo compor para guitarra. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra, ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 

 

EZ: Eu gosto de dar alguma liberdade ao intérprete. 
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JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo (cocriação) na 

interpretação/execução da sua obra? 

 

EZ: Sim. 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

EZ: Gosto quando o intérprete não tem medo de interpretar de uma forma algo 

livre. O uso de rubato é importante nesta obra. O intérprete pode fazer parecer 

a música como uma improvisação escrita. Há gestos que têm de ser 

percebidos através da partitura e da audição. Estes gestos têm inícios e fins 

que devem ser entendidos. O mesmo se passa com os diversos ostinatos. 

Gosto que o intérprete quando toca, dê a impressão de estar a criar a música. 

 

JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém, ou superou as expetativas em alguns 

detalhes? 

 

EZ: Esta obra foi tocada no Museu de Guimarães em 2007. Existe uma 

gravação em vídeo deste recital dado pelo Ricardo Barceló, mas a sua 

qualidade não é profissional. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 

 

EZ: Depende da sala. Não sou contra a amplificação, se esta for necessária. 
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Figura VI - 122: 1ª página de O Acontecido, Zoudilkine. 
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Figura VI - 123: 2ª página de O Acontecido, Zoudilkine. 
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Figura VI - 124: 3ª página de O Acontecido, Zoudilkine. 
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6.3. Apontamentos gerais sobre O Acontecido 

 

6.3.1. Apontamentos gerais sobre a edição da obra 

 

A obra O Acontecido foi editada pelo Ciclo de Guitarra de Guimarães em 2007. 

Esta obra é dedicada ao guitarrista/compositor Ricardo Barceló (já mencionado 

nos capítulos II e III também como compositor). 

 

 

Figura VI - 125: Capa de O Acontecido. Zoudilkine 
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6.3.2. Apontamentos sobre a estreia da obra 

 

Esta obra composta em Março e Abril de 2007 foi estreada pelo guitarrista 

Ricardo Barceló a 19 de Maio de 2007, no Museu Alberto Sampaio em 

Guimarâes. O concerto foi organizado pela Academia de Música “Valentim 

Moreira de Sá” que criou o evento Festival Guitarra.com tendo como Diretor 

Artístico o Dr. Carlos Lima. A obra foi ainda tocada nesse mesmo ano, a 22 de 

Setembro, no Miso Music Portugal – Festival Música Viva 2007, na Casa da 

Música (Porto) – Sala de Ensaios 2, pelo mesmo guitarrista. 

 

 

Figura VI - 126: Programa da estreia da obra O Acontecido, Evgueni Zoudilkine. 
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6.4. Apontamentos introdutórios sobre a linguagem específica 

da obra/compositor 

 

Segundo o compositor: 

 

O título refere-se ao caráter geral da obra que tem a ver com algo ‘nostálgico’, ‘melancólico’ 

característico da peça. A atmosfera geral deriva da alternância entre os gestos musicais 

melódicos, e de grande variedade e, de um elemento mais regular tipo ostinato que predomina 

na segunda metade da obra. Quanto aos elementos mais melódicos, estes, caracterizam-se 

por uma pulsação abstracta, quase imaginária, sendo apresentados tanto em gestos bastante 

abrangentes que terminam nos blocos de harmónicos superiores, como nas texturas 

polifónicas de carácter aparentemente aleatório, embora sem recorrer a uma escrita aleatória. 

Os elementos ostinato introduzem um carácter mais vivo, mas sempre na tentativa de fugir à 

escansão melódico-rítmica regular, para alcançar uma percepção mais complexa de 

articulação musical.
136 

 

A obra O Acontecido partilha de uma construção semelhante à maioria das 

peças de Zoudilkine. Faz parte da construção das obras deste compositor, a 

noção de ideia (motivo, estrutura, algo que conduz o material durante a obra), a 

de evolução (desenvolvimento) sustentada na apresentação do material inicial 

e da sua condução através da obra, e o uso de estruturas fixas e 

indeterminadas que se vão alternando, estabelecendo também o compositor, 

percursos nos vários sentidos. Esta obra utiliza uma linguagem essencialmente 

atonal, mas também inclui elementos modais e alguns (poucos) tonais. 

O compositor vai trabalhando a música, através do que ele chama expressão 

intervalar. Utiliza 6ªs (intervalos 8 e 9), 4ªs (intervalo 5) e 3ªs (intervalos 3 e 4) 

em momentos mais líricos e íntimos; 2ªs (intervalos 1 e 2) nas passagens mais 

rápidas e, 4ªs aumentadas/trítonos (intervalo 6) e 7ªs maiores (intervalo 11) em 

polifonias. O compositor também utiliza 7ªs menores (intervalo 10), mas, dá-

lhes, aparentemente, pouca importância.  

  

                                                           
 

136
Notas do compositor sobre a obra O Acontecido, editadas on - line pelo Centro de 

Investigação e Informação da Música Portuguesa (s/ data). 
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Na secção polifónica e na secção final dos ostinatos, podemos observar e ouvir 

muitos intervalos 10, sendo que nesta última secção eles surgem como 

melodias paralelas, por cima dos vários pedais. Nesta obra encontramos 

também escalas de tons inteiros. Segundo Ricardo Barceló, o dedicatário e 

guitarrista que estreou a obra, diz-nos que Zoudilkine escreve de maneira 

essencialmente melódica, como se pensasse num instrumento de cordas 

friccionadas, embora o resultado harmónico possa estar sempre presente, se o 

guitarrista o desejar (utilizando e dedilhando certas passagens como harpejos 

em que as notas soam em conjunto através do uso de let vibrate ou pode tocá-

las simplesmente como melodias, sem ressonâncias). Nesta música 

encontramos, ainda, secções aleatórias (de ‘livre’ improvisação) e notas 

agudas de alturas indefenidas que se tocam fora da escala da guitarra. A 

música alterna partes com métrica irregular com outras de música amétrica. 

Algumas secções com compassos definidos, incluem música amétrica, o que 

nos impele para o uso de rubato. Nos próximos subcapítulos 6.5.2. e 6.5.3., 

abordaremos aprofundadamente as características técnico/ musicais desta 

composição e da interpretação/execução da obra. 
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6.5. Dados específicos sobre O Acontecido 

 

6.5.1. Dados específicos sobre problemas/dúvidas na 

edição 

 

No segundo compasso, 2/4 + 1/8, falta um ponto na primeira colcheia. Este 

ritmo é igual ao usado no final da obra, quando da ‘reexposição’ do tema inicial 

da música (ver penúltima pauta, penúltimo compasso). 

No quarto compasso, 2/4, o traço horizontal que une as oito notas deveria ser 

de semicolcheias (dois traços), porque dentro deste compasso estão (8:6), oito 

semicolcheias no lugar de seis, senão o compasso teria sete colcheias, o que 

não poderia acontecer num compasso 2/4. 

Na segunda pauta, primeiro compasso, as duas primeiras notas são 

harmónicos, por isso deveriam incluir por cima dois pequenos círculos (duas 

notas resultantes) e não só um. 

No final da terceira pauta, o glissando deveria estar colocado imediatamente a 

seguir ao sol e não por cima dele, podendo dar a ideia errada que o sol seria 

uma nota de terminação e não de início de glissando. 

Na terceira página, final da secção ‘livre’ a maioria das hastes verticais 

deveriam estar por cima da pauta, principalmente as cinco últimas, sendo 

alturas máximas possíveis fora da escala da guitarra. As cinco últimas notas 

deveriam estar viradas para cima para que a sua leitura fosse mais eficaz 

(parte-se do princípio que sendo o mais agudas (alturas máximas) possível, 

terão de ser feitas na 1ª corda). 

Na última página, no final da última pauta os pizzicatos alla Bartók deveriam 

estar colocados por cima de todos os (seis) Mis, já que tal como está escrito 

pode-se pensar que só o primeiro Mi é que é tocado desta maneira. 
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6.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

 

6.5.2.1. Forma 

 

I secção (A), compasso 1: 3/4 – semínima 52-54 (melodico/harmónica) 

Transição – pizz.; harmónicos; notas fora da tastiera e glisssando 

II secção (B), compasso 13: 7/8 – semínima 63-65 (Polifonia) 

III secção (A’’), compasso 21: 5/4 – semínima 63-65 (retorno/desenvolvimento 

das ideias de A) 

Transição – 2/4 – semínima 52 até 2/4 (4ª pauta, 2ª folha) 

IV secção (C), compasso 35: 2/4 – a tempo calmo (harpejos) 

V secção (D), compasso 40: 2/4 (6ª pauta, 2ª folha) (Ostinato/Pedal) 

VI secção (C’), compasso 45: 3/4 (último compasso da 2ª folha) (retorno aos 

harpejos) 

VII secção (D’), compasso 49: 2/4 (2ª parte do último compasso da 2ª pauta, 3ª 

folha) (retorno ao ostinato/pedal) 

VIII secção (E), ‘compasso 53’: Cadência ‘livre’ 

Transição – 2/4+1/8 (grande pausa) – s/compasso 

IX secção (A’), compasso 55: 3/4+1/8 – Retorno ao início e final. 

a) Entre a I e a II, e a II e a III secções existem pausas de separação entre 

si. 

b) Entre a III e a IV, a IV e a V, e a VI e a VII secções existem respirações 

(algumas faltam na pauta). 

c) Entre a V e a VI secções existe um abrandamento de tempo na tercina 

de ligação (segundo o compositor). 

d) Entre a VII e a VIII secções não existe qualquer separação (a 

improvisação tem de ser integrada num movimento contínuo). 

e) Entre a VIII e a IX secções, principalmente para a transição, existe a 

maior pausa entre secções. Uma anacrusa com um acorde em 

suspensão (que não está escrita na pauta) faz a ligação para o retorno 

ao tempo inicial. 
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A pausa de separação entre A e B, deve ser maior que a de entre B e A’’. 

Passamos de uma secção mais instável para uma mais estável e calma, 

apesar do andamento indicar o contrário (há que notar que o ritmo reduziu para 

colcheias num ambiente onde impera o legato). A passagem de B para A’’ deve 

ter uma pausa mais curta, porque, mantendo-se o andamento, a instabilidade 

rítmica retorna e é necessário perceber imediatamente essa diferença de 

carácter.   

A passagem para C, já vem a ser preparada (desde o último compasso, da 

segunda pauta, da segunda folha) através de rubatos, rallentandos (não 

escritos na pauta), suspensões e símbolos de respiração. No próprio momento 

da passagem deve haver um rallentando seguido de uma pequena suspensão 

(no entanto a transição não é tão alargada como entre A e B. A passagem para 

D é de curta duração também, mas efetuada por uma respiração a seguir a um 

súbito pizzicato alla Bartók). A passagem de C’ para D’ é também curta, 

executada por uma respiração (corte) antes do retorno do ostinato/pedal. 

A pasagem de D para C’ é feita de maneira algo rápida, mas preparada com 

um pequeno rallentando na tercina (não escrito na partitura, mas confirmado 

com o compositor) que precede os harpejos em 3/4. 

As transições para E e A’ já foram analisadas na página anterior. Aqui temos o 

contraste entre a falta de corte (transição para E), o máximo de pausa (final de 

E) e uma suspensão média, mas com o tempo suficiente para dar a entender o 

retorno inicial. 
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6.5.2.2. Alterações 

 

A escrita de alterações de notas em O Acontecido segue a norma das obras 

que usam compassos. Cada alteração só influencia a nota que lhe está 

imediatamente à frente e todas as outras de mesma altura dentro do mesmo 

compasso. Não há dúvidas quanto às alterações das notas nesta obra, no 

entanto, é possível encontrar algumas excepções à regra definida no início do 

subcapítulo, escritas por zelo ou precaução do compositor. Na realidade a 

maioria dos compositores de música contemporânea, quer usem ou não 

compassos, acabam, em algum ponto, por incluir alterações que não seriam 

obrigatoriamente necessárias, mas apenas o fazem com a intenção de ajudar 

os intérpretes. As exceções à regra encontram-se, por exemplo, no compasso 

3. Se a escrita dos bequadros nos Sol e Fá agudos, do terceiro tempo, fossem 

a regra, então o Lá grave (5º tempo do 7º compasso) necessitaria de ter um 

bequadro (que não está lá, nem é necessário). Situação semelhante acontece 

no 1º compasso da 6ª pauta, da 2ª folha (1º tempo) em que não seria 

obrigatório escrever o segundo Sol #, visto se encontrar em outra oitava (em 

relação ao Sol bequadro). Um último exemplo, no 1º compasso, da 3ª pauta, da 

3ª folha contém também alterações que seriam desnecessárias, como as dos 

Do# e Ré# (intervalo 10). 

A passagem de uma escrita com compassos para uma sem compassos pode 

ser um fator que origina este tipo de pequenos (mas não problemáticos) 

desvios. 
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6.5.2.3. Métrica 

 

A obra O Acontecido é maioritariamente métrica, tendo por isso compassos 

bem definidos. Como vimos no subcapítulo 5.5.2.1., todas as partes métricas 

ou mistas (métricas e amétricas) num mesmo compasso têm indicação de 

andamento, cuja pulsação será sempre aproximada ao que está escrito. Nem a 

música nem o compositor exigem esse rigor metronómico.  

Nela existem muitas mudanças de compassos sendo que alguns criam 

irregularidades na pulsação como, por exemplo, o 2º, o 16º, o 53º e o (54º) 

compasso (2/4+1/8); o 5º, o 8º, o 29º, o 39º, o 41º e o 55º compassos 

(3/4+1/8); o 12º e o 22º compassos (4/4+1/8).                                                                                                        

Muitos compassos definidos incluem música amétrica (não em sobreposição 

com música métrica), tornando as pulsações mais instáveis, como por 

exemplo, os 3º, 7º, 8º e 9º, 23º, 31º, 32º, 33º e o 57º.                                         

Alguns compassos amétricos poderiam ser definidos como métricos, mas o 

compositor assim não entendeu, para dar mais elasticidade e direcionalidade 

aos gestos motivico/frásicos, como nos compassos 9, onde poderíamos ter 

uma semínima + uma quintina de 5:4 colcheias + a pausa de semínima; ou no 

compasso 12, onde poderíamos ter quatro colcheias + uma sextina de 

colcheias + a pausa de colcheia; ou no compasso 22, onde poderíamos ter 

quatro colcheias + uma semínima com um ponto + uma semínima; ou o 

compasso 28, onde poderíamos ter 5:3 semínimas + as colcheias; ou o 60, 

onde poderíamos ter 8:6 colcheias + uma semínima. Este compasso (amétrico) 

e o 4º (métrico), são muito semelhantes porque neste último também temos um 

ratio de 8:6, mas de semicolcheias. Estes ritmos enquadrados nos tempos dos 

compassos (verdadeiros ou subentendidos) não podem ser separados por 

números inteiros, daí que a sua execução seja sempre uma aproximação ao 

que está escrito. Mas essa é também uma das intenções do compositor, como 

sabemos.  
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Existem ainda alguns compassos como o 13º, onde o 7/8 pode ser subdividido 

em diferentes pulsações. De qualquer maneira, a semínima é a divisão na qual 

deve ser pensada e tocada a maiora da obra. Nos casos em que a música 

atinge grandes velocidades, como em fusas ou quintinas de fusas poderá ser 

mais fácil pensarmos a pulsação à colcheia. 

 

 

6.5.2.4. Ritmos 

 

Nesta obra existe uma grande diversidade de ritmos (ver figura VI-122 a VI-

124). Não sendo individualmente difíceis de executar, é no seu conjunto, na 

sua interação (na execução das várias frases) que se percebe ser um ponto 

que necessita um estudo atento.  

Por um lado, a conjugação do ritmo com uma métrica bastante diversificada, 

não facilita a sua execução, por outro lado nas secções ‘mais estáveis’, como 

as dos harpejos que não têm uma lógica ‘clássica’ de fórmula repetida (embora 

à primeira vista pareçam ter) e dos ostinatos/pedais com durações sempre 

diferentes na voz superior, existe uma aparente facilidade, acrescido do fato de 

que nestas partes os ritmos são os mais rápidos da obra.  

Em o Acontecido temos uma grande variedade de quiálteras regulares, com 

ritmos regulares e irregulares quase sempre associadas à unidade da 

semínima (tercinas, quintinas, sextinas, septinas, quiálteras de dez ou de onze 

notas), mas também à mínima (tercinas. Ver figura VI-127).  

 

 

Figura VI - 127: Quiáteras regulares e irregulares. O Acontecido, Zoudilkine. 
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O outro tipo de ritmos bastante usado são os amétricos. Estes normalmente 

estão integrados dentro de pulsações à semínima, à mínima ou até à mínima 

com um ponto, sendo que revelam maioritariamente a tendência de 

accelerando (mas também existem os de rallentando e os de pulsação/ritmo 

estável. Dentro das pulsações à semínima temos ‘quintinas’ (compasso 3 e 57), 

e fusas (compassos 31 e 33). Dentro das pulsações à mínima temos ‘quiálteras 

de nove’ (9:8) semicolcheias (compasso 7), sextinas (6:4) colcheias (compasso 

8 e 23). Dentro da pulsação à mínima com um ponto temos (15:12) 

semicolcheias (compasso 32).  

Nas quiálteras de escrita amétrica, mas com pulsação/ritmo estável temos, à 

mínima: (5:4) colcheias (compasso 9), (6:4) colcheias (compasso 12) e, à 

mínima com um ponto: (5:3) semínimas (compasso 28). Sobre os casos aparte 

das quiálteras dos compassos 4 e 60 já foram abordados  em 6.5.2.3. 

 

 

6.5.2.5. Dinâmicas 

 

Todas as dinâmicas nesta obra estão escritas da maneira tradicional e são 

colocadas de uma maneira expressivo/intuitiva. Estão escritas como resultado 

sonoro ao nível do possível no instrumento. Em nenhuma situação desta obra 

surgem dinâmicas de esforço que não correspondem à realidade do 

instrumento ou com a mistura divergente esforço/resultado final que muitas 

vezes resultam em dinâmicas utópicas (não é o caso dos sfz em pizzicato alla 

Bartók nos compassos 41 e 54).  
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As dinâmicas estão espaçadas de acordo com a expressividade das frases. 

Existem crescendos e decrescendos, pp súbitos e as dinâmicas estão 

adequadas aos efeitos guitarrísticos pretendidos. As gradações usadas são pp, 

p, mp, mf e f. Em zonas com uso de certos efeitos guitarrísticos, compasso 11 

e 32, o compositor optou por não escrever dinâmicas deixando isso a cargo do 

intérprete e das possibilidades que cada efeito tem em guitarras diferentes (o 

que não quer dizer que não tenha de haver uma dinâmica intencional por parte 

do executante). A secção ‘livre’ e aleatória (do final da obra) não tem 

propositadamente dinâmicas, sendo deixado esse parâmetro ao critéro do 

intérprete (voltaremos a analisar com mais pormenor esta secção ‘livre’ em 

6.5.2.6.). 

 

 

6.5.2.6. Aleatorismos 

 

Quando da execução da parte ‘livre’ (tipo cadenza), tivemos algumas dúvidas 

sobre como se poderá improvisar nesta não muito longa secção, mas de difícil 

imaginação inicial. No questionário a guitarristas, todos manifestaram algum 

grau de incapacidade de executar (escrever ou improvisar) esta secção (Ver 

Anexo 2 – Inquérito a Guitarristas Portugueses).  

Mesmo Ricardo Barceló, (guitarrista/compositor) já referido em capítulos 

anteriores (II e III), que trabalhou a obra com o compositor e a estreou, revela-

nos sobre esta secção:  

“O compositor coloca doze notas de altura determinada. ‘Livre’ sugere 

liberdade rítmica. Depois continua sem indicação de altura definida, é um 

elemento para compor. Eu achei difícil de realizar o mesmo, apesar de ser 

breve porque queria que fosse coerente com a parte imediatamente anterior, 

mantendo o estilo do compositor. Finalmente consegui um ‘efeito’ interessante 

porque o Evgueni gostou”.137 

                                                           
 

137
Ver em Anexo 1, questionário a Ricardo Barceló. 
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Assim, e depois de já termos realizado a entrevista principal ao compositor, 

decidimos enviar-lhe uma breve lista do que entendemos poder ser realizado e 

não realizado nesta secção, para que as dúvidas fossem dissipadas. 138 

Eis o que escrevemos que sim: 

 

1- Mudar a ordem e o número de notas, desde que se usem os intervalos 

propostos (intervalos 2 e 3 – 2ªs menores e maiores). 

2- As diferentes notas incluídas na partitura são em número de 11 (falta o 

Dó para o total cromático). Podemos incluir a nota Dó. 

3- Uso de todas as notas (doze 1/2 tons), mas melodicamente dentro de 

um gesto de escala ascendente, mesmo que com pequenos recuos 

(intervalos 2 – ½ tom ou 2ª menor). 

4- As últimas cinco notas fora da tastiera têm de incluir o crescendo (no 

entanto, poderá haver mais notas fora da tastiera antes disso). Será que 

o crescendo final pode incluir mais ou menos de cinco notas? Temos de 

dar ênfase a essas cinco notas? Têm de se tocar cinco notas e temos de 

dar enfase a essas cinco últimas notas [fora da tastiera]. 

5- Manter o controle da dinâmica geral [poucos crescendos e 

decrescendos a espaços curtos], embora com um crescendo final.  

6- Manter o ritmo proposto. 

  

                                                           
 

138
A resposta do compositor sobre as duas partes foi a mesma: “Concordo com tudo”. 
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Eis o que escrevemos que não: 

1- Executar acordes. 

2- Elaborar harpejos com intervalos maiores que os definidos pelas notas 

escritas. 

3- Fazer polifonia. 

4- Um gesto globalmente descendente, mesmo que melódico. 

5- Mudanças de dinâmica entre notas próximas. 

6- Usar efeitos como pizzicatos abafados ou alla Bartók. 

7- Incluir sons harmónicos. 

8- Incluir ritmos diversos ao longo da passagem ‘livre’. 

 

 

6.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

 

A figura da pulsação base da obra O Acontecido é a semínima. Esta vai desde 

52-54 a 63-65. Os tempos parecem ser médio/lentos, mas na realidade, a 

escrita com semicolcheias, sextinas, fusas, quiálteras de fusas de 10 e 11 

notas, num tempo, fazem com que boa parte da obra tenha passagens muito 

rápidas, quer com escalas quer com harpejos. Essas passagens exigem algum 

virtuosismo do guitarrista. Apesar de o título se referir, segundo o compositor, a 

um caráter ‘nostálgico’, ‘melancólico’ característico desta obra, que o tem, este 

não esconde passagens bastante decididas. Para além das que contêm os 

ritmos mencionados, ainda temos no último terço da obra (a partir do compasso 

40) algumas secções de ostinatos (com os baixos sempre em sextinas de 

semicolcheias) que introduzem um elemento mais vivo e enérgico onde o 

compositor tenta fugir a uma escansão melódico-rítmica regular, para obter 

uma percepção mais complexa de articulação musical. 
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Noutras secções por contraste, o compositor deixa-nos alguma liberdade 

rítmica, como querendo que a sua obra pareça uma improvisação, quando está 

a ser executada. Ele permite o uso de rubatos, mas nos pontos exatos que 

referiremos de seguida. Para além das pequenas secções amétricas, podemos 

observar, na primeira pauta, compasso 2/4 uma quiáltera de 8 em vez de seis 

semicolcheias. Esta quiáltera é praticamente impossível de se tocar 

rigorosamente já que a proporção entre as semicolcheias da primeira semínima 

e as restantes semicolcheias pertencentes à segunda semínima é de 

aproximadamente 5,3 para 2,7. A complexidade deste ritmo já denota, à 

partida, uma tendência para o rubato. Este é um ponto onde a complexidade 

começa a tocar a improvisação. Neste compasso a frase está a acabar, e o 

compositor quer fazer repousar o ritmo (onde inclui uma mudança de timbre). 

No final do compasso 12 o ritmo tende a acelerar para ser cortado subitamente.  

A secção que se situa entre os compassos 13 e 18 tem um carácter bastante 

lírico, e utiliza a polifonia, na maioria dos finais desses compassos existe um 

repouso melódico/harmónico que faz com que poco rallentandos sejam 

obrigatórios. Esta secção começa a ganhar algum ímpeto até que no compasso 

21 culmina com um pequeno accelerando súbito (ajudado pelo próprio ritmo). 

No compasso 31 o próprio compositor escreveu rubato numa passagem 

amétrica e métrica adjacente, cujo final pede um ligeiro rallentando. A seguir 

temos uma passagem completamente diferente (compasso 32) onde os dedos 

da mão esquerda e da mão direita percutem um grupo de 15 notas (tapping) 

que são tocadas em accelerando, mas onde a regularidade não tem de ser 

obrigatória. Na escala mais rápida de toda a obra, no compasso 34, a quiáltera 

de onze semicolcheias como que relaxa (através de um pequeno rallentando e 

tenuto – o rubato no seu auge) no final da subida, para ligar calmamente com o 

a tempo calmo seguinte expressivo e misterioso. No final do compaso 44 e a 

meio do 49º, os ostinatos respiram com um ligeiro acalmar, primeiro para uma 

secção de harpejos que partem em acelerando escrito, até chegarem a um 

auge em que é necessário voltar aos ostinatos que nesta altura parecem 

acalmar o ritmo mais do que o tornar enérgico (isto apenas se passa na 

passagem). 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

714 

A maioria da música desta obra vive de constantes accelerandos e rallentandos 

rítmicos escritos pelo compositor e que mostram a direção que certas ligações 

entre secções podem tomar (o uso do rubato, a maioria em rallentandos, mas 

também em pequenos accelerandos). No acorde final do compasso 54 que 

precede a entrada da secção (A’) inicial é obrigatório o uso de uma fermata, 

para que se torne nítida a reexposição. Na cadência final para Mi bemol, 

através de scordatura é com naturalidade que os pizzicatos, a dinâmica e a 

afinação pedem um pequeno rallentando. Sobre a secção ‘(livre)’, para 

improvisar, já expusemos o assunto em 6.5.2.6.  

Gostaríamos de deixar aqui (figura VI-128) um dos vários exemplos possíveis 

que esta secção (livre) permite ‘compor’139, a qual tocámos para a apreciação 

(com sucesso) do compositor, aquando da nossa entrevista. 

 

 

Figura VI - 128: Uma improvisação possível sobre a parte (livre) de O Acontecido, Zoudilkine. 

  

                                                           
 

139
As notas de altura indefenida dentro e fora da tastiera são em número livre, à exceção das 

últimas cinco fusas que necessitam de uma ênfase particular (dinâmica f com acentuação, num 
ligeiro tenuto do tempo). 
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Figura VI - 129: Página 1 com dedilhações. O Acontecido, Zoudilkine. 
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Figura VI - 130: Página 2 com dedilhações. O Acontecido, Zoudilkine. 

  



717 

 

 

Figura VI - 131: Página 3 com dedilhações. O Acontecido, Zoudilkine. 
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7. Estudo Numerus Nove – José Mesquita Lopes 
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7.1. Breve biografia 

 

Depois de ter frequentado o Curso de Arquitectura no início dos anos oitenta, optou por seguir 

uma carreira musical. Estudou Composição com Christopher Bochmann, Constança 

Capdeville, Emmanuel Nunes, Cândido Lima, Leo Brouwer, José Carlos Buonacorso, Roberto 

Pérez, J. P. Oliveira, António Sousa Dias, Amilcar Vasques Dias, Sérgio Azevedo e Nuno 

Bettencourt entre outros, concluindo o Bacharelato do Curso Superior de Composição da 

E.S.M.L. em 1994. Em 2003 concluiu a Licenciatura em Composição nesta mesma Escola, 

onde obteve a classificação de vinte valores no Projecto Final de Curso, com “Reflexões Sobre 

a Importância da Análise na Interpretação Musical”. Em Fevereiro de 2009 concluiu a disciplina 

de Doutoramento – Teoria e Método das Ciências Musicais – com os professores Carlos Brito e 

Salwa Castelo-Branco, na Universidade Nova de Lisboa. Recebeu uma bolsa (BD) da FCT 

desde 2009. Assistiu e participou em cursos/conferências de L. Brouwer (1994,98 e 2001), 

Karlheinz Stockhausen e Elliott Carter (1992), Reginald Smith Brindle (1983) e Claude Henry 

Joubert (1995). Compôs obras a solo, música de câmara vocal e instrumental, orquestral, 

concertante e electroacústica. Em 15 de Junho de 2013 estreou a obra ‘A Natureza, o Povo e o 

Espaço’ para Coro, Ensemble de Metais, Percussão e Eletroacústica, uma encomenda do 

Festival Música em Leiria. Neste momento encontra-se a editar a maior parte da sua obra na 

editora AVA MUSICAL EDITIONS. Também tem obras editadas na J.M.P., no Ayuntamiento de 

Badajoz/Pro-Musica (Espanha) e no CIMP (on line). Premiado em vários concursos de 

composição e de guitarra nacionais e internacionais. Entre eles destacam-se o 1º prémio no 

Concurso de Composição Luso-espanhol da JMP (1986), o 1º prémio no I Concurso de 

Composição Hispano-Luso para guitarra "Ciudad de Badajoz" (2006) e ainda os prémios da 

ACAV - Aveiro (1987), Luís de Freitas Branco - Conselho Português da Música (1991), Joly 

Braga Santos – C. M. de Lisboa (1985) e J. M. P. (nível superior - 1988). Estudou também 

guitarra na Academia de Amadores de Música de Lisboa, onde concluiu o Curso Superior (10º 

grau) em 1987, com a mais alta classificação, na classe do professor Paulo Valente Pereira, 

como bolseiro da FCG de 1984 a 1986. Posteriormente estudou particularmente com 

Christopher Lyall (1991). Frequentou vários cursos internacionais, entre os quais, o da Costa 

do Estoril com Alberto Ponce (1980 a 90), Hopkinson Smith, Alirio Diaz (1988) e Piñeiro Nagy, 

o de Alcoy (Espanha) com José Luís Gonzalez (1986) e o de Sto Tirso com Leo Brouwer 

(1994), Abel Carlevaro, Roland Dyens e o de Almendralejo (Espanha) com Erik Stenstadvold 

(2010). Em 2000 concluiu a Profissionalização em Guitarra na Escola Superior de Música de 

Lisboa com o professor Dirk de Hertogh, obtendo a melhor nota do seu curso/concurso. 

Frequentou, ainda, cursos de formação para professores de guitarra com Stefan Löfvenius 

(2012 e 2015).  

Efectuou diversas gravações para a RDP2 e RFM tanto a solo como em diversas formações de 

câmara com o duo de guitarras Mesquita-Amorim, Trio de Guitarras de Lisboa, Trio Música 

Viva, Musicus Ensemble. Gravou para a RTP1, RTP2, SIC e TVI. Tem tocado a solo, com 



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

720 

orquestra e em diversas formações camarísticas nos mais importantes festivais nacionais: 

Gulbenkian, Costa do Estoril, CCB, Casa da Música do Porto, Lisboa, Leiria, Festival de 

Almada, Festival Internacional "Cidade de Almada", Faro, Santo Tirso, Aveiro, S. Roque, 

Estágio Internacional de Orquestra da Região de Leiria/Fátima, Festival Internacional de 

Guitarra de Leiria, Festival Elogio da Guitarra, Guarda, etc. e em Espanha. São de destacar os 

concertos integrando o Trio de Guitarras de Lisboa, com o qual gravou em 1997 um CD com 

obras originais do século XX, para três guitarras (Numérica-1049), com excelentes indicações 

da crítica especializada como a Guitar Player, Les Cahiers de la Guitare, Royal Classics, A 

Capital, Arte Musical, etc. Gravou também algumas obras suas a solo (Balada e Duas Visões 

Breves) numa colectânea intitulada "Cesário Verde na Música Portuguesa Contemporânea" 

(Duplisom C 241-1990). Gravou para três CDs com o Ensemble de Guitarras do CMDD 

(Odivelas) e para dois com a Orquestra Concertante de Guitarras do OLCA (Leiria). 

Actualmente dirige este grupo, com o qual obteve por três vezes o 1º prémio no concurso 

“Jovens Talentos da EMOL”. Nas duas últimas décadas apresentou diversas comunicações 

orais por convite. Desde 2009 tem-se apresentado em concertos/conferência na Universidade 

de Évora, Universidade do Minho e OLCA de Leiria. Em 2010 e 2011 realizou novos 

concertos/conferência nas Universidades de Aveiro (PERFORMA '11) e Évora, na Escola 

Superior de Música de Lisboa, no Festival "Elogio da Guitarra" (Guarda), onde ministrou, 

também, um Curso de Interpretação, Técnica e Leitura à 1ª Vista e no Ciclo Musicália na AAM 

de Lisboa. Neste momento tem convites para Conservatórios e Universidades em Itália, Brasil 

e Portugal. Tem publicados alguns artigos em revistas nacionais especializadas, como Arte 

Musical, Sapiens Magazine, SEC-Direção Regional do Norte, Guitarreando e colaborou para 

um artigo da Enciclopédia de La Guitarra (editora Piles - Espanha). Tem estreado obras de 

compositores portugueses e estrangeiros (entre os nacionais incluem-se C. Bochmann, Isabel 

Soveral, Hugo Ribeiro, Pedro Figueiredo, Carlos Gomes e José Mesquita Lopes). Em 1999 foi 

professor convidado para o I Curso de Guitarra do Conservatório Regional de Loures. Em 2006 

foi convidado para orientar o I Estágio de Orquestras de Guitarra em Tomar (Escola Canto-

Firme). Em 2010 foi professor convidado para o 2º Curso "Aranda" de escrita idiomática 

instrumental (guitarra), na Universidade de Évora (juntamente com Dejan Ivanovic, Paulo Vaz 

de Carvalho e C. Bochmann). Em 2011 foi o professor convidado para o III Curso do III Festival 

"Elogio da Guitarra" na Guarda. Em 2015 foi professor convidado para ministrar Master Class e 

Estágio de Orquestra de Guitarras no Conservatório de Sintra. Desde 2008 é Director Artístico 

do Festival Internacional de Guitarra de Leiria. Desde 2013 é membro colaborador da Unidade 

de Investigação de Música e Musicologia (UniMeM). Foi professor na A.A.M. de Lisboa de 1985 

a 2010, onde criou uma classe de Análise para Guitarristas entre 1994 e 1998. Lecciona 

Guitarra e Música de Câmara na Licenciatura e Mestrado do ISEIT – Instituto Universitário de 

Almada J. Piaget, onde é coordenador da Licenciatura em Música e do Mestrado em Ensino da 

Música, no Conservatório de Artes do Orfeão de Leiria e no Conservatório de Música D. Dinis 

de Odivelas. 
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7.2. Autoentrevista/questionário - contexto, estilo e 

interpretação. Considerações do compositor 

 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

JML: No ano de 1989 encontrava-me a estudar composição na Escola 

Superior de Música de Lisboa. A professora de Composição Livre era 

Constança Capdeville. Foi ela quem colocou dois desafios aos seus alunos de 

então, se não me esqueço de nenhum eram o César Viana, Eurico 

Carrapatoso, Carlos Fernandes, Pedro Figueiredo, Paulo Pontes e eu. Um dos 

desafios era compor uma obra sobre um agregado de notas à escolha, o outro 

era compor uma obra só com uma nota. Lembro-me de ter sido o único a 

escolher fazer uma obra ‘só’ com uma nota. 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

 

JML: Neste ano, estava também a compor ‘A Deusa Visivel’, com poema de 

António Ramos Rosa, para Coro misto e soprano solista, mas o universo 

musical é muito diferente. No entanto, até talvez tenha sido o Estudo Numerus 

Nove a influenciar alguns (poucos) momentos desta obra para Coro (efeitos 

com a voz e o corpo e, o final calmo em uníssono). 

 

JML: Que obras suas aconselha a ouvir/ver, para que nos possamos integrar 

melhor na sua linguagem, em especial nesta obra? 

 

JML: Esta obra é de certo modo única, por ter sido aquela em que usei ‘só uma 

nota’. Podemos observar algumas parecenças com certas obras de Giacinto 

Scelsi, nas quais ele utiliza por vezes ‘uma só nota’. Só tive conhecimento 

destas obras algumas semanas depois de ter composto a minha. A Constança 

Capedville fez-me ouvir nas aulas pela primeira vez para mim, peças do Scelsi. 
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Em certas partes desta e de outras obras aparece a utilização da série de ouro 

em ritmos, durações, número de notas, pequenas formas, tal como aparece 

também em ‘Passeios da Cidade’ (1993) para Orquestra, Percussão e Coro ou 

no ‘Concerto para Guitarra e Orquestra’ (2003), entre outras, mas 

texturalmente a obra é completamente diferente por ser uma obra para só um 

instrumento e só utilizar ‘uma nota’. As outras peças que compus para guitarra 

solo têm ambientes e linguagens diferentes, embora, agora me lembro, existam 

uns pequenos momentos em Duas Visões Breves (1987) que prenunciam algo 

de semelhante, embora não com uma nota só. 

 

JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

JML: Agora, à distância (e já lá vão muitos anos) talvez a possa enquadrar 

naquilo a que eu chamo uma Nova Simplicidade complexa, fazendo parte 

daquilo que se chama hoje (e que abarca muitas e diferentes linguagens) Pós 

Modernismo. A escrita é bastante pessoal. Quando compus a obra não 

pensava em quaisquer ligações estéticas ou ‘escola’. Nela encontramos, por 

exemplo, música aleatória, música minimal, música medida por segundos, de 

leitura visual proporcional, novos símbolos para novos e ‘antigos’ efeitos, etc. 

As influências aqui serão muito indiretas e/ou ao nível do subconsciente. 

 

JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 

 

JML: Também. Cada secção (ou número) foi influenciada pelos meus 

pensamentos gerais e imagens mentais que cada número me sugeria. Cores, 

paisagens (‘filmes mentais da Natureza’), pinturas, filosofia, ciência, 

personalidade e temperamentos, numerologia, etc. Os próprios números 

influenciaram formas, ritmos, dinâmica, agógica, etc. Tudo isto será explicado 

mais à frente, neste capítulo. 
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JML: Para a interpretação da sua obra dá importância a alguns aspetos 

extrínsecos à mesma? 

 

JML: Sim, e também a aspetos intrínsecos. Basta ler as breves explicações 

que dou sobre a composição e a interpretação da obra que estão escritas no 

início da edição da partitura da AVA (ver mais à frente neste capítulo). Em 5.4., 

será indicada a maioria das relações extrínsecas afetas a cada secção (da 1 à 

8). 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

 

JML: Relações matemáticas, de Arquitetura/Pintura e Astrologia, por exemplo. 

As técnicas musicais não demoram muito tempo a ser percebidas. 

 

JML: Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Há 

intervalos típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? 

Expressão? 

 

JML: Posso dizer que a nota Mi foi composta sobre uma interpretação da 

mesma, por vezes, em sentido lato. Há secções que utilizam Mis de várias 

oitavas e através de efeitos muito diferentes (portanto não é só uma nota que é 

utilizada). Há ainda a ideia dos Mis sujos que podem incluir outras notas. Há os 

Mis com microtons. Há os Mis que incluem dois sons, os chamados bitones. Há 

os Mis dos quais são obtidos alguns dos seus parciais ou harmónicos, etc. 

 

JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

JML: Muito, por ser guitarrista. Uso de efeitos únicos no instrumento e 

idiomatismos (novos… e alguns antigos).  

 

JML: Trabalhou/observou algumas partituras de guitarra de outros 
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compositores? 

 

JML: Para esta obra não. Embora a tenha tocado para o compositor Leo 

Brouwer  que me deu alguns conselhos. Alguns deles fizeram com que 

modificasse alguns pormenores em algumas secções, com a intenção das 

tornar mais originais, únicas e contrastantes. Já depois de ter estreado a obra, 

em gravação para a RDP em 1990 (1ª versão), fiz essas pequenas 

modificações que já se encontram na partitura editada atual (2ª versão) e em 

outras gravações de concertos. 

 

JML: Até que ponto procura que a linguagem se adapte ao 

instrumento/instrumentista?  

 

JML: Nesta obra completamente. A obra é bastante idiomática, embora em 

grande parte não utilize processos técnicos tradicionais. 

 

JML: Trabalhou com algum guitarrista? 

 

JML: O próprio e Leo Brouwer. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

JML: Sim, nesta obra é importante a componente tímbrica. Não, em relação à 

imitação de outros instrumentos. Há outras obras, principalmente de música de 

câmara em que por vezes isso acontece. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra, ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 

 

JML: Pode haver várias corretas e pessoais. No entanto há limites de estilo 

que não devem ser ultrapassados. Obviamente que em termos de hipóteses, 

as interpretações corretas são infimamente menores do que as incorretas. 
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JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo na interpretação 

da sua obra? 

 

JML: Penso que sim, dentro dos limites do que a notação e o estilo permitem. 

Na interpretação da música, felizmente há sempre fatores subjetivos e 

pessoais que influenciam a obra que está notada. O uso da intuição e do 

subconsciente será mais eficaz se o intérprete for musicalmente bem (in) 

formado, ou seja, tiver um bom background. Nesta obra o intérprete poderá ter 

um maior grau de criatividade nas secções amétricas e nas aleatórias (no 

entanto essa criatividade, também exige mais responsabilidade). 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

JML: Já respondi na pergunta anterior. A obra tem espaço para a criatividade 

interpretativa, desde que enquadrada no estilo. 

 

JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém, ou superou as expetativas em alguns 

detalhes? 

 

JML: As únicas gravações que conheço (áudio ou vídeo) são executadas por 

mim. Estou satisfeito com o resultado. Já ouvi outros guitarristas (poucos) a 

interpretar esta minha obra e também tenho gostado. Ainda não ouvi nenhuma 

que fosse disparatada, mas as todas as versões que ouvi tiveram algumas 

indicações dadas por mim, a pedido do intérprete. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 

 

JML: Pode ser, mas o ideal é haver uma sala com boas condições acústicas 

naturais para o executante e para o público. Quando a sala não é a ideal e a 

amplificação não transforma o timbre natural da guitarra, sou a favor do uso de 

amplificação. Quando a sala e a amplificação não têm as condições 

adequadas, então, o melhor é não tocar. 
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Figura VI - 132: 2ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 133: 3ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 134: 4ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes. 

  



729 

 

Figura VI - 135: 5ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes.  
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Figura VI - 136: 6ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes.  
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Figura VI - 137: 7ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes.  
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Figura VI - 138: 8ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 139: 9ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes.  
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Figura VI - 140: 10ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 141: 12ª página (a pág. 11 está propositadamete em branco) de Estudo Numerus 

Nove, Lopes.  
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Figura VI - 142: 13ª página de Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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7.3. Apontamentos gerais sobre Estudo Numerus Nove 

 

7.3.1. Apontamentos gerais sobre as versões e a edição 

da obra 

 

A obra Estudo Numerus Nove teve duas versões. A primeira (manuscrita) foi 

trabalhada com Constança Capdeville em 1989.  

 

Figura VI - 143: Capa de Estudo Numerus Nove. Lopes. 
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A segunda, revista com Leo Brouwer em 1994 acabou por ser editada em 

2009, na AVA MUSICAL EDITIONS. A Ref. AvA é: ava090290. O ISMN: M-

707726-56-3. 

Esta obra é dedicada à compositora Constança Capdeville. 

 

 

7.3.2. Apontamentos sobre a estreia e gravação da obra 

 

A estreia desta obra em concerto público teve lugar a 4 de Julho de 1993, no 

Palácio Valenças em Sintra, pelo próprio compositor. Este concerto foi 

dedicado a obras portuguesas contemporâneas tendo o compositor estreado 

também obras de Pedro Figueiredo e Carlos Gomes para flauta tenor e 

guitarra, e guitarra solo respetivamente. Esta obra foi gravada pelo 

intérprete/compositor para a RDP-Programa 2 em 1990. 

 

 

Figura VI - 144: Cartaz do concerto de estreia de Estudo Numerus Nove, Lopes.  
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Figura VI - 145: Programa da estreia em concerto de Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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7.4. Notas introdutórias e apontamentos sobre a linguagem 

específica da obra/compositor 

 

Esta obra foi composta tendo como base os números inteiros de 1 a 9. Cada 

número (através da representação simbólica, ideológica e psicológica do 

compositor) influenciou a estrutura, os conteúdos e toda expressão musical de 

cada secção. Só existem oito secções e não nove porque este número está 

presente em todas as secções e porque, para o compositor, o nove tem uma 

função de zero, sendo por isso uma espécie de elemento neutro (mas não 

inexistente). 

Esta obra utiliza ‘apenas uma’ nota, por sugestão e como desafio, da 

professora/compositora Constança Capdville. Utilizando apenas a nota Mi (a 

nota com mais potencial harmónico do instrumento) esta obra dá especial 

ênfase ao ritmo, aos timbres, às dinâmicas e a muitos efeitos guitarrísticos. A 

componente harmónica e melódica também existem, apenas não aparecem da 

maneira mais tradicional (como veremos exposto adiante, neste mesmo 

capítulo). Pode existir algum grau de aleatorismo na forma desta obra. Esta 

pode tocar-se integralmente (seguindo a ordem exposta) ou parcialmente e por 

qualquer ordem, desde que a 1ª e as 7ª/8ª secções estejam presentes e sejam 

a primeira e as últimas respetivamente. Existe aleatorismo também de 

conteúdos, na 5ª secção (que será analisada mais à frente neste capítulo (7.4.) 

e em 7.5.2. e 7.5.3.). Alguns anos atrás, encontrando-se na qualidade de 

orientador do estágio profissionalizante de licenciatura em guitarra do professor 

Sérgio Marques, este presenteou-nos, amigavelmente, um trabalho de Didática 

do Instrumento, elaborado na Universidade de Évora, intitulado ‘O Som da 

Viola’. Num pequeno capítulo que intitulou de ‘Matizar e Personalizar um Som’ 

escrevia a propósito de um casting realizado a um ator:140 

  

                                                           
 

140
Marques, Sérgio Jorge (2000). O Som da Viola. Didática do Instrumento: Évora: 

Universidade de Évora. 
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‘Um dia um ator fez um casting, com vista a alcançar um papel numa 

determinada peça de teatro. Para tal efeito tinha-se precavido com os melhores 

monólogos de Shakespeare, procurando assim impressionar o júri. Mas tal não 

foi o seu espanto, que mal emitira o seu primeiro (- Há…) do referido 

monólogo, fora inteligentemente interrompido pelo júri, que lhe pedira não para 

representar um difícil e longo monólogo, mas sim para dizer o (- Há) de trinta 

maneiras diferentes, pondo assim à prova a sua verdadeira capacidade 

expressiva num único som. O pobre ator conseguiu umas cinco variantes ou 

matizes do (- Há), quando de novo o júri o interrompeu e lhe perguntou o que 

queria ele dizer com cada (- Há) emitido. Seria um (- Há!), ou um (- Há?), ou 

ainda um (- Háááááá)’. 

Depois de ler este texto, o compositor verificou que este seria o preâmbulo 

ideal a incluir como introdução escrita ou oral de apresentação do seu Estudo 

Numerus Nove.  

 

De seguida iremos expor as várias noções/interpretações que o compositor tem 

da nota Mi e que são usadas ao longo das várias secções. Iremos apresentá-

las seguindo a ordem das secções, observando como novas noções de Mi vão 

surgindo à medida que vamos mudando de secção. 

 

Secção 1: 

 - Mis obtidos através de percussão do corpo da guitarra: a primeira noção de 

Mi é obtida pela percussão no tampo do instrumento que faz vibrar as cordas, 

sendo que Mis de várias oitavas se obtêm colocando os dedos da mão 

esquerda de maneira a obter o maior número de Mis possível (não se podendo 

ouvir outras notas). 

- Mi ¼ de tom acima através de bendings: aqui, amplia-se o âmbito de Mi. A 

nota continua a chamar-se Mi, mas o som já se altera. 

- Notas Mi com dois sons (bitones): as notas Mi na 5ª corda são percutidas por 

um dedo da mão esquerda que faz soar dois sons, um Mi e um Fá ¾ de tom 

acima (sendo este menos sonoro que o primeiro). 
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Secção 2: 

- Ampliação do uso de Mis ¼ de tom acima: os Mis ¼ de tom acima interagem 

com outros Mis, através de texturas (harmonias) que vão de duas a cinco notas 

simultâneas ou alternadas. 

- Uso de timbres diferentes: embora as notas continuem a ser chamadas Mi, 

notam-se as diferenças (incluindo pequenas diferenças de altura) através do 

uso de harmónicos, pizzicatos, sul ponticelo, sul tasto e vibratos. 

Secção 3: 

 - Mis através de cordas cruzadas: cruzando-se a 6ª corda com a 5ª na XI 

posição, obtem-se um som principal (mais sonoro) Mi e um Lá (pouco menos 

sonoro). Obtêm-se ainda multifónicos de fraca intensidade (ver capítulo V, 

tabelas de multifónicos sobre cordas cruzadas, figuras V-214 a 216). 

- Novo bitone onde surge uma nota Fá natural: percutindo uma nota Mi, na 6ª 

corda casa XII, com um dedo da mão esquerda obtemos duas notas, um Mi do 

lado direito da corda e um Fá do lado esquerdo.  

- Mis obtidos através de Tamboras (percussão nas cordas): aqui, ouvem-se os 

Mis em simultaneo com um som de ‘tambor’. 

Secção 4: 

 - Mi precedido por ruído causado pela unha da mão direita: raspando 

(deslizando) a unha na 6ª corda, seguida de um Mi curto, obtemos um efeito 

(ruído) de apogiatura da nota Mi. 

- Multifónicos que incluem a nota Mi (principal): causado pelo afloramento da 6ª 

corda a 2/5 desta (trasto IX). Os sons obtidos são Mi, sol# e si. 

- Continuação do uso de Mis ¼ de tom acima através de bendings.  

- Mis obtidos através de chasquido: a percussão forte em todas as cordas 

sobre a escala da guitarra, junto à boca, produz um efeito de ‘maracas’ 

enquanto se ouve a nota Mi. 

- Noção de Mi ‘sujo’ (ver análise da composição nas páginas seguintes – 

secção 4): no final desta secção todas as cordas são percutidas (como nos 

chasquidos), ficando a ouvir-se, também, todas as cordas soltas da guitarra 

(com predominância dos Mis – 6ª e 1ª cordas. As notas Lá, Ré, Sol e Si surgem 

agregadas aos Mis. Estas são intercaladas por percussões e ruídos como o do 

inicío da secção).   
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Aqui temos a ideia de que as cordas da guitarra formam um todo que é um 

grande Mi (convém não esquecer que o Mi é a nota com maior potencial da 

guitarra, cuja afinação faz parte de uma escala ‘pentatónica’ (Mi, Sol, La, Si, 

Ré, Mi)). Este efeito que inclui estas notas todas, e dentro do contexto da obra, 

sugere-nos um Mi ‘sujo’.  

- Com esta noção, mas agora através de um alguns multifónicos obtidos por 

um harmónico (na primeira pauta da secção), temos a ideia de que um som 

contém outros sons, na realidade inclui todos os sons, sendo neste caso um Mi 

(finito) a nota fundamental que inclui (à exceção dos primeiros parciais) a 

grande maioria dos outros (infinitos) que não são possíveis de escutar.  

Secção 5: 

- Nesta secção apenas se obtêm notas Mi: apesar disso, temos o uso de 

diversos timbres não só causados pelas diferentes cordas, como pelo uso de 

sons harmónicos, pizzicatos e efeitos percussivos como, percussões no tampo, 

tamboras e drum roll já analisados em termos de notação e execução nos 

capítulos IV e V, respetivamente. 

Secção 6: 

- Mis com vibratos a várias velocidades: nesta secção surgem notas em que se 

usa desde o senza vibrato ao molto vibrato, com amplitude até ¼ de tom acima 

do Mi. Existem molto vibratos com rallentando sendo que um deles funciona 

como um fast bending que origina uma ‘escala’ de microtons descendente, 

desde o quarto de tom até ao uníssono. Existem também slow bendings (ou 

pequenos glissandos descendentes) de amplitude de cerca de ¼ de tom. 

Secções 7 e 8: 

 - Mis em harpejos com ligados onde se incluem bitones (Mi4/Fá4) e 

harmónicos sobreagudos (Mi5): A textura dos Mis é a mais densa de toda a 

obra, com a inclusão de harpejos, acordes, rasgueados, tamboras ou drum roll 

que utilizam cinco ou mais cordas, por vezes com sons percussivos em 

simultâneo. 
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Da exposição anterior verificamos que outras notas que estão espalhadas 

(esporadicamente) pelas várias secções, fazem parte da noção de Mi: são elas 

Ré, Mi ¼ de tom acima, Fá, Fá ¾ de tom acima, Sol, Sol#, Lá e Si. Tirando os 

casos referidos, não se pode ouvir outra nota que não seja Mi (em várias 

oitavas e através de vários efeitos) durante toda a obra. 

Apresentamos agora as principais ideias extramusicais e as estritamente 

musicais que o próprio número induziu no pensamento do compositor, 

relacionando este com cada secção e que fazem parte da base da composição 

(como poderão fazer parte subsidiária da interpretação). 

 

Secção 1  

Algumas ideias extramusicais: 

Cor – Branco. 

Signo – Carneiro e suas caraterísticas mais típicas: frontalidade, teimosia, 

pronta decisão, alguma agressividade. 

Ideia de energia, decisão e contraste. 

Material musical:  

Células/Frases – Em conjuntos de 1 ou 10 ataques ou grupos de ataques. 

Durações de notas ou pausas e grupos de notas de 1’’ ou 10’’. Música amétrica 

e métrica mensurada em segundos. 

Uso esporádico da série de Fibonacci (ataques e durações). Inclusão do 

número 9. 

Dinâmicas – Uso de sf e sff, contrastes de p a ff 

Efeitos/técnicas especiais: 

Percussão simples no tampo, drum roll, chasquido, pizzicato alla Bartók, 

dedillos em pares de notas, bendings, harmónicos duplos, bitones. 
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Secção 2 

Algumas ideias extramusicais: 

Cor- Amarelo. 

Do nascer ao pôr – do – sol.  Do primeiro ao último raio solar (Forma geral). 

Material musical: 

Importância do nº 2 ou 11 (3+8), (4+7), (5+6) em número de ataques, pares de 

ataques, outros grupos de ataques e durações em segundos ou quantidades 

de ataques. Inclusão de pequeno trecho com semínima igual a 144. Música 

amétrica, métrica contada em segundos e ritmos tradicionais dentro de divisões 

em segundos. Inclusão do número 9. Uso esporádico da série de Fibonacci 

(ritmos/ataques e durações). Importância do movimento contínuo. 

Dinâmicas graduais (com sf pontuais). 

Efeitos/técnicas especiais: 

Harmónicos isolados, harmónicos em conjunto com outras notas, ¼ de tom, 

bendings, rasgueados de cinco notas, dedillos de duas e três notas, pizzicatos 

(em notas isoladas e, em rasgueados com o polegar), vibratos lentos e 

‘normais’. 

 

Secção 3 

Algumas ideias extramusicais: 

Cor – Castanho. 

Terra, tronco de árvore. 

A ideia do nº 3 como ‘a perfeição’. 

Material musical: 

Uso do compasso ¾. Uso de três tipos de compassos tradicionais (3/4, 4/4, 

5/4). Música métrica e, amétrica contada em segundos. Ornamentos de três 

notas ou três grupos de três notas. Inclusão do número 9. Uso esporádico da 

série de Fibonnaci (ritmos/ataques e durações). Textura densa no geral. 

Efeitos/técnicas especiais: 

Tambora, percussão no tampo, cordas cruzadas (efeito de tarola e sons 

duplos), harmónicos, vibratos normais e molto vibrato, bitones, contrastes 

tímbricos (sul tasto/sul ponticello; con pulpa/com unha). 
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Secção 4 

Algumas ideias extramusicais: 

Cor- Preto. 

Ideia de sujo, impuro, algo agressivo, caótico, catastrófico. 

Material musical: 

Células de 4 notas ou 4 ataques. Treze grupos de notas ou de durações (por 

exemplo, 8+5). Quatro acontecimentos do mesmo tipo de som/técnica (por 

exemplo, ruído com a unha). Uso de outras notas derivadas da ideia de um Mi 

global que é a guitarra. Inclusão do número 9. Uso esporádico da série de 

Fibonnaci (durações e grupos de ataques). 

Efeitos/técnicas especiais: 

Ruídos com a unha, tambora e chasquido com nota Mi incorporada, 

multifónicos, quartos de tom, pizzicatos. 

 

Secção 5 

Algumas ideias extramusicais: 

Cor – Verde 

Criação de vida 

Saltitante 

Material musical: 

Música aleatória, improvisação controlada. Definição de ritmos e notas. 

Definição parcial de dinâmicas. O número de notas e a ordem de ritmos são de 

livre escolha. Contínuo de ligação entre as ‘caixas’. Inclusão do número 9. Uso 

esporádico da série de Fibonnaci (grupos de notas de transição).  

Efeitos/técnicas especiais: 

Tambora + percussão no tampo (drum roll), percussões várias em qualquer 

parte da caixa (com os dedos, unhas, nós dos dedos, etc.), pizzicatos usuais e 

alla Bartok, harmónicos artificiais e naturais. 
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Secção 6  

Algumas ideias extramusicais: 

Cor – Azul. 

Observação do céu limpo e com poucas nuvens. Calma. 

Material musical: 

Durações de notas em 6’’ ou 3+3’’ ou 2+1+3’’. Agumas durações de frases com 

6 acontecimentos ou 3 + 3. Contrastes tímbricos e de vibratos. Contrastes de 

textura. Inclusão do número 9. Uso esporádico da série de Fibonnaci (grupos 

de durações).  

Efeitos/técnicas especiais: 

Ruído com unha (lento), harmónicos, harpejos, contrastes tímbricos (sul 

ponticello e dolce sul tasto), contrastes de vibratos (senza e molto vibrato), 

glissandos de ¼ de tom descendentes e slow e fast bending, com amplitude de 

cerca de ¼ de tom. 

 

Secções 7 e 8 

Algumas ideias extramusicais: 

Cores: 7 – Roxo. 8 – Azul-escuro. 

Continuidade, velocidade. Cisão e alternância das duas secções. 

Material musical: 

Uso da série de ouro (1, 2, 3, 5, 8) em número de ataques, de grupos de notas 

e de acentuações. Grande atividade. Continuidade do início ao fim da secção. 

Uso dos Mis em todas as oitavas possíveis. Modulações métricas. Texturas de 

acordes e harpejos mais densas, entre 3 e 5 notas. Mudanças tímbricas, com 

troca de cordas para a mesma nota. Uso de dinâmicas desde ppp a sfff. 

Inclusão do número 9. 

Efeitos/técnicas especiais: 

Tremolos, rasgueados, harmónicos oitavados (‘artificiais’) e naturais, quartos 

de tom, rasgueados, tappings (ligados ascendentes e descendentes) e 

emconjunto com harmónicos ‘artificiais’, tambora com uma nota/corda, tambora 

em todas as cordas com outra percussão simultânea e em drum roll. 
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7.5. Dados específicos sobre Estudo Numerus Nove 

 

7.5.1. Dados específicos sobre problemas/dúvidas na 

edição 

 

Existe um dado que aparece recorrentemente errado na obra que é um Mi 5 

que vem indicado como sendo executado na casa ‘XXII’ (já fora da escala da 

guitarra), na realidade deve ser executado na ‘hipotética’ casa ‘XXIV’. Isto 

acontece na 1ª, na 5ª e na 8ª secção. 

Na secção 2, segunda página, primeira pauta, podemos ver a indicação de 

colcheia = a uma seta vertical ascendente. Na realidade deveriam estar lá 

colocadas, duas setas a ascendente seguida pela descendente. Na mesma 

página, mas na terceira pauta, em Meno mosso aparece um Mi 1 (grave) fora 

do sítio. A sétima nota grave é um Mi igual aos anteriores e ao seguinte. 

Na secção 3, por debaixo ‘das notas finais’ falta al niente. 

Na secção 4, onde está escrito ‘resultant harmonics’, deveria estar escrito 

‘resultant multiphonics’. 

Na secção 5, caixas 2 e 3, falta a inclusão de mp (para além dos mf já 

existentes na edição). Nas caixas 5 e 6 falta também a inclusão da dinâmica 

mp (que se junta a mf e f). Na caixa 5, o harmónico Mi 5 deveria ter a indicação 

XXIV e não XXII, respeitante aos possíveis trastos na escala da guitarra, se 

eles existissem (algumas raras guitarras possuem estes trastos e casas). Na 

caixa 6 falta  aindicação de que todas as notas também podem ser tocadas 

com pizzicato alla Bartók. 

No início da secção 6 falta a indicação de andamento e expressão geral, 

Calmo. No final da primeira pauta, por debaixo de (rall) falta um decrescendo. 

Na secção 7/8, 2º página, 3ª pauta, 2ª dinâmica (f) falta o termo possibile. 

Na última página da secção 8 surgem uma série de letras fora do contexto que 

nada têm a ver com a música. Assim, na antepenúltima pauta, primeira nota, 

aparece um Ha que não devia lá estar.  
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Na última pauta da obra, aparecem vários FF em cima e ao lado de outras 

indicações. Tanto os FF como o Ha não pertencem à obra e são ‘gralhas’ 

(erros) de edição. 

 

 

7.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

  

7.5.2.1. Forma 

 

Esta obra contém oito secções distintas, que podem fazer parte de uma forma 

global sendo a peça tocada na sua totalidade, ou de outra forma mais curta e 

menos complexa se for tocada parcialmente. Assim sendo, pensamos ser 

melhor verificar as várias formas de cada secção. A totalidade dos pequenos 

momentos formais coincidem com as ‘frases’ musicais do tipo discursivo não 

tradicional ou com os vários quadros texturais da secção 5. 

 

Secção 1 (Forma ternária irregular) 

A [a, b, c] – pautas 1, 2 e 3. 

B – pautas 4 e 5. 

Pequeno interlúdio (número 9) – pauta 6. 

A’ [a] – pautas 6 e 7. 

 

Secção 2 (Forma de arco irregular) 

[a, b, c, d, e]         I               [e’, d’, e’’, c’, f] 

a –até 11’’, b –11’’ a 22’’, c – de colcheia c. 144 até ao fim da 2ª pauta, d – 3ª, 

4ª e 5ª pautas, e – dedillo/rasgueado – 6ª e 7ª pautas. 

Pequeno interlúdio (número 9) – 1ª metade da pauta 8, até à suspensão. 

e’ – 2ª metade da pauta 8, pauta 9 e início da pauta 10 d’ – 10ª pauta, a partir 

de 11 (notas alternadas) e’’ – pizz., 11ª pauta c’ – simile a (c), 11ª pauta f – de 

Stesso Tempo até ao fim.  
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Secção 3 (Forma livre) 

A – 1ª pauta. 

B – 2ª pauta e 1º compasso da 3ª pauta (3/4). 

C – 3ª pauta, a partir da barra dupla, sem compasso (contem o número 9 no 

início). 

 

Secção 4 (Forma livre) 

A – 1ª pauta 

B – 2ª pauta até ao primeiro motivo da 3ª pauta 

C – 3ª pauta, a partir dos pizzicatos que contêm o número 9. 

 

Secção 5(Quadros texturais/discursivos) 

A – 1º quadro 

B – 2º quadro 

C – 3º quadro 

‘pequena’ ponte 

D – 4º quadro 

‘média’ ponte 

E – 5º quadro 

‘grande’ ponte 

F – 6º quadro 

‘grande’ ponte (contem o número 9) 

G – Final  

 

Secção 6 (Forma A B B) 

A – 1ª pauta 

B – 2ª pauta até à pausa de 1’’. 

B’ – acorde final da 2ª pauta e 3ª pauta. 

Epílogo (contem o número 9). 
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Secções 7/8 (Forma ‘Rondó) 

A – 1ª pauta, 2ª pauta e 3ª pauta até ao sinal de respiração. 

B – Desde o início da tambora (e outras percussões) na 3ª pauta até ao final da 

tambora na 4ª Pauta. 

A’ – 5ª e 6ª pautas. 

C – 7ª e 8ª pautas. 

A’’ – 9ª pauta. 

D – 10ª pauta (final). 

 

 

7.5.2.2. Alterações 

 

Como a maioria das secções desta obra, à exceção da terceira, não utilizam 

compassos, cada nota só tem a alteração que lhe está imediatamente anterior. 

Nas 3ª e 5ª secções não existem alterações escritas. Na 3ª secção as notas 

resultantes dos vários efeitos são Mis, Lás (cordas cruzadas) e Fá natural 

(bitone), na 5ª são apenas Mis, não havendo, por isso, necessidade de 

escrever quaisquer alterações. Nas 1ª, 4ª, 6ª e 7ª/8ª secções cada nota só tem 

a alteração que lhe está imediatamente anterior, em algumas notas são 

colocados ¼ de tom e noutras bequadros. Na 2º secção, da mesma maneira, 

cada nota só tem a alteração que lhe está imediatamente anterior, mas em 

algumas notas existem bequadros, noutras bequadros entre parênteses (como 

alterações de precaução) e ainda alguns ¼ de tons.  
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7.5.2.3. Métrica 

 

Todas as secções à exceção da nº3 estão escritas sem compasso, embora 

algumas (principalmente a 2, 4 e 7/8) possam, em determinados momentos, 

incluir compassos subentendidos. A métrica baseia-se em medição por 

segundos, por número de repetições de notas ou células de variados 

tamanhos.  

Algumas secções como as 1ª, 2ª, 3ª 7ª/8ª incluem, parcialmente, indicações 

metronómicas. Existe também a inclusão de passagens amétricas em várias 

dessas secções. Vejamos melhor estes dados secção a secção: 

 

Secção 1 

 

Métrica (pulsação e durações) estabelecida através de segundos (cada grupo 

de medições em segundos representa uma ‘espécie de compasso’). Durante a 

primeira e a terceira pautas há pequenas inclusões de motivos amétricos.  

A partir da 4ª pauta temos uma indicação metronómica (semínima c. de 116). 

Cada semínima corresponde a duas percussões (uma da mão esquerda e 

outra da mão direita) e, cada grupo dessas duas percussões é contado em 

número de vezes (exemplo 10X). Na 5ª pauta há uma aceleração gradual (pois 

vinha de um acelerando anterior) para semínima c. de 141. Seguem-se mais 

passagens amétricas e outras com contagem em segundos. 
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Secção 2 

 

Métrica (pulsação e durações) estabelecida através de segundos. A partir da 

segunda pauta (colcheia c. de 144), esta passa a ser a unidade de pulsação e 

o número de repetições (pares de semicolcheias) é escrito por cima dos traços 

superiores das colcheias (por exemplo, 11- grupos de duas semicolcheias).  

No início da segunda página, a indicação deveria ser ‘colcheia = a seta 

ascendente, seguida pela descendente. Nesta página ainda existem mudanças 

de andamento (poco piú mosso). Na 3ª página, 3ª pauta voltámos a uma 

escrita em segundos, mas onde estão escritos ritmos definidos (que fazem 

parte de dois ‘compassos subentendidos’. São eles, dois ¾). 

 

Secção 3 

 

Métrica com alternância de compassos, sendo a unidade de tempo a 

semínima. No final da secção, a partir da barra dupla temos música amétrica 

que intercala com momentos de contagem em segundos e música métrica 

(compasso 1/4, a qual poderia ser igualmente anotada em segundos visto a 

semínima ser igual a (cerca de) 60). 

 

Secção 4 

 

Notação escrita em segundos que alterna com momentos amétricos. A última 

frase Deciso, Very Fast mantém uma pulsação regular que contrasta com a 

irregularidade do resto da secção. O tracejado vertical indica essa pulsação 

regular (com a possibilidade de uma pequena exceção durante as pausas de 

1’’). 
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Secção 5 

 

Esta é uma secção com conteúdos aleatórios. Todos os quadros mantêm uma 

pulsação irregular, bastando para isso reparar nos ritmos propostos em cada 

caixa.  

As pontes de ligação têm, por outro lado, caraterísticas rítmicas mais regulares. 

No final encontramos música amétrica em número indefenido de ataques. 

 

Secção 6 

 

Métrica com divisão e contagem em segundos. 

 

Secção 7/8 

 

Apesar da indicação inicial colcheia = 200, a secção não usa compassos, mas 

faz uma contagem através do número de vezes que se toca cada par de 

colcheias ou cada tercina. Depois da respiração, a meio da terceira pauta, 

quando passamos à parte percussiva, o símbolo da cruz poderá representar 

uma unidade de semínima c. de 168. Aqui poderia haver um compasso 

subentendido, com uma sequência de 1/4, 3/4, 5/4 e dois 8/4 (o último já em 

rallentando). A sequência volta às tercinas e à colcheia cerca de 200. No 

Moderato final a unidade de pulsação continua a ser a colcheia, mas num 

andamento bastante mais lento. 
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7.5.2.4. Ritmos 

 

Secção 1 

 

Em termos rítmicos há que ter cuidado especialmente com a execução das 4ª e 

5ª pautas, onde tem de se fazer um accelerando gradual (mas rápido) entre os 

dedos das duas mãos. Na 5ª pauta, ainda mais rápido, tem de se executar o 

ritmo de 2 contra 3 (dois na mão esquerda , três na mão direita).  

Na quiáltera de 9 notas em acelerando é necessário cuidado especial para que 

o harmónico artificial e natural mantenham o mesmo ritmo. 

 

Secção 2 

 

Especial atenção para a velocidade rápida dos tremolos, dedilhos (com e sem 

pizzicato) e rasgueados. Na terceira página (pág.6), 3ª pauta há que tocar 

rigorosamente os ritmos contratonais escritos. 

 

Secção 3 

 

Nesta secção há que executar bem os ritmos (essencialmente contratonais) 

das tamboras e em especial a grande velocidade das ornamentações em 

cordas cruzadas da última pauta. 

 

Secção 4 

 

Nesta secção são mais diíceis de executar os efeitos do que os ritmos, no 

entanto, os tremolos com os quartos de tom necessitam de ser executados 

muito gradualmente, em pouco espaço de tempo têm de atingir uma alta 

velocidade (final da quiáltera de oito amétrica em accelerando) e, de seguida 

um grande rallentando (quiáltera amétrica de cinco). 
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Secção 5 

 

A dificuldade rítmica nesta secção é a de conseguir executar com clareza a 

alternância de todos (ou da maioria) dos ritmos propostos pelo compositor 

(improviso controlado) e interagir com as dinâmicas, efeitos e ataques 

propostos. À medida que os novos blocos vão surgindo, o andamento, a 

quantidade das figuras rítmicas e a dificuldade técnica vão aumentando, o que 

exige uma grande precisão de ataques e uma grande concentração para que 

não se ouça outras notas que não Mis. Outro pormenor rítmico que exige 

algum domínio do instrumento é a execução das tamboras e do tremolo final 

em que se pede molto accelerando e molto diminuendo em simultâneo, gestos 

contratonais e/ou para alguns instrumentistas não idiomáticos. 

 

Secção 6  

 

Aqui não há novidades e dificuldades rítmicas a assinalar. Há que ter especial 

cuidado nos molto vibrato e fast bending para que consigam ser eficazes nos 

seus rallentandos e na prolongação do som até final dos mesmos. 

 

Secção 7/8 

 

Nesta secção há que ter cuidado, especialmente com o andamento rápido, a 

regularidade e as acentuações nos tremolos e nos vários harpejos em tercinas. 

Importante, também, é a concentração na execução dos ritmos e das 

acentuações nas tamboras que vão criando várias modulações métricas ao 

longo da sua execução. Na última página há que conseguir equilibrar 

intensidades e andamento na execução das tercinas que incluem harmónicos 

artificiais, percussão só da mão esquerda e ligados descendentes.  

  



757 

7.5.2.5. Dinâmicas 

 

As dinâmicas nesta obra são regra geral, escritas como resultado ‘real’ ou final 

(ao nível das capacidades do instrumento). Algumas são usadas como esforço, 

mas escritas com sf ou sff nas secções 1, 2, 3, e 7/8. As dinâmicas não escritas 

como resultado sonoro final, mas como esforço, aparecem excecionalmente 

nas secções 4, 6 e 8. Estas exceções têm a ver com efeitos de sons mais 

apagados como pizzicatos (na secção 4, de mp a ff),  com os sons Mi ‘tirados’ 

em simultâneo com os efeitos de chasquido (na secção 4, ambos f, apenas 

porque são difíceis de obter em termos de maior intensidade, principalmente as 

notas), com os molto vibratos (mf) e fast bendings (f), difíceis de se ouvir no 

final dos 6’’ pretendidos, mesmo existindo um pouco de diminuendo (na secção 

6) e com os harmónicos artificiais (Mi 5) a chegarem dificilmente ao f marcado 

na 2ª página, 3ª pauta (na secção 7/8). 

As dinâmicas usadas (para além de crescendos e diminuendos) são: 

 

1ª secção:  

p, mp, mf, f, ff             e            sf e sff(z) 

 

2ª secção: 

pp, p, mp, mf, f, ff       e            poco sf, sf 

 

3ª secção: 

p, mp, mf, f                  e            sf 

 

4ª secção: 

pp, p, mp, mf, f, ff 

 

5ª secção: 

pp,     mp, mf, f            e            sf 
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6ª secção: 

mp, mf, f 

 

7ª e 8ª secções: 

ppp, pp, p, mp, mf, f, ff           e            sf, sff, sfff 

 

 

7.5.2.6. Aleatorismos 

 

Nesta obra existem alguns tipos de indeterminações (direcionadas pelo 

compositor) que devem ser levadas a cabo pelo intérprete/executante. A 

primeira tem a ver com a forma geral da peça. Esta pode tocar-se 

integralmente ou parcialmente, dependendo do interesse e da vontade do 

executante. Se houver a intenção de tocar a obra parcialmente, apenas 

existem algumas restrições. Neste caso, as secções 1 e 7/8 (estas últimas 

fazem parte de um grupo inseparável), terão de ser tocadas, respetivamente 

como introdução e final da peça. Eventualmente até poderão ser as únicas a 

integrar a forma global/total. No entanto, qualquer número de outras secções, e 

por qualquer ordem, se poderão incluir no espaço entre as anteriores. Existe 

aqui, portanto, um aleatorismo formal (que afeta também a percepção dos 

conteúdos) onde o intérprete tem um grau de liberdade algo controlada. Na 

secção 5, temos um maior grau de indeterminação (mesmo assim bastante 

controlado) na parte dos conteúdos de cada quadro, mais do que na forma 

geral que é ‘elástica’ (expansiva-contrativa) mas estável.  Os ritmos a tocar 

dentro de cada caixa estão definidos, o âmbito das dinâmicas está definido, as 

alturas das notas estão definidas embora qualquer nota possa e deva ser 

tocada em cordas diferentes, alternando a gosto do executante.  
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Os andamentos estão razoável/tradicionalmente definidos, a obrigatoriedade 

(caixa 4) ou liberdade de usar alguns efeitos também estão definidos, assim 

como alguns tipos de ataques em todas as caixas (através dos símbolos como 

secco (staccato), l.v. (tenuto) e l.v. or not). 

O que poderá ser alvo da improvisação do guitarrista será o número de notas 

que toca por caixa/quadro, a velocidade da unidade dessas notas 

(semicolcheias), a ordem dessas mesmas notas, a alternância das dinâmicas, 

onde estas estiverem indicadas e os ataques que poderão ter let vibrate ou 

pausas (caixas 5 e 6). Na caixa 4 a notas terão todas staccato nos seus 

pizzicatos). Apesar da diversidade e do grau de maleabilidade de improvisação 

de alguns parâmetros, a secção tem uma forma geral controlada pelo 

compositor. Uma das dificuldades desta secção é a execução das proporções 

de todos os parâmetros que o executante tem de alterar ou manter ao mudar 

de quadro, indo ao encontro das indicações dadas pelo compositor. A outra 

grande dificuldade é efetivamente, tocar toda a secção sem que o executante 

‘esbarre’ ou toque noutras notas que não sejam Mis. 

 

 

7.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

 

Secção 1 – No início da secção, as pequenas notas situadas dentro dos 

parênteses retos representam os locais onde os dedos da mão esquerda 

devem ser colocados, de maneira a que nas percussões seguidas se ouçam os 

Mis intervenientes. Nesta posição da mão esquerda há que inclinar o dedo 3 de 

maneira a que a 4ª corda seja abafada e não se ouçam outras notas que não 

os Mis. 

Na segunda parte da segunda pauta os pares de Mis deverão ser executados 

através de ‘dedillo’ duplo (duas cordas em simultâneo). 

Na terceira pauta as duas primeiras notas do grupo Dramático devem ser 

tocadas em ligeiro staccato, sem l.v. com dinâmica forte. 
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Na sexta pauta, os harmónicos duplos deverão ser tocados em simultâneo, a 

voz inferior através de harmónicos naturais (mão esquerda e mão direita) e a 

superior através de artificiais (só com mão direita). Imediatamente a seguir aos 

nove harmónicos, a mão esquerda deve colocar os dedos da maneira, tal como 

foi explicado para o início da secção. 

Na última pauta, a última percussão no tampo deve ser executada com os 

dedos das notas anteriores ainda colocados.  

 

Secção 2 – Na quinta pauta, no grupo com três pares de notas, cujas primeiras 

têm sforzando deverão ser ajudadas, cada uma, por um pequeno bend que 

estica e relaxa a corda, criando um gesto mais expressivo e visual (este gesto 

é semelhante aos sf da segunda pauta). 

Em toda a página cinco os grupos de três notas são rasgueados tocados à 

maneira de dedillo (só com um dedo, o polegar) em três cordas. O número de 

vezes que os grupos de notas são repetidos diz respeito a pares de acordes. O 

acorde com cinco notas é executado da mesma maneira (com o dedo 

indicador), mas o número de vezes, diz respeito a um grupo de quatro 

semicolcheias. 

Na antepenúltima pauta da página seis o número de vezes que as notas devem 

ser repetidas está escrito na totalidade ou por pares de notas (entre 

parênteses). 

Na penúltima pauta, as figuras rítmico/melódicas, escritas por cima da pauta e 

com a duração em segundos devem ser executadas como estando numa 

partitura com a indicação de semínima = a 60. 

 

Secção 3 – A posição inicial da mão esquerda deve ter o mesmo cuidado que 

teve noutras secções (como a primeira), com o de abafar a quarta corda para 

que a nota Ré não se ouça.  

O pizziccato apagado do segundo compasso deve ser executado da maneira 

tradicional, mas com acentuação e a mão direita deve ser libertada 

imediatamente a seguir ao ataque do polegar. 
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No ‘segundo compasso’ da terceira pauta (na realidade, uma pequena secção 

sem compasso), a 6ª corda deve cruzar-se por cima da 5ª corda. 

O ataque do Mi final (que na realidade faz ouvir o Mi e o Fá meio-tom acima) é 

feito somente à custa da mão esquerda que ‘cai’ na casa XII e é seguido de um 

vibrato transversal (puxando e empurrando a corda para cima e para baixo). A 

percussão no tampo é executada em simultâneo, pela mão direita. 

 

Secção 4 – Depois das quatro notas iniciais em pizzicato, libertando a última 

nota um segundo depois do ataque há (tem de haver) uma sensação de 

crescendo dessa nota Mi. 

No final da pauta, os harmónicos resultantes e outras notas que vibram por 

simpatia podem-se chamar multifónicos. 

No início da segunda pauta é importante que a barra colocada (curva, no 

sentido contrário ao habitual, colocando o dedo 1 da mão esquerda concâvo) 

pise bem a nota Mi e abafe todas as outras cordas de maneira a que apenas se 

ouça o Mi da 3ª corda (e também o da 1ª corda solta). 

Depois dos pizzicatos da terceira pauta (que acabam as nove notas num 

crescendo e bem acentuados) e, depois de libertar a mão direita tem de se 

obter um crescendo seguido de diminuendo das notas Mi.  

As percussões e raspagens (scratch) da frase final têm uma pulsação regular e 

rápida. Nas percussões as notas ‘sujas’ Lá, Ré, Sol e Si também se devem 

ouvir para além dos Mis das 6ª e 1ª cordas. 

Todos os momentos em que a unha do polegar (de preferência a parte direita 

ou interior da unha, para que não se crie fissuras na parte esquerda ou exterior 

da mesma) raspa na 6ª corda e termina na nota Mi 1, esta deve ter uma 

acentuação e um staccato muito curto – secco. 

 

Secção 5 – Nestes momentos de improvisação (nas seis ‘caixas’ cada uma 

com a sua característica) é necessária uma grande concentração por parte do 

executante (principalmente nas duas últimas ‘caixas’, onde o andamento é 

muito rápido), porque não se podem tocar outras notas que não sejam Mis.  
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Não acrescentaremos dedilhações da mão esquerda (e mesmo de algumas 

cordas) porque tudo depende do local no braço em que o guitarrista está a 

posicionar a sua mão esquerda (duma maneira racional, mas também intuitiva, 

pois as decisões de mudança de posição são tomadas em frações ínfimas do 

segundo). A improvisação é completamente livre em termos da escolha do 

local onde são executadas as várias notas.  

Na primeira caixa, a característica principal é a duração muito curta das notas, 

que devem parecer desconexas e imprevistas. Na segunda caixa, as notas 

deixam de ser tocadas em staccato e passam a legato e let vibrate possible.  

A sensação é de lentidão, no entanto já existem ligações harmónicas entre 

várias notas que já têm mais timbres e efeitos diferentes; a prolongação dos 

sons marca a diferença. Na terceira ‘caixa’ começamos a ter maior atividade 

rítmica com as mesmas notas (mas não necessariamente tocadas nos mesmos 

locais e com o mesmo timbre). Na quarta caixa há uma mudança súbita de cor 

(mais escura) e timbre com a utilização exclusiva de pizzicatos, à exceção de 

algumas contrastantes percusões que se podem executar em qualquer parte 

da caixa da guitarra. Cria-se um ambiente mais intimista e particular para se 

partir daqui e passar às duas caixas seguintes, onde o ritmo frenético, a 

constante irregularidade rítmica e de mudança de sons, timbres e efeitos, 

‘fervilham’ e parecem criar ‘vida’. Esta sexta caixa é interrompida no seu auge 

dinâmico/expressivo pela ponte dos nove grupos de três notas e das 

percussões finais que fazem deslocar o zoom desta secção para um local ou 

dimensão já integrada num silêncio distante.  
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Secção 6 – Tudo aqui é pictórico. O azul celeste apenas é interrompido por 

poucas nuvens passageiras de várias cores (brancas, cinzentas, etc.). Parece 

existir aqui uma Klangefarbenmelodie/harmonie numa paisagem (musical) 

imaginária. Não há staccatos, tudo flui (nem mesmo no final do ruído com a 

unha do polegar na 6ª corda, na segunda pauta). O molto vibrato da primeira 

pauta deve ser executado no sentido transversal em relação ao braço da 

guitarra, com uma amplitude de corda quase tão larga como a do Fast bending 

da 2ª pauta (este a fazer sobressair os 1/4 de tom nos movimentos 

oscilatórios).  

Melodias e harmonias interpenetram-se, criando morfoses, através do uso de 

bendings, ¼ de tom, harpejos, vibratos e timbres diferentes. 

 

Secções 7 e 8 – Rapidíssimo movimento contínuo que intercala harpejos, 

tremolos, percussões, ligados com e sem harmónicos, tudo let vibrate possible.  

As várias modulações métricas devem ser bem vincadas através das 

acentuações e sforzandos, a maioria baseadas na série de ouro que também 

se encontra em algumas progressões em movimentos contrários. Os grupos de 

percussão nas terceira e quarta pautas devem manter uma regularidade 

rogorosa na pulsação (sem respirações nem rubatos, à exceção do rall. final). 

O primeiro momento de climax no fim da terceira pauta é dissipado pelo 

rallentando da percussão no final da quarta pauta. O segundo momento de 

climax situa-se nos rasgueados do início da segunda pauta da página treze a 

que se seguem os ligados e harmónicos agudos. Depois de um retorno à 

segunda pauta da secção 7/8, mas em movimento retrógrado, começa-se a 

desenhar o último momento de climax desta secção, e da obra que termina 

com os rasgueados fortíssimos executados com todas as cordas da guitarra, 

terminando numa suspensão e distensão longa. Como segundo final, temos um 

curto e calmo epílogo que termina com as notas mais aguda e mais grave da 

obra. Nesta deverá ser inserido um fade out no limite do al niente. 
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Figura VI - 146: Página 2 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 147: Página 3 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 148: Página 4 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 149: Página 5 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 150: Página 6 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 151: Página 7 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 152: Página 8 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 153: Página 9 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 154: Página 10 com dedilhações (a página 11 não existe, está em branco na 

versão editada). Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 155: Página 12 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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Figura VI - 156: Página 13 com dedilhações. Estudo Numerus Nove, Lopes. 
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8. Sem Título – Sérgio Pereira 
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8.1. Breve biografia 

 

Sérgio Leandro Duarte Pereira nasceu a 7/7/1976. Iniciou os seus estudos de guitarra aos 12 

anos de idade. Frequentou várias escolas de música particulares antes de ingressar no ensino 

oficial. 

Em 1993 ingressou no Conservatório de Música de Loures, onde inicialmente teve aulas com o 

guitarrista Pedro Joia.  

A partir do 2º grau até ao final do curso secundário de música foi aluno do professor José 

Mesquita, no Conservatório de Música D. Dinis - Odivelas.  

Ingressou no curso superior de guitarra no ano de 2003, na escola superior de música de 

Lisboa, onde fez a licenciatura com o professor António Jorge Gonçalves.  

Ao longo do seu percurso enquanto aluno de guitarra frequentou master classes com, entre 

outros professores, Leo Brouwer, Margarita Escarpa, Tomás Camacho, António Ferreirinho, 

José Mesquita, Alvaro Pierri, Ignacio Rodes, Costas Cotsiolis, Darko Petrinjak, Joaquín Clerch, 

Stefan Löfvenius, Paulo Vaz de Carvalho, etc. 

Participou em vários cursos de guitarra, como por exemplo, no Festival Internacional de 

Guitarra de Santo Tirso e em várias edições do Festival Internacional de Guitarra de Leiria, 

entre outros.  

Participou em 1995, no concurso de instrumento variante guitarra da Juventude Musical 

Portuguesa, onde obteve o 2º prémio no seu escalão. Em 2000 obteve o 1º prémio no concurso 

para finalistas do curso de instrumento promovido pelo Conservatório de Música D. Dinis. Em 

2006 obteve o 2º prémio no III Concurso Internacional de Guitarra de Leiria, incluído no âmbito 

do Festival Internacional de Guitarra de Leiria. 

No campo da composição, começou a compor as primeiras peças para guitarra 

autodidaticamente, mais ou menos paralelas aos primeiros anos de aprendizagem do 

instrumento. 

Depois de ingressar no conservatório de música D. Dinis, fez a disciplina de ATC, primeiro com 

o professor Carlos Gomes, e os 2º e 3º anos com o professor Carlos Marecos. 

Ingressou na Escola Superior de Música de Lisboa, em 1997, para fazer o curso superior de 

composição, onde terminou a Licenciatura, tendo estudado composição com os professores 

António Pinho Vargas, António Sousa Dias e Christopher Bochmann. 

Fez várias master classes de composição com vários professores/compositores, como por 

exemplo, Emanuel Nunes, Salvatore Sciarrino, Leo Brouwer, John Chowning, Barry Truax, 

Jean-Claude Risset, entre vários outros. 

 

Tem-se apresentado como guitarrista em recitais em diversas ocasiões ao longo dos anos, 

tanto a solo como em conjunto. De entre os locais em que já atuou contam-se o CCB (espaço 

das 7 ás 9), Teatro Ibérico, Teatro “A Barraca”, Biblioteca José Saramago e Pavilhão Paz e 

Amizade (Loures), Museu do Vidro (Marinha Grande), entre variadíssimos outros locais.  
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Foi membro durante vários anos do grupo interpretativo de poesia e música Tríade, sendo 

também um dos fundadores dos projetos “Tinta Negra” e “Grito Escarlate”, grupos em que 

participou como guitarrista. Em duo trabalhou com o guitarrista Ricardo Martins, com quem se 

apresentou em público em várias ocasiões, nomeadamente em 2011, no IV Festival 

Internacional de Guitarra de Leiria. 

As suas composições para guitarra solo têm sido apresentadas por si ao longo dos anos, em 

diversos recitais. A peça “Sem título” para guitarra solo foi estreada por si, no ano em que 

frequentava o 8vo grau de guitarra, na escola de música de Linda a Velha, em 1999. O 

quarteto de guitarras Zyryab estreou dois quartetos de guitarras da sua autoria. Peças suas de 

música eletroacústica foram apresentadas em 2001 e 2002 nos festivais ‘Música Viva’. Em 

2002 o guitarrista Daniel Sousa estreou uma peça sua, para guitarra e eletrónica em tempo 

real, no Festival Música Viva. Ocasionalmente também apresentou peças para outros grupos 

instrumentais, como por exemplo, a obra “Figura para 10 instrumentos”, em 2000, nas jornadas 

Nova Música, na Universidade de Aveiro. 

Foi ainda um dos membros fundadores da Associação Artística “Artessetra”, que desde 2002 

tem levado a cabo o intercambio cultural e criativo entre artistas de várias áreas (música, 

pintura, poesia, representação, etc), que ao longo dos anos até à atualidade levou a cabo 

inúmeras iniciativas, como recitais, exposições, apresentações de fusão artísticas, e outras 

atividades artísticas, em vários locais, e com a participação de artistas criadores, 

maioritariamente jovens, de várias áreas. Lecciona guitarra no Conservatório de Música D. 

Dinis em Odivelas.  
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8.2. Entrevista - contexto, estilo e interpretação. 

Considerações do compositor 

 

JML: Como surgiu a ideia de compor esta obra? 

 

SP: A ideia de compor a presente peça para guitarra surgiu no contexto do 

curso de composição e no ano terminal do curso secundário de guitarra. O 

objetivo foi escrever uma peça original para guitarra que utilizasse algumas 

técnicas tradicionais do instrumento e outras menos convencionais, para ser 

tocada em recitais, e apresentada também no exame final de guitarra do oitavo 

grau. 

 

JML: Trabalhava em que outras obras nesse mesmo ano/época? Têm o 

mesmo universo musical/expressivo? 

 

SP: No mesmo ano, salvo erro de 1998, estava paralelamente no curso de 

composição a trabalhar mais algumas obras, para pequenos agrupamentos de 

câmara, num estilo que tinha algumas caraterísticas em comum com a peça de 

guitara, nomeadamente no que diz respeito à grande atividade rítmica e à 

procura de novos timbres. 

 

JML: A sua obra pode-se enquadrar em alguma corrente musical, estética? 

Quais as influências? 

 

SP: Eu pessoalmente não a enquadro em nenhuma tendência estética em 

particular. A única coisa que posso referir sobre esta questão é que é natural 

que tenha sido um pouco influenciado pela música de determinados 

compositores que ouvia mais na altura.  

Quanto a alguns dos elementos que estava à procura, musicalmente, relativos 

ao tratamento do timbre, do ritmo e de microtons, encontrei alguns pontos de 

interesse na música do Emanuel Nunes, do Brian Ferneyhough, do Scelsi, na 

música dos últimos dez anos de vida do Luigi Nono, e também em algumas 

obras de outros compositores que tomei conhecimento na altura. 

JML: A sua obra baseou-se em ideias extramusicais? 
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Para a interpretação da sua obra, dá importância a alguns aspetos extrínsecos 

à mesma? 

 

SP: A obra baseia-se na ideia de ‘energia’, ou pelo menos nas associações 

que eu faço mentalmente a partir deste termo. Poderia dizer que se baseia na 

ideia de ‘energia’ como grandes contrastes, mas sempre com uma determinada 

‘condução’ formal. ‘Energia’ associada a côres vivas e contrastantes e ‘energia’ 

associada a grande atividade rítmica. 

 

JML: A sua obra utiliza teorias e técnicas musicais que não sejam de 

observação rapidamente assinalável? 

 

SP: Em termos de concepção, a estrutura que está na base da obra é simples 

e não tem como objetivo principal ser aquilo que dá sentido à peça, ou sequer 

perceber-se auditivamente. O principal objetivo é ouvir o resultado, e não fazer 

depender o valor da obra da estrutura précomposicional, ou do esqueleto, ou 

das ideias teóricas que possam estar na origem da obra. O objetivo principal é 

mesmo ouvir o resultado final, enquanto som, somente. 

 

JML: Pode dar-nos alguma informação quanto à linguagem utilizada? Existem 

intervalos típicos na sua linguagem? Acordes? Linguagem rítmica? Forma? 

Expressão? 

 

SP: Existe a preferência por determinados intervalos mais caraterísticos, que 

são: a 7ª maior, a 9ª menor, as oscilações microtonais de uma série de 

intervalos que surgem na peça, a 2ª menor e mais alguns observáveis na 

partitura.  
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A obra dá mais importância ao encadeamento entre alguns campos 

harmónicos contrastantes, e não existe melodia no sentido tradicional, tendo 

em conta que tudo aquilo que se possa assemelhar a melodia dissolve-se 

harmonicamente no acorde de que faz parte, em grande medida, também 

porque na maior parte dos casos, as notas são para deixar a soar até onde for 

possível. Relativamente à forma tive como objetivo que fosse de evolução 

bastante irregular, com movimentos formais de grande contraste súbito e sem 

grandes quebras na atividade rítmica, de forma a impulsionar sistematicamente 

a música ao longo de toda a duração da obra. 

 

JML: Nesta obra há algo característico que tenha utilizado devido ao fato de ter 

alguma experiência como instrumentista, cantor, diretor de orquestra, etc.? 

 

SP: Posso dizer que tirei partido do facto de ser guitarrista para tentar explorar 

o instrumento timbricamente de uma forma mais elaborada. 

 

JML: Trabalhou/observou algumas partituras de guitarra de outros 

compositores? 

 

SP: As ideias que poderei ter observado em partituras de outros compositores 

para elaboração da peça não foram necessariamente de guitarra, visto na 

época não conhecer muitas obras que tivessem uma abordagem ao 

instrumento muito semelhante àquilo que eu queria fazer. 

Absorvi mais ideias musicais através da observação de partituras para outros 

instrumentos de alguns dos compositores que referi anteriormente na resposta 

à terceira questão. 

 

JML: Até que ponto procura que a linguagem se adapte ao 

instrumento/instrumentista? 

 

 

 

SP: Uma das preocupações principais da peça era a exploração das 

potencialidades técnicas do instrumento até um limite bastante elevado, mas 
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sempre dentro do ‘possível’, e até mesmo com alguma preocupação de 

escolher sequências harmónicas/melódicas o mais idiomáticas possível. 

 

JML: Existem momentos na sua obra em que pensa em timbres diferentes, 

e/ou na execução sonora de outros instrumentos, adaptando-os à guitarra? 

 

SP: Como já referi anteriormente, a exploração tímbrica é um dos elementos 

principais da peça, mas nunca é pensada como ‘tentativa de imitar/simular’ 

quaisquer outros instrumentos. É simplesmente exploração tímbrica da 

guitarra, por aquilo que a guitarra é em si. 

 

JML: Execução ou Interpretação? Pensa que só pode haver uma interpretação 

correta da sua obra ou que pode haver várias corretas e várias incorretas? 

 

SP: Pode haver várias corretas e várias incorretas. Tudo depende do 

conhecimento que o intérprete tiver do estilo da obra, dos objetivos da obra e 

da margem de liberdade que pode ter na sua execução. Para isto tudo, parece-

me importante, se possível, haver um contacto mais ou menos aprofundado, 

com o compositor. 

 

JML: Pensa que o intérprete pode/deve ter um papel criativo (cocriação) na 

interpretação da sua obra? 

 

SP: Sim. Dentro de determinados limites. A obra já contempla em alguns 

momentos, essa possibilidade. 

 

JML: Qual o espaço de criatividade que dá ao intérprete nesta sua obra? 

 

SP: Acho que a resposta a esta questão já foi dada na questão anterior. 

 

JML: Se ouviu uma gravação da sua obra, ou assistiu a algum concerto, pensa 

que essa interpretação esteve aquém, ou superou as expetativas em alguns 

detalhes? 
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SP: A obra não está gravada. 

 

JML: Pensa que pode ser uma mais-valia, o uso de amplificação na sua obra? 

 

SP: Completamente. Sou absolutamente a favor do uso de amplificação 

sempre que necessário. Até porque, na eventualidade da obra ser apresentada 

num espaço de grandes dimensões, acho que a amplificação é importante para 

se conseguir sentir o fenómeno ‘energético’ que referi em questões anteriores. 

É importante haver um bom volume de som. 
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Figura VI - 157: Página de indicações de Sem Título, Pereira. 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

784 

 

Figura VI - 158: 1ª página de Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 159: 2ª página de Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 160: 3ª página de Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 161: 4ª página de Sem Título, Pereira. 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

788 

8.3. Apontamentos gerais sobre Sem Título 

 

8.3.1. Apontamentos gerais sobre a edição da obra 

 

Sem Título, tem duas edições manuscritas que incluem uma página de 

indicações sobre toda a simbologia usada na obra. A primeira foi aquela que 

usámos para trabalhar nesta tese. A segunda, recentemente descoberta pelo 

compositor inclui alguns acréscimos musicais que serão apresentados no 

subcapítulo 8.5.1., em conjunto com as opiniões do compositor sobre esta 

versão. 

 

8.3.2. Apontamentos sobre a estreia da obra 

 

Sem Título foi apresentada pela primeira vez pelo próprio compositor, na 

Primavera de 1999, na Escola de Música Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-

Velha. A obra foi integrada num concerto/intercâmbio, realizado entre o 

Conservatório Regional de Loures e a Escola de Música Nossa Senhora do 

Cabo (Linda-a-Velha).  

 

8.4. Apontamentos introdutórios sobre a linguagem específica 

da obra/compositor 

 

Esta obra baseou-se na ideia de ‘energia’, das associações que o compositor 

fez mentalmente a partir deste termo. A ‘energia’ é empregue através de uma 

grande, variada e contínua atividade rítmica, e de grandes contrastes, 

principalmente de cores vivas (segundo o compositor) - timbres e os mais 

variados efeitos possíveis de executar no instrumento que vão influenciar 

grandemente a diversidade dinâmica explorada na obra.  
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Este último parâmetro não surge através da variedade da escrita de 

intensidades na partitura, a qual é bastante parca, mas através da dinâmica 

própria que cada efeito/técnica provoca. Desses efeitos, a executar através de 

técnicas tradicionais e principalmente das não convencionais, são de destacar 

os ‘percussivos’ de sons definidos e indefinidos e os vários tipos de pizzicatos.  

Os intervalos melódico-harmónicos mais caraterísticos são o intervalo 11 ou 23 

(‘7ª maior’), o intervalo 13 ou 25 (‘9ª menor’), o intervalo 1 (2ª menor) e alguns 

quartos de tom que incluem oscilações microtonais do intervalo 1 através da 

execução de pequenos glissandos contínuos. Intervalos como o 12 (8vas) não 

são usados melodicamente, mas apenas verticalmente como reforço 

‘orquestral’/ dinâmico de uma determinada nota. Devido ao uso de posições 

fixas nas dedilhações da guitarra, vão surgindo na obra, vários registos fixos, 

(alturas das notas) momentâneos, no entanto, não existem registos fixos para a 

obra, em termos globais. Não existe melodia no sentido tradicional, porque tudo 

o que se possa assemelhar a excertos melódicos dissolve-se harmonicamente 

no acorde (ou campo harmónico) de que faz parte, até porque na maioria dos 

casos as notas são para deixar vibrar até onde for possível. Esta obra explora 

as potencialidades técnicas do instrumento até um limite elevado, mas sempre 

dentro do possível, tendo sempre o compositor, preocupações idiomáticas. 

Neste aspeto, o compositor, chega a criar novos idiomatismos para o 

instrumento. 
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8.5. Dados específicos sobre Sem Título 

 

8.5.1. Dados específicos sobre problemas/dúvidas na 

edição 

 

Regra geral esta partitura pode suscitar algumas dúvidas, devido a ser um 

manuscrito para utilização do compositor, segundo o próprio, tendo de dar 

origem posteriormente, a uma partitura para o executante, que normalmente 

necessita de revisão. 

A partitura pode, também, causar dúvidas devido às indicações escritas nos 

cantos da pauta, com um tamanho e qualidade de letra que torna as frases de 

difícil leitura.  

No manuscrito (segundo) encontrado recentemente temos no início a indicação 

de Allegretto em alternativa a Andante Movido. 

Nos dois últimos motivos da primeira pauta da primeira página, falta uma nota 

em cada um, (um Ré ¾ tom acima e um Ré #) de maneira que as passagens 

deveriam ficar tal como estão escritas na figura VI-162 (comparar com a versão 

da figura VI-158, 1ª pauta). 

 

 

Figura VI - 162: Final da primeira pauta. Sem Título. Pereira. 

 

Na quarta pauta, quarto ‘compasso’, a primeira pausa dentro da quintina é de 

semicolcheia e não de colcheia. O motivo deve ficar, então, da maneira 

seguinte (ver fig. VI-163): 
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Figura VI - 163: Quarta pauta da primeira página, quarto ‘compasso’). Sem Título, Pereira. 

 

Na terceira página, início da quarta pauta falta uma pausa de 3’’ a 4’’ que o 

compositor descobriu no outro manuscrito que encontrou recentemente. É uma 

grande pausa semelhante à da pauta anterior (com a mesma grafia). De 

maneira que deveria estar assim escrita (ver figura VI-164): 

 

 

Figura VI - 164: Quarta pauta da terceira página. Sem Título. Sérgio Pereira. 

 

No final da quinta pauta da terceira página, surgem duas notas com o ritmo 

duvidoso. O Fá e o Sol devem ser tocados simultaneamente e têm ambos, a 

duração de dois tempos. 

Na terceira página, sexta pauta, penúltimo motivo, os Rés são sustenidos e não 

naturais, de maneira que deveria estar escrito como nas figuras VI-165 e VI-

181. A nota Ré do ‘compasso’ anterior também é sustenido e não natural (ver 

mesmas figuras): 

 

 

Figura VI - 165: Sexta pauta da terceira página. Sem Título, Pereira. 

  



VI. ANÁLISE E PROPOSTAS DE INTERPRETAÇÃO DAS OBRAS DE REFERÊNCIA  
                                                                                                             (Grupo 1) 

792 

8.5.2. Outros dados específicos da linguagem que 

influenciam a interpretação da obra 

 

8.5.2.1. Forma 

  

Durante a entrevista ao compositor Sérgio Pereira, a determinada altura, no 

momento em que estavamos a abordar o assunto da Forma e das estruturas 

na sua peça, ele achou por bem esclarecer que a forma global ou a(s) 

estrutura(s) em que a peça está contida não são o que lhe interessa que os 

auditores da obra percepcionem. Feita esta advertência, vamos continuar com 

o seu estudo, visto ser muito importante para o intérprete (um auditor especial) 

o conhecimento de tudo o que se passa na música ao nível de background, 

como de midleground ou foreground (para relembrar termos criados pelo 

músico e analista musical Heinrich Schenker, 141 termos esses que nos levam a 

analisar, e pela mesma ordem, a música a uma distância (zoom) afastada 

desde a visão das principais notas e harmonias estruturais duma obra, a uma 

distância média de pequenas secções e, a distâncias de parágrafos, frases, 

encadeamentos, etc.). Deixando de parte agora a teoria de Schenker ou de 

qualquer outro grande teórico ‘formal’ do séc. XX, pois não vão ter cabimento 

aqui as suas estruturas analíticas (maioritariamente usadas em música 

tonal).142 Para o compositor a obra está dividida em zonas de grande 

intensidade rítmica e energética que contrasta com breves momentos mais 

calmos (timbricamente, texturalmente ou dinamicamente diferentes). 

  

                                                           
 

141
Heinrich Schenker (1868-1935) nasceu no Império Austro – Húngaro e morreu em Viena. 

Editou vários livros sobre análise musical. Os mais conhecidos são Harmonielehre (1906), Der 
Tonwille (1912/14), Das Meister Werk in der Musik (3 livros de 1925, 1926 e 1930) e Der Frei 
Satz (1935). 
142

Dentro do contexto analítico em que os vários parâmetros musicais são também observados, 

não nos mesmos moldes, mas através dos três níveis de aproximação à obra, não podemos 
deixar de referir o importante livro Guidelines for Style Analysis (1970), de Jan la Rue, editado 
pela W. W. Norton & Company, Inc. (do qual existem versões em várias línguas). Este tipo de 
análise já se pode adequar a música de vários estilos/épocas (incluindo dos XX/XXI). 
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Eis a nossa versão de uma forma global que pensamos ser muito importante 

para um intérprete se enquadrar em Sem Título de Sérgio Pereira: 143 

 

                                                                                        -------------------Interlúdio 2------------------- 

               (corte) Interlúdio 1                                                 G. P. G. P. 

A         B        C       A’     D (B’)   

f/ff               mf (Calmo)         (f)                ff/f                   5’’ a  8’’        c. 10’’          3’’ a  4’’      

.Grande        - 2ª página        - 2ª página     - 2ª página    - 3ª página    - 3ª página   -3ª página 

atividade      - 2ª pauta          - 4ª pauta       - 4ª pauta      - 3ª pauta      - 3ª pauta    - 4ª pauta 

rítmica         - último             - 4º e 5º          - último         - segundo     - terceiro      - primeiro 

.Contrastes   compasso         compasso     compasso    compasso    compasso    compasso 

                  . Menor               .Grande          . Grande .ritmo + 

                   atividade            atividade         atividade                         regular 

                   rítmica                rítmica             rítmica                           .dinâmica  

                   (notas longas)     tímbrica e       .contrastes                      fraca 

                                             Textural                                                .muito lento 

                                                                                                        . ruído 

           Interlúdio 3                                                                                         Epílogo 

pequena transição C                   A’’                   E       1 

  

               8vas                              - 3ª página                       - 4ª página                     c. 7’’ 

         - 3º página                          - 4ª pauta                         - 4ª pauta                  - rasgueado 

         - 4ª pauta                            - último compasso           - 1º compasso             percussivo 

         - 1º compasso                    . Grande                           . Grande                   - último  

         . Ritmo regular.                    actividade      actividade                 compasso 

                                                      rítmica                              rítmica 

                                                      tímbrica e                        .Contrastes   

                                                      textural 

Figura VI - 166: Forma geral de Sem Título, Pereira. 

  

                                                           
 

143
Todas as barras de divisão colocadas no quadro anterior são iguais àquelas que o 

compositor escreveu na sua obra. 
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Na figura anterior (VI -166) nota-se bem onde ficam os pontos em que a música 

pode respirar durante mais tempo: 

a) De A para B, onde temos uma barra dupla com um sinal de corte. 

b) De B para C, onde temos uma barra dupla com uma suspensão. 

c) Nas grandes pausas que antecedem e precedem D (B’). 

 

Ainda existem algumas pequenas pausas que delimitam frases. Estas serão 

expostas no próximo subcapítulo 8.5.3. 

Nos restantes pontos (como nas ’barras de compasso’ simples) as respirações 

não deverão existir. 

 

 

8.5.2.2. Alterações 

 

Apesar de nesta obra utilizar barras de compasso (que na prática 

rítmico/métrica144 não são relevantes) o compositor segue a regra de que cada 

nota só tem a alteração que a precede imediatamente. Basta olhar para as 

primeiras frases da música, e percebemos que todas as notas repetidas na 

mesma altura, que têm alterações (bemóis ou sustenidos), são-lhes 

efetivamente colocadas todas essas alterações. Por vezes, algumas alterações 

escritas entre parênteses (notas de prevenção) são colocadas na pauta, em 

locais como na 2ª página, 2ª pauta, 1º compaso ou na 4ª página, 2ª pauta, final 

do 1º compasso. Como noutros casos semelhantes escritos por compositores 

atuais (para quaisquer instrumentos), por vezes quando há várias notas 

repetidas, só se coloca a alteração na primeira nota (quer haja compassos ou 

não).  

  

                                                           
 

144
Ver o próximo subcapítulo sobre Métrica 8.5.2.3. 
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Nesta peça, na 3ª página, 4ª pauta, o compositor aplica uma alternativa que dá 

o efeito semelhante. Ele escreve as alterações na primeira nota do compasso e 

depois escreve as mesmas entre parênteses na segunda das várias notas 

repetidas. Só por esta breve exceção, o compositor, humildemente afirma: “Sou 

um pouco ambíguo. Sempre que aparece uma barra de compasso, as 

alterações anteriores já não fazem efeito. As alterações escritas entre 

parênteses servem apenas para relembrar o executante”.  

 

 

8.5.2.3. Métrica 

 

Sem Título é uma obra sem compassos, embora utilize barras de divisão. A 

escrita é algo livre dentro dessas barras de divisão. Na maioria das vezes, a 

duração de cada compasso é irrelevante (nas partes amétricas), mas noutros 

casos já tem alguma relevância (partes métricas), embora na sua maioria, os 

apoios (ou ictus) contrariem naturalmente as acentuações típicas da música 

tonal.  

Basicamente temos dois tipos de métrica. Uma é a que tem compassos 

subentendidos que pode incluir interpretações mais ou menos rigorosas, outra, 

é a amétrica que também pode incluir, por vezes, secções quase rigorosas.  

As barras servem, na sua maioria, para indicar mudanças de frase (que têm 

tamanhos díspares), raras vezes para indicar uma verdadeira mudança de 

compasso, e principalmente para definir amplitudes de respirações entre várias 

secções. Essas barras/respirações/suspensões foram já definidas no capítulo 

IV (ver figura IV-91).  

 

 

Figura VI - 167: Barras de divisão em Sem Título, Pereira. 
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Esta é a sequência (ver figura VI-167) em termos de tamanhos de 

barras/respiração (da menor para a maior) na obra Sem Título. Nas sequências 

frásicas (que iremos definir no subcapítulo 8.5.3.) reparamos que apenas cerca 

de um quarto delas termina num ‘primeiro tempo de um compasso’. Como 

exemplo das que não terminam no ‘primeiro tempo’ podemos referir a primeira 

frase da obra, 1ª página, 1ª pauta, 1º compasso e outra na 3ª página, 2ª pauta, 

1º e 2º compassos. Como exemplo das que terminam no ‘primeiro tempo’, 

temos a quarta frase da obra, 1ª página, 2º e 3ª pautas, com término no 1º 

compasso da 3ª pauta e outra na 2ª página, 5ª e 6ª pautas, com o final no 2º 

compasso da 6ª pauta. 

Todas as outras as barras servem somente para delimitar frases que podem 

incluir uma só nota, um célula um pouco maior, partes de uma frase ou frases 

inteiras de dimensão consideravelmente grande. A unidade de pulsação nas 

partes métricas (com o compasso subentendido) é a semínima, sendo que a 

maioria das notas tem diversos tipos de ritmos (de valor acrescentado ou 

subtraído – ver próximo subcapítulo 8.5.2.4.), que contrariam a pulsação 

regular (unidade de medida). 

 

 

8.5.2.4. Ritmos 

 

Sérgio Pereira utiliza um vasto leque de ritmos na sua obra. Entre eles 

destacam-se as quiálteras regulares com ritmos regulares e irregulares e os 

ritmos amétricos. Dentro dos métricos, são de referir os de valor acrescentado 

e os de valor subtraído. 

Eis alguns exemplos destes dois tipos de ritmos: 

 

 

Figura VI - 168: Ritmo de valor acrescentado (subtraído), já que a unidade de pulsação é a 

semínima. Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 169: Ritmo de valor acrescentado (colcheia). A unidade de pulsação é a semínima. 

Sem Título, Pereira. 

 

Dentro dos ritmos de ‘valor subtraído’ temos o uso de 1/3, 2/3 de tercina e 3/5 

de quntina. Vejamos as diversas maneiras como o compositor as escreveu: 

 

 

Figura VI - 170: 1/3 de tercina. Sem Título, Pereira. 

 

 

Figura VI - 171: 1/3 de tercina. A unidade de pulsação é a semínima. Sem Título, Pereira. 

 

 

 

Figura VI - 172: 2/3 de tercina. A unidade de pulsação é a semínima. Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 173: 3/5 de tercina. A unidade de pulsação é a semínima. Sem Título, Pereira. 

 

Vejamos agora exemplos de quiálteras regulares e irregulares: 

 

 

Figura VI - 174: Quiálteras regulares com ritmos regulares quintina, tercina e septina. Quiáltera 

irregular (1/3 de tercina). Sem Título, Pereira. 

 

 

Figura VI - 175: Quiálteras regulares com ritmos irregulares, quintina e tercina. Sem Título, 

Pereira. 

 

 

Figura VI - 176: Quiáltera regular de ritmo irregular, tercina. Sem Título, Pereira. 
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Os grupos escritos da maneira seguinte (ver figura VI-177) não têm indicação 

de ritmo regular ou irregular. 

 

 

Figura VI - 177: Ritmos e quiálteras regulares e irregulares. Sem Título, Pereira. 

 

Segundo o compositor, a ideia de escrever os ritmos – principalmente os que 

contêm bastantes notas – (colcheias ‘livres’, um pouco rápidas, escritas com o 

traço oblíquo no início de cada grupo) é a de que haja (possa haver 

possibilidades de) velocidades ligeiramente diferentes, mas não baseadas na 

semínima (unidade de pulsação geral da música). 

A escrita destas figurações amétricas com o traço oblíquo (‘o mais rápido 

possível’) têm sido alvo de algumas críticas por alguns intérpretes que partem 

do princípio que seria melhor escrever estas notas como quiálteras (com o 

ritmo fixo). Ao tocarmos toda esta passagem, temos a sensação que os 

primeiros grupos com traços, nos parecem mais regulares e quando chegamos 

às tercinas, terços e 2/3 de tercinas ou colcheias com valor acrescentado, 

estas dão a sensação de a música estar mais em rubato. Se escrevessemos os 

dois primeiros grupos com quiálteras (os quais obrigatoriamente teriamos de 

escrever con rubato ou poco rubato), corríamos o risco que cada grupo ficasse 

demasiado livre. Quanto aos ritmos rigorosos (com os quais se quer criar 

alguma irregularidade propositada), se fossem escritos de uma maneira mais 

livre, poderiam tornar-se mais homogéneos, perdendo-se a ideia do 

compositor. Por isso, pensamos que, apesar das várias hipóteses de 

interpretação, a escrita, tal como está, continua a ser a mais eficaz para os 

efeitos pretendidos (ver próximo subcapítulo 8.5.3.). 
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8.5.2.5. Dinâmicas 

 

Aparentemente, as dinâmicas em Sem Título parecem ser pouco importantes. 

Desde o início da obra a utilização de f, ff e ff(f) é contínua. As dinâmicas estão 

muito espaçadas e com raros casos de diminuendos. Vão ser os vários efeitos 

(entre eles os diferentes tipos de pizzicatos, percussões e cordas cruzadas) 

que vão fazer variar consideralmente algumas dinâmicas entre o piano e o 

mezzo forte.  

Algumas dinâmicas mais fortes são usadas num certo limite superior de 

intensidade que mais parecem escritas como intenção de esforço do que como 

resultado final. Fortíssimo (fff) em notas afloradas e f (com ou sem sfz ou >) em 

notas pisadas em cima dos trastos são usados como intenção de esforço (o 

resultado final é, aqui, de menor intensidade). 

Nas secções A, C, A’, A’’ e E (ver quadro na figura VI-169) só encontramos 

dinâmicas f, ff e ff(f). Na secção B temos a dinâmica mf e só na secção D 

encontramos uma parte piano (como resultado da técnica empregue) que no 

entanto não está escrita na partitura. 

 

 

8.5.3. Interpretação. Execução e expressão 

 

Em Sem Título, na maioria dos casos as notas são para deixar a vibrar (l.v.) 

não existindo melodia no sentido tradicional. Todo o conteúdo fica integrado em 

vários campos harmónicos.  

Quanto à pulsação e, no caso das secções mensuradas (ou métricas) é a 

semínima a unidade geral que controla os ritmos. Os grupos amétricos que 

contêm várias notas agrupadas num traço de ‘colcheia’, cujo início é cortado 

por um pequeno traço oblíquo (o mais rápido possível), nesta obra significa 

apenas rápido, segundo o compositor, não têm indicação de regular ou 

irregular. No entanto, nestes grupos de notas pode haver algum rubato ou 

pequena irregularidade sem pulsação definida.  
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Procurámos colocar na partitura todas as indicações de fraseados, até porque 

também, vários intérpretes chamaram a atenção da falta e da necessidade 

destas indicações para a interpretação da obra. Estes vão desde a amplitude 

de um simples motivo a várias pautas. Na pauta original não há só um sinal 

inequívoco para defini-las. Umas terminam em ‘barras de compasso’ e cortes 

(ou respirações) de diversos tipos (já definidos atrás, por exemplo, na figura IV-

90, enquanto que outras se iniciam e acabam em pausas de diversas 

durações).  

No primeiro motivo da obra (primeiro campo harmónico) deve-se dar a mesma 

intensidade às notas graves Sib, Lá ou Fá# e às outras notas do grupo, e não 

querer salientá-las. Sempre que temos um sinal de ‘respiração’ existe sempre 

um corte de som, a não ser nos casos em que o símbolo está cortado e/ou 

entre parênteses, ficando nestes casos ao critério do executante. Quando 

temos ritmos definidos, a pulsação deverá manter-se o mais rigorosa possível 

(ver segunda frase, por exemplo), o que não acontece (normalmente) aos 

ritmos nas secções amétricas. Os rasgueados como os da 5ª pauta (1ª página) 

e 1ª pauta (2ª página) deverão incluir um ligeiro ruído (restolhar estridente), 

causado pela má (e propositada) colocação do dedo 1 nas cordas. Os 

pizzicatos alla Bartók poderão ser executados puxando a corda com p e i ou só 

com o p (que é a técnica que o compositor utiliza - tipo slap guitar). Na secção 

lenta da página dois as dissonâncias deverão ser um pouco mais claras 

timbricamente que as consonâncias (mais dolces). Todas as notas longas 

necessitam de um ligeiro vibrato. Na 3ª página, a pequena secção que utiliza o 

raspar da unha deve ser tocada lentamente.  

Cerca do final da 3ª página, quando surgem cordas cruzadas há que ter em 

atenção que o Dó continua ser tocado na 6ª corda e o Fá na 5ª corda, apesar 

das indicações parecerem querer dizer o contrário. No rasgueado final da obra 

pode-se optar por uma das dedilhações propostas ou misturar algumas delas 

(embora a nossa técnica preferida para este caso seja pmi, juntar esta com ami 

e dedillo em sequência é igualmente interessante).  
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Por fim gostaríamos de deixar aqui passadas a limpo todas as indicações que o 

compositor escreveu em cada uma das quatro páginas que compôem a obra, 

pois alguns guitaristas mencionaram no seu inquérito não conseguir perceber a 

letra e a totalidade do conteúdo dessas frases. 

 

 Página 1:  

a) Neste ponto abafar todas as vibrações anteriores. 

b) Tocar o Fá raspando subitamente a unha do polegar sobre a corda, 

acentuando [a nota] ligeiramente, num espaço de cerca de meio a um 

centímetro da corda. 

c) Pizz.  M.E. (mão esquerda) na 5ª corda com o dedo 1, mas de forma a 

que o dedo não faça soar nenhum harmónico por empatia. 

d) Fazer glissando da nota Ré ¾ de tom acima para a nota Ré #, mas tocar 

esta nota. 

e) Glissando para Ré ¾ de tom acima que não é tocado com a mão direita. 

 

Página 2: 

a) Tentar, o melhor possível, manter o Fá ¾ de tom acima, anterior (página 

1) apesar de ser difícil. Se for possível, tentar aproximar o Fá#, o mais 

possível do Fá ¾ de tom acima [ligando as duas notas e não cortando 

quaisquer outras] 

b) Golpe (percussão) à vontade no tampo da guitarra (e não sobre as 

cordas), variando as conjugações de dedos da mão direita. O 

movimento é rápido, frenético, com irregularidade rítmica, podendo 

também variar as dinâmicas de uma forma livre e irregular (mas com 

predominância do f). 
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Página 3: 

a) Glissando do Mi bemol ¼ de tom acima para o Mi bemol. 

b) Unha do polegar (símbolo em forma de semicírculo) na 6ª corda desde 

IR (lado esquerdo da rosácea) até RI (lado direito da rosácea), durante 

10 segundos. O polegar da mão esquerda deverá ser colocado a abafar 

a corda junto a IR e o dedo 1 junto a RI, de forma a que só se oiça o 

arranhar e não a sensação de glissando entre duas alturas relativas. 

Não será, portanto, sentida [qualquer] altura definida. 

c) Percussão como em b da página 2, mas aqui, poder-se-á incluir o toque 

em cordas abafadas (por ex: chasquido). Ao mesmo tempo deverá ser 

dada a ideia de rallentando [nos 4 segundos finais] no ritmo irregular a 

partir de cerca dos 3 segundos. 

d) Soa ½ tom acima das notas escritas. 

 

Página 4: 

a) O símbolo com a cruz representa o ruído percussivo do descruzar das 

cordas. É súbito e coincide com a articulação do dedo 2 que pisa a 4ª 

corda e que fica em contato com o o trasto IX. As vibrações da 6ª e 5ª 

cordas são imediatamente abafadas com o dedo 1. O som obtido é 

semelhante a um pizzicato, mas com uma sustentação de som maior 

que o normal. 

b) O polegar da mão direita toca na direção da seta as 4ª, 5ª e 6ª cordas, 

sendo que só as 5ª e 6ª cordas estão cruzadas. 
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Figura VI - 178: Página de indicações. Sem título, Pereira. 
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Figura VI - 179: Página 1 com dedilhações. Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 180: Página 2 com dedilhações. Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 181: Página 3 com dedilhações. Sem Título, Pereira. 
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Figura VI - 182: Página 4 com dedilhações. Sem Título, Pereira. 

 

 



 

 

VII. CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo dedicado às Conclusões iremos começar pelo terceiro capítulo 

por considerarmos que existe uma linha condutora de pensamento que não 

deve seguir a ordem de apresentação dos capitulos da tese, uma vez que o 

segundo capítulo tem um importância relevante de ligação ao sexto capítulo 

porque é uma base teórica da interpretação musical que sustenta a 

interpretação prática das obras analisadas no sexto capítulo. 

No capítulo III constatámos que durante o período entre 1983 e 2008, 

comparativamente com o espaço temporal que compreende grande parte do 

século XX (1900-1983) assistiu-se a um grande acréscimo de compositores 

(criadores de obras originais para guitarra) e especialmente a um aumento 

bastante significativo do número de obras para guitarra solo. As obras foram 

divididas em cinco grupos estilísticos tendo como critério base a aproximação 

ou o distanciamento em relação ao tonalismo. Concluímos que o grupo com 

mais composições foi o das obras assumidamente tonais (grupo 5); é de 

realçar o facto destas terem sido compostas maioritariamente por 

compositores/ guitarristas sem curso superior de composição. Nos restantes 

grupos o número de obras vai diminuindo, de uma forma geral, numa 

proporcionalidade de cerca de metade em relação ao grupo anterior. É 

evidente que a linguagem do grupo mais acentuadamente tonal inclui 

características originais, próprias do século XX.  Apesar de pequenas 

diferenças, o grupo 4 ainda tem bastantes semelhanças a nível harmónico e 

rítmico com o grupo 5 e observamos que tal como no grupo anterior as obras 

são compostas, na sua maioria, pelo mesmo tipo de compositores guitarristas. 

Quanto ao grupo 3, o modalismo e o atonalismo imperam mais nas notas do 

que no ritmo que ainda é do tipo pró tonal. Aqui podemos verificar um 

decréscimo de compositores guitarristas do tipo anteriormente mencionado e 

uma maioria de compositores não guitarristas, bem como de compositores 

guitarristas com curso superior de composição. Nos restantes grupos, 

especialmente no segundo, as obras têm um caráter atonal, incluindo as que 

utilizam alguns modos pessoais. 
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Neste grupo já não existem obras de compositores guitarristas sem curso 

superior de composição.  

No que concerne ao primeiro grupo verificamos que se trata de uma música de 

características e linguagens individualizadas e inovadoras que se definem a 

partir das especificidades do instrumento. Estas obras utilizam uma maior ou 

menor estruturação de todos os parâmetros musicais, inclusivé algumas 

poderão ser consideradas como pós-seriais. Outros fatores que apenas se 

encontram no grupo 1 incluem novos efeitos no instrumento, uso de 

aleatorismos e improvisação para além de notações únicas. Estas obras foram 

compostas pelo mesmo tipo de compositores do grupo 2 

(compositores/guitarristas com curso superior de composição e compositores 

com pouca ou nenhuma prática de guitarra). Todas as obras inseridas nos 

grupos mencionados no capítulo III foram compostas durante um período em 

que internacionalmente (mais na Europa e nos Estados Unidos) a nova música 

estava a entrar por caminhos do período chamado pós-modernismo. Alguns 

compositores portugueses não ficaram imunes a este conhecimento e assim, 

algumas das suas obras, enquadram-se nas correntes mais conhecidas do 

pós-modernismo como a Nova Simplicidade, Novo Romantismo e Nova 

Complexidade. 

No capítulo IV analisámos as respostas dadas por guitarristas de nível 

avançado a um inquérito realizado sobre as obras do grupo 1. A Notação, a par 

da Execução e da Interpretação, foram os pontos em que a maioria dos 

guitarristas demonstrou grande dificuldade em descodificar e entender na 

música contemporânea em geral, e especificamente nas obras para guitarra 

portuguesas. No que diz respeito apenas à Notação, registámos a existência 

de dúvidas nas obras do grupo 1 que para além das suas notações específicas, 

engloba as notações das obras dos grupos anteriores.  

Certos compositores mais vanguardistas nas décadas de 50 e 60 do século XX 

começaram a explorar ideias cuja expressão gráfica se vai distanciando dos 

conceitos tradicionais.  Anotação convencional começou a ser insuficiente para 

expor adequadamente as novas técnicas musicais na música em geral. A 

adoção de outros símbolos de notação tornou-se urgente. Recentes 

experiências estavam a acontecer na época e as novas notações surgiam em 

grande número.   
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Por vezes acontecia que o mesmo resultado final pretendido era representado 

por símbolos diferentes. Outras vezes, o mesmo símbolo significava técnicas 

ou ideias diferentes. 

Neste mesmo capitulo constatámos que os guitarrístas não possuem 

conhecimentos sobre tratados de orquestração nem sobre a existência de 

possíveis convenções de notação (mesmo alguns compositores não as 

conhecem). 

Em 1970 Kurt Stone (1911-1989), músico, professor, editor e conferencista 

norte-americano, propôs-se examinar as novas invenções no âmbito da 

notação, com o intuito das clarificar e das tornar mais eficazes. Estes esforços 

resultaram numa ‘Conferência Internacional da Nova Notação Musical’, 

organizada pelo Index Project e a Universidade de Ghent, na Bélgica, em 1974. 

Oitenta músicos profissionais, compositores, editores de música e musicólogos, 

de dezassete países escrutinaram e discutiram cerca de quatrocentos símbolos 

de notações seleccionadas, tendo havido votações sobre todas elas. De 

seguida todo esse material de notações, novas e antigas, mas usadas no 

século XX foram inseridas num novo livro145. A descoberta deste livro e da 

Conferência de Ghent revelou-se um achado importante para a elaboração 

deste capítulo. 

Durante o capítulo IV através da comparação das obras do grupo 1 com obras 

estrangeiras, de autores relevantes, escritas para guitarra, com os tratados de 

orquestração de Adler e de Heussenstamm e toda a notação coligida no livro 

mencionado de Kurt Stone baseada na Convenção de Ghent, descobrimos e 

sugerimos os mais e menos eficazes símbolos musicais em uso atualmente. 

Durante parte do capítulo V, dedicado especialmente à execução (V.2.) ainda 

teve lugar uma procura no sentido de descobrir outras notações que estão para 

além da Convenção de Ghent porque específicas da guitarra, principalmente as 

que estão relacionadas com os efeitos percussivos neste instrumento.   

  

                                                           
 

145
Stone, K. (1980). Music Notation in the Twentieth Century. New York: W. W. Norton & 

Company, Inc. 



VII. CONCLUSÕES 

812 

Os efeitos apresentados vão desde os mais usuais como: a percussão no 

tampo harmónico do instrumento e vários tipos de pizzicatos, incluindo o 

pizzicato alla Bartok. No grupo dos menos usuais, temos percussão em tremolo 

(drum roll), tambora, chasquido, ruídos, efeitos tapping, bitones, multifónicos e 

cordas cruzadas. 

A simbologia guitarrística na música contemporânea ainda não foi 

convencionada nem amplamente estudada e apresentada à maioria da 

comunidade internacional de performers. Através do material analisado nos 

capítulos IV e parte do V, abrimos uma proposta de futura reunificação das 

notações mais relevantes, tentando-se, desde já, reduzir o acervo de notações 

ambíguas, a um sistema de critério único de exposição que obtenha, pelo 

menos, de início, o acordo dos compositores em epígrafe (primeiro os do grupo 

1, depois todos os outros compositores mencionados na tese). Sendo que o 

ideal seria um encontro, entre compositores para guitarra, o mais alargado 

possível. 

A maioria dos efeitos percussivos e algumas das acrescidas técnicas de 

execução idiomática, características dos compositores do grupo 1 foi gravada 

num DVD que se encontra no anexo IV. Os cinquenta e cinco exemplos 

registados no DVD são ilustrações sonoras e visuais de figuras que constam 

nos capitulos V.2. e V.3., sendo que a totalidade dos compositores do grupo 1 

se encontra representada com diversos exemplos. 

No terceiro ponto do V capítulo foram divulgadas e analisadas as acrescidas 

problemáticas idiomáticas que a execução das obras do Grupo 1 nos 

apresentaram. As técnicas de execução (e escrita musical) mais originais 

utilizadas pelos compositores nas obras do grupo 1 que fazem parte das 

características que ajudam a vincar o seu estilo pessoal são: 
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Em Essay VII (Christopher Bochmann) – Glissandos contínuos; Portamentos; 

Saltos de grande distância e velocidade de execução; Diversificadas e 

irregulares combinações de harpejos; Tocar com a mão esquerda pela parte 

superior do braço da guitarra (que se revela por vezes a técnica mais eficaz); 

Grande variedade de harmónicos artificiais, entre outros.  

 

Em Perdendosi (Vírgilio Melo) – Tocar trillos ‘tradicionais’ com a mão esquerda, 

pela parte superior do braço da guitarra; Uso da técnica de dedillo. 

 

Em Heart II (Isabel Soveral) – Execução de bitones e monotones; Uso de 

melodias com grande quantidade de quartos de tom; Grande interligação de 

tremolos, vibratos e glissandos; Uso de harpejos/slide de harmónicos artificiais. 

 

Em O Acontecido (Evgueni Zoudilkine) – Efeitos tapping contínuos com breve 

duração; Uso de Scordatura em execução. 

 

Em Estudo Numerus Nove (José Mesquita Lopes) – Uso de dedillo em várias 

cordas em simultâneo; Uso de acordes e harpejos com quartos de tom 

incluídos; Multifónicos com ruído através de harmónicos e vários efeitos 

percussivos. 

 

Em Sem Título (Sérgio Pereira) – Harmonias (em harpejos) com quartos de 

tom (sem scordatura); Cordas cruzadas inseridas em harmonias. 

 

Para concluir o capítulo, divulgámos investigação e apresentámos 

conhecimento, através da pesquisa e análise de Multifónicos e Bitones na 

guitarra. Incluímos tabelas o mais completas possível sobre este tipo de 

efeitos. 
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Fizémos uma pesquisa sobre a acústica dos harmónicos e sobre as principais 

características físico/auditivas de um som. A análise acústica levou-nos à 

conclusão da existência de um desfasamento na afinação dos sons harmónicos 

naturais quando comparados com os sons numa afinação ’temperadamente 

igual’ (afinação da escala da guitarra). Por isso, podemos obter vários 

multifónicos que incluem sons ’desafinados’ até à distância de ¼ de tom, 

aproximadamente, de notas em escalas de ½ tons iguais. Não esqueçamos 

que os multifónicos obtidos através de harmónicos são notas de afinação 

natural, as quais, depois são confirmadas por notas de afinação 

‘temperadamente igual’.  

A sensação de altura sonora depende da intensidade, da tessitura, da duração 

e do timbre. Os sons muito agudos ‘sobem’ sempre um pouco quando aumenta 

a intensidade, ao contrário dos graves que tendem a descer com o aumento da 

intensidade sonora (efeito de Stevens, que se verifica só nos sons puros). 

Devido às características da guitarra (pouca intensidade sonora, tessitura 

média/grave, curta duração dos sons) os parâmetros atrás mencionados não 

influenciam a altura dos sons. A mudança de timbre, porém, pode alterar a 

audição de alguns parciais de um som e a intensidade de certos multifónicos 

(que para serem audíveis, necessitam que se toquem as cordas junto ao 

cavalete e com um ataque forte). Os multifónicos gerados na 6ª corda são 

aqueles que possuem um volume sonoro maior, tendo por isso mais 

possibilidades de ser incluídos em obras de guitarra. 

Quanto aos multifónicos produzidos através de cordas cruzadas (rolo): 

Na guitarra podemos cruzar cordas contíguas e obter delas (tocando nas 

cordas da forma usual, de preferência sul ponticello) vários sons que se pode 

designar multifónicos. As cordas que melhor servem este efeito são a 6ª, a 5ª e 

a 4ª. Observámos que o conjunto formado pela 6ª e 5ª corda, por ser mais 

grave, obtem maior número de multifónicos do que os restantes conjuntos 

(5ª/4ª e 4ª/3ª). 

O cruzamento de cordas é praticável pela mão esquerda (que tem de segurar 

as duas cordas) somente a partir da quarta casa da escala da guitarra. 

As notas mais audíveis das cordas cruzadas soam sensivelmente ½ tom acima 

das notas que soariam na mesma corda pisada normalmente, por causa da 

tensão acrescida pelo desvio do seu estado de repouso.   
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Basta ver a diferença entre as notas que estão escritas com triângulos e as 

notas escritas da maneira tradicional (os multifónicos), nos exemplos (tabelas) 

das figuras V-214, 215 e 216. Destas notas resultantes, as duas mais graves, 

representam as notas obtidas nas 6ª e 5ª cordas, as restantes ou vibram por 

simpatia (notas intermédias) ou são multifónicos (os sons mais agudos). 

Quando duas cordas se cruzam, formam um conjunto sonoro, por isso quando 

pomos uma corda a vibrar, a outra também ressoa. Os multifónicos obtidos 

pelas duas cordas são globalmente os ‘mesmos’, mas se optarmos por tocar as 

cordas em separado, uns parciais vão sobressair mais do que outros. Só 

tocando as duas simultaneamente poderemos ouvir a maioria dos multifónicos 

escritos nos exemplos das tabelas das figuras mencionadas. 

No que diz respeito aos bitones e monotones, estes foram definidos no ponto 

4.3. do capítulo V. No entanto, há a acrescentar, nestas conclusões que o 

termo monotone foi criado por nós. No seguimento dos diálogos que tivémos 

com diversos compositores nenhum conseguiu definir este tipo de som. O 

termo monotone, acabou por ser unanimemente aceite. Assim, numa primeira 

fase, começámos por analisar individualmente todas as células (ou pequenas 

frases) da obra Heart II de Isabel Soveral, tocando-as em sete guitarras com 

tamanhos diferentes de corda vibrante, cordas de diversas tensões e, ainda 

com alturas (do trasto da escala à corda) igualmente divergentes, para 

tentarmos aferir da existência de diferenças no resultado das alturas dos 

monotones obtidos. Podem tirar-se conclusões sobre as relações encontradas 

entre as notas obtidas pelas sete guitarras e as notas escritas na pauta de 

Heart II e, também, sobre os bitones e monotones em geral, depois de 

observar todos os exemplos anteriores deste subcapítulo e todo o estudo 

elaborado sobre as várias guitarras. Comparando as notas obtidas 

(monotones) nos exemplos e nas mesmas casas das várias guitarras, verifica-

se que entre nenhuma destas se obteve igualdade na totalidade das notas.  
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Sobre os monotones não observámos alterações de alturas causadas pelo 

tamanho da corda vibrante. Os 64, 65 e 65,5 cm de corda vibrante, das várias 

guitarras não parecem influir na altura dos bitones e monotones. O mesmo 

acontece em relação à distância (altura) entre as cordas e os trastos, já que 

estas apenas divergiam 0,5 mm, e em relação ao material (carbono e nylon) e 

tensão das cordas (normal e forte). O parâmetro que parece ter influenciado 

mais a altura das notas nas diferentes guitarras é o da distância dos trastos em 

relação à pestana superior, encontrada em cada guitarra. Antes de chegarmos 

a esta conclusão, iniciámos uma nova pesquisa, utilizando apenas três 

guitarras diferentes, com o mesmo comprimento de corda vibrante para 

fazermos o teste. Podemos verificar na tabela da figura V-236, a relação entre 

as medidas nela encontradas e as notas obtidas. Todas as guitarras foram 

medidas da pestana superior até ao trasto anterior à nota pisada. Na totalidade 

dos exemplos, verifica-se que a relação distância/altura sonora é óbvia. Maior 

distância (nota mais grave), menor distância (nota mais aguda).  

Verificámos, portanto, que os monotones não são totalmente iguais, em termos 

de altura quando obtidos através das mesmas casas, em diferentes guitarras.  

Comparámos, ainda, a nossa tabela de bitones com uma incompleta (só 

escreveu os bitones da XIII à III casa da guitarra) realizada por John Schneider. 

O número de diferenças de alturas obtidas pode-se verificar na figura V-244 e 

na sua legenda. Foi nas notas resultantes (monotones), mais agudas, e nas 

primeiras cinco casas que verificámos a existência das maiores diferenças de 

altura. Em termos de cordas, são as 1ª, 2ª e 4ª que não mostram diferenças de 

altura maiores que ¼ de tom. Por outro lado as 3ª, 5ª e 6ª cordas, são as que 

têm maior número de notas com diferença de ¼ de tom ou superior. Assim, por 

coincidência, na comparação entre as duas tabelas registámos uma segunda 

causa que parece influenciar diferenças de altura entre monotones resultantes. 

Essa causa é a diferente tensão usada nas diversas cordas.  
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Há diferença entre cordas com maior tensão na guitarra, 1ª, 2ª e 4ª, 

(divergências de menor altura) e com menor tensão, 3ª, 5ª e 6ª, (divergências 

de maior altura).  

Os monotones também se podem obter através de cordas cruzadas. Vejam-se 

as notas resultantes do cruzamento da 6ª e da 5ª cordas na figura V-245. 

Intervalos e proporções sensivelmente semelhantes serão obtidos nas mesmas 

casas quando se cruzam as outras cordas (5ª/4ª, 4ª/3ª, 3ª/2ª ou 2ª/1ª). 

No capítulo VI o aspeto inicial sobre o qual nos debruçámos foram as biografias 

dos compositores. Deste modo apercebemo-nos melhor do seu percurso 

musical: com quem estudaram, dos géneros musicais e das obras que 

compuseram, para além da sua linguagem (embora de uma forma resumida), o 

que têm gravado e editado, se são compositores/guitarristas ou não, e ainda 

podemos apreciar comentários de alguma crítica especializada sobre o 

trabalho que realizaram. 

Através das entrevistas pretendeu-se conhecer melhor a obra (e as ideias do 

compositor).  

Todos os dados contribuem para um conhecimento mais profundo desta e, 

assim a interpretação surge como resultado da sua compreensão intelectual, 

completada com toda a carga emocional que ela pode acarretar. Nelas 

apreciámos toda a poiética que deu origem às obras, todas as peças 

compostas dentro de estilo semelhantes e quais as principais influências que 

afectaram o compositor. Linguagem, teorias e técnicas das obras em questão, 

fizeram parte da análise contributiva do compositor nestas entrevistas. Os 

aspectos que envolvem a interpretação da sua e de outras obras fizeram 

também parte dos comentários dos sete compositores entrevistados. 

Apontamentos sobre as edições e as estreias, integraram o conteúdo poiético 

das obras, a que se seguiram apontamentos introdutórios sobre a linguagem 

específica da obra, neste caso tudo o que diz respeito a alturas, intervalos, 

modos e séries matemáticas, mas também ritmos, durações, forma e texturas. 

Alguns compositores apresentaram tabelas organizacionais de onde retiraram 

alturas (principalmente), mas também ritmos, durações, texturas e organização 

de formas. Dentro dos que apresentam essas tabelas temos C. Bochmann, V. 

Melo e Lopes. 
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Dados específicos, comparativos, sobre problemas/dúvidas das diversas 

edições são equacionados, e resolvidos por nós e pelos próprios compositores. 

Dados específicos da linguagem que influenciam a interpretação da obra 

(Forma, Alterações, Métrica, Ritmos, Dinâmicas e Aleatorismos - em algumas 

obras) foram apresentados e analisados em pormenor.  

Como conclusão de cada um dos sete subcapítulos do capítulo VI, temos 

sempre uma parte final que é dedicada à Interpretação – execução e 

expressão. Finalmente são apresentadas as partituras com dedilhações da 

mão esquerda e direita, indicações de cordas e fraseados, e muitas outras com 

indicações técnicas e de expressão. 

Na verdade todo o VI capítulo é um manancial de conclusões contínuas sobre 

as obras do grupo I, não sendo necessário repeti-las aqui na conclusão final. 

Apenas as mais importantes acerca da linguagem geral e da interpretação das 

obras, serão aqui abordadas, assim como todo o trabalho elaborado em 

colaboração com os compositores.  

A música de C. Bochmann contém alguma complexidade a vários niveis, em 

simultâneo com processos aleatórios. Toda a sua obra faz corresponder 

processos e técnicas estruturantes cada vez mais ligados a critérios 

intrinsecamente musicais. As obras evidenciam: música pós-serial com uma 

organização individualizada, caracterizada por intervalos específicos, e por 

ritmos proporcionais com e sem pulsação. Os acordes ou campos harmónicos 

são encadeados de modo a criar sequências que possuem maior ou menor 

contraste. Essay VII, como outras peças dos anos oitenta utiliza uma série de 

técnicas (complexidade rítmica, polifónica e outras, aleatorismos, e junção de 

música métrica e amétrica), fazendo com que os diversos tipos de música se 

integrem uns nos outros, parecendo fazer parte de uma nova música e não de 

várias. Estas obras passam a ter uma técnica integrada única. Em Essay VII 

existe estruturação a vários niveis das durações de notas e pausas, grupos de 

notas, intervalos, ritmos, forma e texturas.  
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Os elementos referidos anteriormente estão relacionados com a afinação usual 

da guitarra, mais propriamente, com os intervalos que existem entre as cordas 

adjacentes do instrumento. Estes intervalos são o 5 (ou 4ª P) e o 4 (ou 3ª M). A 

linguagem harmónica, também foi baseada nestes intervalos que fazem parte 

de uma série matemática, a série de Fibonacci. Bochmann apelida de Família I 

a série inicial 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. A Família II é: 1, 3, 4, 7, 11, etc. Nesta 

mesma obra o compositor utiliza a Família III: 1, 4, 5, 9, 14, 23, etc. Para 

conhecer a tabela desta família numérica podemos observar a figura VI-27 no 

subcapítulo VI-2.4., que contém uma análise dos números que integram essa 

tabela. Apesar da utlização de muitos intervalos 5 (ou 4ª P) e o 4 (ou 3ª M) 

nunca experimentamos a sensação de ouvir melodias ou acordes relacionados 

com a música tonal, durante toda a obra. Mais uma vez referimos que as 

conclusões retiradas da análise completa da obra de C. Bochmann são 

enúmeras e por este motivo seria exaustivo tornar a explaná-las neste capítulo. 

Vejamos agora as mais relevantes conceções de interpretação da obra do 

ponto de vista do compositor. 

Para o compositor C. Bochmann são possíveis várias interpretações, mas 

estas não podem contrariar a partitura (tornando-se incorretas). Este 

compositor não pretende um intérprete criativo, mas sim um que tenha 

conhecimento profundo e inteligente da obra, surgindo, a interpretação, como 

resultado da compreensão da obra.  

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 2.5.2., e especialmente em 

2.5.3. 

Na obra do compositor Virgílio Melo, e segundo o próprio, podemos encontrar 

em Perdendosi, técnicas habituais do seu modo de compor. A música baseia-

se no acorde das cordas soltas da guitarra (sendo um caso único nas obras do 

compositor). Embora não apareça na obra [Perdendosi] o acorde ‘chapado’ 

(como refere o compositor), as relações harmónicas derivam das cordas soltas 

[veja-se o final da peça, com as notas Lá, Si e Mi].  
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A obra revela uma tendência modal (num sentido muito alargado), objetos 

musicais que são harmonicamente estáticos, e uma tendência serial no modo 

de organização. Na obra são utilizadas técnicas de Edmond Costère 

(desenvolvidas pelo compositor), cruzando-as com os intervalos das cordas 

soltas da guitarra que nos definiu vários campos harmónicos. Uns mais 

afastados (que incluem a nota Dó# do início da música), outros mais próximos 

da afinação habitual da guitarra (compasso final). 

A obra Perdendosi foi baseada num poema com o mesmo nome, mas Virgílio 

Melo só o leu depois de ter feito a peça. Ele tinha sido informado da existência 

de um projeto didático para guitarra solo, destinado a musicar poemas 

femininos da antiguidade (oriental). Antes de conhecer o poema, mas já 

conhecedor da temática, surgiu ao compositor, a ideia de silêncio como 

ambiente geral da peça. Mais tarde verificou-se que o título [do poema] até 

tinha relação com o conteúdo da obra. 

Nesta obra, Virgílio Melo utiliza a técnica multiplicação de notas e acordes ‘à 

Boulez’, como vem no primeiro capítulo do Penser La Musique Aujourd’hui.  

Apenas no início da obra apresenta-nos uma série dodecafónica como 

introdução da obra, o que não vem a acontecer mais durante o resto da 

música.  

Cada acorde foi harpejado, distribuído e timbrado de uma maneira intuitiva. 

Tratando-se de uma peça pedagógica Virgílio Melo utilizou um princípio 

composicional que Emanuel Nunes já designava por ‘congelar uma dimensão’ 

(harmónica, rítmica, etc.). Não há grandes dificuldades rítmicas, já que temos 

alguma liberdade neste aspeto e, portanto, as dificuldades incidem mais, na 

variedade de fazer os ‘modos de jeux’, nos timbres e da gestão do tempo. No 

ponto de vista de Virgílio Melo a ideia de simplificar alguns parâmetros e 

dificultar outros é pedagogicamente interessante. 
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Outro ponto bem vincado na obra Perdendosi, para além da assunção pelo 

compositor da herança musical deixada por alguns compositores como: Berio, 

Nono, Stockhausen e Boulez, é a recusa nas suas obras do discurso narrativo 

(rítmico), ‘falado’, designado pelo compositor, também, como discurso clássico. 

Na obra em questão, mesmo dando a ilusão que em vários momentos temos 

pequenos motivos de um discurso narrativo, embora integrados numa 

linguagem rítmica, amétrica, a sua linguagem é essencialmente micro 

desenvolvimentista, simbólico/gestual e até pictórica. Em Perdendosi, o 

compositor tenta intermodular o atonal/serial com um modalismo de cariz 

essencialmente estático, mas que vai originando diversos campos harmónicos 

ao longo da obra. Como já referimos anteriormente a composição desta obra 

foi baseada numa estrutura construída a partir do acorde das cordas soltas da 

guitarra (Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi – da 6ª para a 1ª corda), formando-se uma 

espécie de coral que nos surge não só em formação de acorde, mas também, 

e principalmente, em forma de harpejo(s) e, por vezes melodicamente. 

Virgílio Melo baseia esta sua obra, no cruzamento das notas das cordas soltas 

da guitarra com as teorias analíticas de Edmond Costère (desenvolvidas pelo 

primeiro) que lhe definiu vários campos harmónicos e hierarquias de intervalos 

(tal como podemos observar no quadro apresentado na figura VI-64). 

Depois de verificado o quadro referido anteriormente bem como a explicação 

do funcionamento do mesmo, encontrámos as seguintes notas atrativas com 

quatro graus de distanciamento distintos: 

Vetor 1(com uma nota): 1 – Dó# (nota menos atrativa, ou mais distante do 

universo definido). 

Vetor 2 (com duas notas): 0 – Dó; 5 – Fá; 6 – Fá#; 7 – Sol; 8 – Láb; A – Sib 

Vetor 3 (com três notas): 2 – Ré; 3 – Mib; B – Si  

Vetor 4 (com quatro notas): 4 – Mi; 9 – Lá.  

Estas últimas são as notas mais atrativas, ou os principais centros de atração 

ou repouso da obra. 
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Os pontos de maior repouso, no nosso entender, encontram-se nos Lás finais 

de alguns compassos, como por exemplo, os 4º, 10º, 12º, 15º e 16º 

principalmente, que inclui as três notas mais atrativas (Lá, Mi e Si). A estrutura 

é, ainda, muito importante para nos apercebermos da interação dos vários 

gestos e motivos, a sua distribuição e desenvolvimento (através de ampliação 

ou rarefação do número de notas) na obra (como vimos na análise em 3.5.2.). 

Como referimos parcialmente atrás, os primeiros quatro compassos incluem as 

doze notas de uma série dodecafónica e funcionam como uma exposição do 

material, tendo presente, as notas mais e menos atrativas. Não é de estranhar 

que esta apresentação termine com as duas notas mais atrativas Lá e Mi.  

De seguida fica assegurado que dentro de todos os compassos, não há 

repetição de notas, a não ser em casos de tremolos ou trillos, com a repetição 

de notas na mesma altura. Não existem registos fixos obrigatórios de 

compasso para compasso. Em termos de intervalos, nota-se na obra o uso da 

maioria até à oitava, mas com alguns a surgirem de maneira parca e 

dissimulada, como os intervalos 4 (3ª M), 5 (4ªP), 12 (8P) e 10 ou 22 (‘7ªm’). 

Sobre Perdendosi, o compositor diz-nos que os seus ‘silêncios’ são sempre 

habitados por alguma ressonância qualquer, sem excepção, não existindo, 

portanto, cortes súbitos das notas. Não há que ter medo do ‘silêncio’. Se há 

compassos, nesta obra, onde quase se atinge o silêncio, devido à duração de 

nove segundos, outros há em que este tempo poderia ser dilatado. Nesta obra, 

o tempo pode ser algo elástico, no entanto o intérprete deve empenhar-se em 

não encurtar alguns compassos (parece ser este o erro mais comum), nem 

exagerar a prolongação de outros. 

Se dois segundos a mais, em alguns casos não trarão problemas (já que a 

noção do tempo é psicológica e não cronométrica), uma prolongação de 10’ ou 

15’ segundos pode criar quebras na estrutura do discurso da obra. Para o 

compositor os 9’’ são para ‘respeitar’ mas não se podem transformar em 5’ ou 

40’’. Segundo o compositor, para um intérprete pode ser importante conhecer a 

estrutura harmónica de uma obra de maneira a que possa perceber melhor os 

vários tipos de tensões ou distenções existentes.  
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Sobre a interpretação de uma obra em geral, o compositor considera que é 

necessária a existência de uma determinada cultura (musical) e entrar nas 

regras do jogo.  

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 3.5.2., e especialmente, em 

3.5.3. 

Detenhamo-nos, agora, na obra Heart II de Isabel Soveral. Esta obra inspirou-

se no quadro de José de Guimarâes, Heart, de 2000 e nos processos de 

elaboração deste quadro e, também, de outras pinturas deste autor. 

Isabel Soveral considera possuir influências de Jorge Peixinho (este facto é 

raramente falado) e também de K. Stockhausen, mas muitas influências são 

inconscientes.  

A compositora procurou de início, usar um tipo de figuração que originasse 

elementos contrastantes, para poder posteriormente organizá-los e compô-los.  

Usou igualmente vários contrastes entre graves e agudos. Normalmente, a sua 

música tem a ver com sequências intervalares que se expandem e se 

contraem. Trabalha muito o movimento entre a verticalidade e a horizontalidade 

do material. O mesmo material pode aparecer como textura e agregado 

vertical, e depois aparecer horizontalmente (melodicamente e com carácter 

expressivo diferente ou pode dar-se o caso contrário). Este processo pode 

ainda, realizar-se com uma pequena ou maior parte do material apresentado. A 

compositora utiliza a designação morfose, para definir a junção de vários 

materiais. Esta é uma caraterística que se encontra em toda a sua obra. A 

organização intervalar funciona, igualmente, para aquilo que expõe 

verticalmente e horizontalmente.  

Em termos de intervalos todos são utilizados. Existem algumas notas como o 

Mi, o Fá# e o Lá grave que servem de eixo para as outras, são, portanto, polos 

importantes nesta obra. Não existem registos fixos para as notas em Heart II. 

Existem notas que mudam de oitava, mas são como uma só nota que muda de 

timbre. 
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Essas notas não se dão muito por elas porque não aparecem com peso nem 

sequer isoladamente. Não se criam centros tonais ou modais nessas oitavas. 

No que diz respeito à expressão não coloca intervalos diatónicos, os quartos de 

tom assumem, nesta obra, bastante importância. As suas linhas horizontais 

têm uma espécie de encantamento. Os quartos de tom permitem usar segundo 

a compositora ‘desenhos serpenteantes’. A versão a solo (sem eletrónica) vive 

duma relação muito importante entre o som e o silêncio (principalmente Heart 

II), os espaços e a respiração. São também muito importantes os gestos (muito 

plásticos) que são lançados no ar e que precisam de espaço à volta, do 

silêncio. Têm esta caraterística expressiva. A peça com electrónica já não a 

possui.  

A linguagem de Isabel Soveral é fortemente influenciada pelas suas 

experiências com música eletrónica pela produção e pela transformação de 

sons. A compositora diz que utiliza o imaginário eletrónico no seu mundo 

sonoro, mesmo que apenas instrumental. Por vezes, o seu mundo sonoro 

encontra-se precisamente na fronteira entre esses dois mundos, o eletrónico e 

o instrumental.  

Em Heart I e II, Isabel Soveral inspirou-se, não só no resultado final do quadro, 

como também, nos processos de elaboração deste, através da apreciação de 

vários esboços e camadas de material que se iam sobrepondo. A obra Heart 

não é, no entanto, uma ilustração musical, é sim uma fonte de inspiração. 

Nesta obra há uma forte aposta no desenvolvimento motívico quer à custa de 

transposições de vários motivos quer, principalmente, de expansões e 

contrações no tempo. Uma das caraterísticas principais e originais de Heart II é 

a utilização de bitones (já abordados e analisados nos capítulos III, IV e V). 

Estes sons são considerados o elemento mais poético desta obra.  

Heart II possui uma grande variedade tímbrica, não só causada pela escrita de 

indicações como dark, sul pont., scratch-gliss, dolce, with the nail, àspero ou 

like cristal, mas também pelo uso de vários efeitos como harmónicos naturais e 

artificiais, harpejos de acordes de harmónicos, bitones, tamboras, pizzicatos, 

vibratos, glissandos, trillos e tremolos.  
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Segundo a compositora quando se está a tentar dar vida a uma obra está-se a 

tentar dar vida a algo, o que só conseguimos fazer através do intérprete. Nós 

estamos a tentar criar uma coisa que é ‘uma vida’, mas que é ‘uma vida’ feita 

através de outro, que a vai respirar. Isabel Soveral, nas suas obras, dá sempre 

oportunidade ao intérprete de um desafio partilhado. Modificações são 

frequentemente transformadas pelo executante, a fim de exponenciar a 

expressão musical. No início, o intérprete contribui muito para que a obra 

(mesmo que esteja no limite da exequibilidade) seja praticável. É uma forma 

positiva de trabalhar novas obras, tanto para o compositor como para o 

intérprete. As obras são ‘seres vivos’. O que o compositor escreveu ainda não 

existe. O que existe são sempre versões daquilo que ele imaginou. As obras 

vão-se configurando através do executante, que faz com que a obra e a sua 

‘personalidade’ se imponham com as suas variantes. O intérprete deve ter um 

papel criativo com equilíbrio, sem ser invasivo, dando à obra ‘o cheiro, a 

cor,…’. A interpretação tem sempre um papel de comunhão ativa. 

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 4.5.2., e especialmente, em 

4.5.3. 

Na obra de Pedro Rocha e do seu estilo composicional, destaca-se a 

complexidade rítmica e tímbrica patente na utilização de microtons (com 

scordatura do instrumento) e microritmos. O contraste de poder produzir uma 

obra de música de qualidade, sem formalização prévia surgiu por volta de mil 

novecentos e noventa e nove, altura em que começou a dirigir uma classe de 

improvisação, embora em ‘Dual’ já tivesse revelado tendências para utilizar 

este tipo de técnica. 
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O compositor simpatiza com o termo ultracromatismo. Este é normalmente 

aplicado a todos os parâmetros musicais. As suas principais influências são a 

música de diversos compositores acusmáticos do GRM, de Emanuel Nunes – 

do ponto de vista formal; de Alain Bancquart – do ponto de vista microtonal; de 

Helmut Lachemann – do ponto de vista do ruído e do silêncio colorido e de 

algumas, poucas, obras de Brian Ferneyhough, devido a uma elevada 

elaboração paramétrica e virtuosística. 

A obra foi revista durante o ano de 2003, graças às sugestões dos guitarristas 

José Mesquita Lopes e, sobretudo Tiago Ferreira que lhe mostrou os efeitos de 

vibrato que podem ser obtidos com oscilações do instrumento. A guitarra é 

scordata de modo a obter quartos de tom. Esta peça prossegue o percurso do 

compositor de escrever música microtonal sem formalização prévia, como 

revela o seu título. A sua afinação inclui as 1ª, 3ª e 5ª cordas um quarto de tom 

abaixo do diapasão normal e a 6ª corda em Ré bemol. Segundo Pedro Rocha, 

existem outros compositores portugueses que usam o ultracromatismo (como a 

maioria dos compositores incluídos no grupo 1), mas que normalmente não lhe 

dão este nome.  

Na obra Improvisação II, segundo o compositor é impossível executar 

rigorosamente os quartos de tom e às vezes até os meios-tons porque a 

afinação muda quando tocamos, seja por causa do posicionamento dos dedos 

ou pela própria desafinação das cordas que tende a descer ou subir com o seu 

uso e com as diversas condições físicas do local onde se encontram. 

Sobre o conteúdo intervalar em Improvisação II Pedro Rocha afirma que usou a 

oitava de modo parcimonioso [parco, relativamente pouco], normalmente em 

fins cadenciais. Este é um intervalo raro na sua música até talvez 2007. Sendo 

esta obra uma ‘improvisação controlada’ existem nela todos os tipos de 

intervalos usuais para além daqueles que incluem mais ou menos quartos de 

tom.  
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Podemos verificar que existem alguns intervalos, melódicos ou harmónicos, de 

oitava (compassos 6, 32 e 36) e muitos de falsas oitavas (compassos 2, 5, 11, 

12, 13, 20 e 33), em que uma das notas soa ¼ de tom abaixo. 

Não encontramos registos fixos, a não ser momentaneamente em pedais 

harmónicos de relativa curta duração ou então em momentos mais calmos e 

estáticos e com ritmos mais regulares, todos eles nas duas cordas mais graves 

da guitarra. Esta obra utiliza muitas notas ornamentais (de uma a seis notas), 

tremolos e efeitos como harmónicos naturais. Devido à sua scordatura 

específica a obra permite que se usem bastantes cordas soltas do instrumento, 

por exemplo, em harpejos e acordes, não comprometendo a linguagem 

microtonal.  

Pedro Rocha considera que uma partitura é um objeto virtual passível de 

diversas interpretações. Dado o carácter da obra, talvez o número de 

interpretações incorretas possa ser menor que noutro tipo de obra. O intérprete 

tem sempre um papel criativo e pode usá-lo. Segundo o compositor, a 

utilização de amplificação pode ser uma mais valia na sua obra e em todas as 

obras para guitarra. 

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 5.5.2., e especialmente, em 

5.5.3. 

A obra O Acontecido de Evgueni Zoudilkine é essencialmente atonal, no 

entanto contém alguns elementos tonais. Principalmente ao nível do ritmo, e na 

Coda existem alguns encadeamentos de acordes também tonais. A obra 

possui alguns elementos modais com escalas de tons inteiros. A principal 

técnica de composição utilizada foi a da ‘expressão intervalar’. As escalas 

usam intervalos de âmbito reduzido: segundas menores e maiores e, terceiras, 

menores e maiores. As segundas são usadas para passagens mais rápidas. A 

polifonia e os acordes usam conjuntos de intervalos mais largos (são 

caraterísticos os trítonos e as sétimas). Evgueni usa também vários ostinatos 

(com notas pedais). Usa repetições de notas e intervalos ‘paralelos’ repetidos, 

com alto grau de idiomatismo na guitarra.   
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Conjuntos de intervalos, como terceiras, quartas e sextas dão uma caraterística 

mais lírica e íntima à música. O título refere-se ao caráter geral da obra que 

tem a ver com algo ‘nostálgico’, ‘melancólico’, característico da peça. A 

atmosfera geral deriva da alternância entre os gestos musicais mais melódicos 

e de grande variedade e, de um elemento mais regular tipo ostinato que 

predomina na segunda metade da obra.  

Quanto aos elementos mais melódicos, estes, caracterizam-se por uma 

pulsação abstrata, quase imaginária, sendo apresentados, tanto em gestos 

bastante abrangentes que terminam nos blocos de harmónicos superiores, 

como nas texturas polifónicas de carácter aparentemente aleatório, embora 

sem recorrer a uma escrita aleatória. Os diversos ostinatos introduzem um 

carácter mais vivo, mas sempre na tentativa de fugir a uma escansão 

melódico/rítmica regular, para alcançar uma percepção mais complexa, de 

articulação musical. Faz parte da construção das obras deste compositor, a 

noção de ideia (motivo, estrutura, algo que conduz o material durante a obra), a 

noção de evolução (desenvolvimento) sustentada na apresentação do material 

inicial, e da sua condução através da peça, e o uso de estruturas fixas e 

indeterminadas que se vão alternando, estabelecendo também o compositor, 

percursos nos vários sentidos.  

Segundo Ricardo Barceló, o dedicatário e guitarrista que estreou a obra, diz-

nos que Zoudilkine escreve, de maneira essencialmente melódica, como se 

pensasse num instrumento de cordas friccionadas, embora o resultado 

harmónico possa estar sempre presente se o guitarrista o desejar (dedilhando 

certas passagens como harpejos em que as notas soam em conjunto através 

do uso de let vibrate, podendo, igualmente tocá-las simplesmente como 

melodias sem ressonâncias). Nesta música encontramos ainda, secções 

aleatórias (de ‘livre’ improvisação) e notas agudas de alturas indefenidas que 

se tocam fora da escala da guitarra. A música alterna partes com métrica 

irregular com outras de música amétrica. Algumas secções com compassos 

definidos incluem música amétrica, o que nos impele para o uso de rubato. 
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O compositor dá alguma liberdade ao intérprete, apreciando que o executante 

tenha um papel criativo na interpretação da sua obra. O uso de rubato é 

importante nesta peça. O intérprete deve fazer transparecer na música a 

sensação de uma improvisação escrita. Há gestos que têm de ser observados 

e percebidos através da partitura e da audição. Estes gestos têm inícios e finais 

que devem ser bem definidos. O mesmo se passa com os diversos ostinatos. O 

compositor assume o interesse numa componente de liberdade interpretativa 

por parte do executante, de forma a que quando toca, dê a impressão de estar 

a criar a música. 

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 6.5.2., e especialmente, em 

6.5.3. 

Estudo Numerus Nove de José Mesquita Lopes é de certa forma, uma obra 

sem paralelo, na música portuguesa contemporânea para guitarra porque é 

aquela em que o compositor utilizou ‘uma só nota’. Podemos observar algumas 

parecenças com certas obras de Giacinto Scelsi, nas quais ele utiliza por vezes 

‘só uma nota’. Mesquita Lopes teve conhecimento destas obras algumas 

semanas depois de ter composto a sua. Constança Capedville fê-lo ouvir nas 

aulas pela primeira vez, peças de Scelsi.  

Em certas partes de Estudo Numerus Nove e de outras obras suas, o 

compositor recorre à utilização da série de ouro em ritmos, durações, número 

de notas, pequenas formas, tal como aparece também em ‘Passeios da 

Cidade’ (1993) para Orquestra, Percussão e Coro ou no ‘Concerto para 

Guitarra e Orquestra’ (2003), entre outras, mas texturalmente a obra é 

completamente diferente por ser uma obra para um instrumento solo e apenas 

utilizar ‘uma nota’. A peça pode enquadrar-se na corente de uma Nova 

Simplicidade complexa, fazendo parte daquilo que se chama hoje em dia (que 

abarca muitas e diferentes linguagens) Pós-Modernismo. Em Estudo Numerus 

Nove a escrita é bastante pessoal. Nela encontramos, por exemplo, música 

aleatória, música minimal, música medida em segundos, de leitura visual 

proporcional, novos símbolos para novos e ‘antigos’ efeitos, etc. 
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Cada secção (ou número) foi influenciada pelos seus pensamentos gerais e 

imagens mentais que cada número lhe sugeriu. Cores, paisagens (‘filmes 

mentais da Natureza’), pinturas, filosofia, ciência, personalidades, numerologia, 

etc. Os próprios números influenciaram as formas, os ritmos, as dinâmicas e a 

agógica. Podemos referir que a nota Mi foi composta sobre uma interpretação 

de si mesma, por vezes, em sentido lato. Há secções que utilizam Mis de 

várias oitavas e através de efeitos muito diferentes (portanto não é só uma nota 

que é utilizada). Há ainda a ideia dos Mis ‘sujos’ que podem incluir outras 

notas. Há os Mis com microtons. Existem os Mis que incluem dois sons, os 

chamados, bitones. Há os Mis dos quais são obtidos alguns dos seus parciais 

ou harmónicos, etc. Esta obra que apresenta um nível idiomático que se adapta 

ao instrumento/instrumentista, embora em grande parte não utilize processos 

técnicos tradicionais. 

Estudo Numerus Nove foi composta tendo como base os números inteiros de 1 

a 9. Cada número (através da representação simbólica, ideológica e 

psicológica do compositor) influenciou a estrutura, os conteúdos e toda a 

expressão musical de cada secção. Só existem oito secções e não nove 

porque este número está presente em todas as secções. Para o compositor, o 

nove tem uma função de zero, sendo por isso uma espécie de elemento neutro, 

mas não inexistente. Utilizando apenas a nota Mi (a nota com mais potencial 

harmónico do instrumento) esta obra dá especial ênfase ao ritmo, aos timbres, 

à expressão dinâmica e a muitos efeitos guitarrísticos. As componentes 

harmónica e melódica também existem, apenas não aparecem da maneira 

mais tradicional. Pode existir algum grau de aleatorismo na forma desta obra. 

Esta poderá tocar-se integralmente (seguindo a ordem exposta) ou 

parcialmente e por qualquer ordem, desde que a 1ª e as 7ª/8ª secções estejam 

presentes e sejam, respetivamente, a primeira e as últimas a serem tocadas. 

Existe aleatorismo também de conteúdos, na 5ª secção.  

É importante assimilar as várias noções/interpretações que o compositor tem 

da nota Mi e que são usadas ao longo das várias secções, assim como as 

principais ideias extramusicais e as intrinsecamente musicais que o próprio 

número induziu no pensamento do compositor, relacionando este com cada 

secção e que fazem parte da base da composição, podendo igualmente ajudar 

à interpretação/execução. Todas estas noções foram explanadas em várias 
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páginas no subcapítulo 7.4., não sendo, portanto, necessário reescrevê-las 

aqui novamente. 

No que diz respeito à interpretação da obra, Mesquita Lopes entende que pode 

haver várias interpretações corretas e pessoais. Obviamente que em termos de 

hipóteses, as interpretações corretas são infimamente menores do que as 

incorretas. O intérprete pode ter um papel criativo, dentro dos limites do que a 

notação e o estilo permitem. Na interpretação da música, felizmente há sempre 

fatores subjetivos e pessoais que influenciam a obra que está notada. O uso da 

intuição e do subconsciente será mais eficaz se o intérprete for musicalmente 

bem (in) formado, ou seja, tiver um bom background. Nesta obra o intérprete 

poderá ter um maior grau de criatividade nas secções amétricas e nas 

aleatórias (no entanto essa criatividade, também exige mais responsabilidade). 

Em termos de amplificação, quando a sala não é a ideal e a amplificação não 

transfigura o timbre natural da guitarra, o compositor é favorável ao uso da 

amplificação. Já quando a sala e a amplificação não têm as condições 

adequadas ou necessárias, este pensa que o melhor a fazer é não tocar a 

obra. 

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 7.5.2., e especialmente, em 

7.5.3.. 

Na obra Sem Título, Sérgio Pereira utlizou alguns dos elementos relativos ao 

tratamento do timbre, do ritmo e de microtons que se podem encontrar nalguns 

excertos da música de Emanuel Nunes, de Brian Ferneyhough, de Scelsi, na 

música dos últimos dez anos de vida de Luigi Nono, e também, em algumas 

obras de outros compositores que tomou conhecimento na época. 

A obra baseia-se na ideia de ‘energia’, ou pelo menos nas associações que o 

compositor idealizou mentalmente a partir deste termo.  

Poderá dizer-se que se baseou na ideia de ‘energia’ como grandes contrastes, 

mas sempre com uma determinada ‘condução’ formal. ‘Energia’, associada a 

cores vivas e contrastantes e, ‘energia’ associada a grande atividade rítmica e 

à procura de novos timbres.  

A obra dá mais importância ao encadeamento entre alguns campos 

harmónicos contrastantes, e não existe melodia no sentido tradicional. Tudo 

aquilo que se possa assemelhar a melodia dissolve-se harmonicamente no 
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acorde/harpejo de que faz parte, em grande medida também porque na maior 

parte dos casos, as notas são para deixar a soar até onde for possível. 

Relativamente à forma geral, o compositor considera que esta é 

propositadamente, de evolução bastante irregular, com movimentos formais de 

grande contraste súbito e sem grandes quebras na atividade rítmica, de forma 

a impulsionar sistematicamente a música ao longo de toda a duração da peça. 

A dinâmica não surge através da variedade da escrita de intensidades na 

partitura, a qual é bastante parca, mas através da intensidade própria que cada 

efeito/técnica provoca. Desses efeitos, a executar através de técnicas 

tradicionais e principalmente das não convencionais, são de destacar os 

‘percussivos’ de sons definidos e indefinidos e os vários tipos de pizzicatos. 

Sérgio Pereira tirou partido do facto de ser guitarrista para explorar o 

instrumento timbricamente de uma forma mais elaborada.  

Os intervalos melódico-harmónicos mais caraterísticos são o intervalo 11 ou 23 

(‘7ª maior’), o intervalo 13 ou 25 (‘9ª menor’), o intervalo 1 (2ª menor) e os 

vários quartos de tom que incluem oscilações microtonais do intervalo 1, 

causadas pelo uso de pequenos glissandos contínuos. Intervalos como o 12 

(8vas) não são usados melodicamente, mas apenas verticalmente e como 

reforço/dobragem ‘orquestral’/ dinâmico de uma determinada nota. Devido ao 

uso de posições fixas nas dedilhações da guitarra, vão surgindo na obra vários 

registos fixos (alturas das notas) momentâneos, no entanto, não existem 

registos fixos para as notas, em termos globais. 
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Um dos objetivos principais desta peça foi explorar as potencialidades técnicas 

do instrumento até um limite bastante elevado, mas sempre dentro do 

‘possível’, e até mesmo com alguma preocupação de escolher sequências 

harmónicas/melódicas o mais idiomáticas possível. 

Para o compositor pode haver várias interpretações corretas e várias incorretas 

dependendo do conhecimento que o intérprete tiver do estilo da obra, dos 

objetivos da obra e da margem de liberdade que a partitura permite. Para se 

alcançar estes objetivos, Sérgio Pereira considera importante que um entre em 

contacto, mais ou menos aprofundado, com o compositor. 

Este é absolutamente a favor do uso de amplificação sempre que necessário. 

Até porque na eventualidade da obra ser apresentada num espaço de grandes 

dimensões, considera que a amplificação é determinante, para se conseguir 

sentir o fenómeno ‘energético’ referido frequentemente. 

Toda a nossa opinião sobre a interpretação específica desta obra (execução e 

expressão musical) está patente no subcapítulo 8.5.2., e especialmente, em 

8.5.3. 

Vamos, agora, referir as tomadas de decisão mais relevantes que resultaram 

do nosso trabalho desenvolvido como intérprete/executante, isoladamente e 

em parceria com os compositores do grupo 1. Todas elas tiveram o aval do 

respetivo compositor e foram as seguintes: 

 

1- Revisão das sete obras do grupo 1. 

2- Estudo comparativo de notações entre as várias obras.  

3- Definição e inclusão de simbologia (notação).  

4- Retirada de símbolos excedentários, sem sentido na obra em questão. 

5- Alteração da notação de sons harmónicos (com inclusão de mudanças 

de oitava) 

6- Correção da localização dos trastos onde se obtêm vários harmónicos 

naturais e artificiais. 
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7- Alteração de notas em acordes, com sugestão de acordes alternativos 

mais idiomáticos (dentro da linguagem). 

8- Inclusão de acordes harpejados ou ‘quebrados’. 

9- Mudança de timbres (cores). 

10-  Escolha de timbres para consonâncias e dissonâncias em Sem Título, 

S. Pereira. 

11-  Troca de cordas propostas pelo compositor, devido a questões de 

alteração de intensidade e timbre. 

12-  Estudo de métrica (com marcações divisórias) em obras sem barras de 

divisão mais ou menos regulares, mas com pulsação (tempo) 

subentendida. 

13-  Verificação e identificação de unidades de pulsação/tempo – à colcheia 

ou à semínima, etc., em obras sem compassos. 

14-  Refazer de minutagens que foram retiradas da versão com  

eletroacústica (pág. 14 de Heart II, Isabel Soveral). 

15-  Sugestão de mudança de indicações metronómicas (de x = a, para x  

cerca de (c.) a). 

16-  Aconselhamento da definição de tempo misurato e non misurato. 

17-  Inclusão de indicações de andamento em várias secções. 

18-  Decisão sobre andamento de passagens amétricas. 

19-  Inclusão de símbolos. 

20-  Chamada de atenção e emenda de ritmos de escrita errada. 

21-  Sudivisão rítmica de frases ornamentais médias e longas para estudo 

de execução (normalmente lenta) que permite uma melhor fluência da 

frase inteira. 

22-  Subdivisão de melodias em quartos de tom em pequenos motivos com 

número de notas diferente que vão criar ligeiras acentuações irregulares 

de subdivisão expressiva evidente. 

23-  Inclusão de alterações (acidentes) necessárias. 

24-  Substituição de dinâmica. 
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25-  Inclusão de indicações de dinâmica em falta. 

26-  Acrescento de pizzicatos alla Bartók em notas fortes ou com o uso de 

sf. 

27-  Decisão de execução de glissandos com e sem terminação por razões 

de uso de dinâmica apropriada. 

28-  Alteração de indicações de expressão. 

29-  Sugestões de agógica em pontos específicos de expressão musical. 

30-  Acrescento de indicações de expressão/execução em várias secções. 

31-  Mudança para uma terminologia mais correta nas indicações por 

palavras. 

32-  Aconselhamento de inclusão do uso de l.v. ou don’t vibrate. 

33-  Uso de várias técnicas para abafar ressonâncias indesejadas (em 

acordes, notas isoladas, etc.). 

34-  Inclusão de símbolos de respiração em todos os ‘compassos’, menos o 

último em Perdendosi de V. Melo (apenas alguns os tinham escrito). 

35-  Colocação de pausas para abafar ressonâncias indesejadas. 

36-  Eliminação de pausas excedentárias. 

37-  Substituição e inclusão de símbolos de ataque. 

38-  Sugestão de troca de cordas que estavam incorretas ou colocadas a 

mais. 

39-  Substituição de notas naturais por sons harmónicos que possuam 

intensidade semelhante. 

40-  Corte de ligados técnico/guitarrísticos não eficazes. 

41-  Corte de ligaduras de prolongação. 

42-  Retirada de indicações devido a alterações técnico/instrumentais. 

43-  Comparação entre linguagens: sobre forma, uso de alterações, métrica, 

ritmos, pausas, dinâmicas e efeitos técnico/idiomáticos do instrumento. 
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44-  Escrita de números entre parêntesis retos que se aplicam unicamente a 

tremolos e vibratos (Heart II, Isabel Soveral). Estes indicam o par de 

notas/vibrações a serem executados por cada uma das figuras a que 

dizem respeito. 

45-  Mudança de cordas onde alguns vibratos estão escritos, assim como da 

amplitude dos mesmos, com vista à sua exequibilidade (Heart II, Isabel 

Soveral). 

46-  Correção de gralhas em várias edições: ritmos, durações, traços de 

diversas figuras regulares, incluindo quiálteras, símbolos de notas 

resultantes de harmónicos e glissandos. 

47-  Sugestões de improvisação escrita da secção ‘livre’ (em O Acontecido, 

E. Zoudilkine). Conceção de listas do que pode e não pode ser 

realizado/executado, de acordo com o estilo da obra/compositor. 

48-  Inclusão de pizzicatos alla Bartok (em falta) em cinco dos seis Mis finais 

da obra O Acontecido, E. Zoudilkine. 

49-  Proposta de realização futura (aceite pelo compositor de Improvisação 

II, P. Rocha) de uma pauta aparte com as notas reais e/ou uma pauta 

dupla que inclui a parte scordata e a real. 

50-  Conselhos sobre a improvisação de conteúdos. 

51-  Indicações de metáforas e ambientes extramusicais em Estudo 

Numerus Nove, J. Mesquita Lopes. 

52-  Colocação das posições (numeração romana) onde se tocam diversos 

motivos e frases. 

53-  Alternativas técnicas diferentes do habitual para alguns efeitos como 

pizzicatos. 

54-  Sugestões de posições fixas alargadas em harmonias com indicação de 

let vibrate. 

55-  Sugestão de execução de vibratos menos usuais (através de 

movimentos oscilatórios do instrumento). 

56-  Execução de molto vibratos transversalmente. 

57-  Execução de tremolos como dedillos. 
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58- Trillos e tremolos executados em duas cordas para maior fusão 

harmónica e maior intensidade sonora. 

59-  Mudança de alguns tremolos para cordas alternadas para evitar ruídos 

nas cordas graves e poder executar dinâmicas de baixa intensidade em 

qualquer registo do instrumento. 

60-  Novos gestos técnicos – tocar por cima do braço da guitarra glissandos 

e trillos (com a mão esquerda). 

61-  Utilização de diversas técnicas das duas mãos para a execução de 

bitones. 

62-  Execução de glissandos não contínuos que dão a ilusão de serem 

contínuos através de mudanças de cordas. 

63-  Inclusão de rasgueados em pequenos grupos de acordes que 

necessitam de grande intensidade dinâmica. 

 

Depois de analisadas as obras incluídas no capítulo VI, vamos relacioná-las 

com o enquadramento teórico (capítulo II). Quanto às conclusões retiradas do 

modelo teórico de Mauser, verificámos serem estas essenciais para a 

pressecução do processo de compreensão da interpretação musical. Obra a 

obra devemos saber quando atingimos o ponto em que já temos uma 

interpretação preparada para ser executada com rigor. Qualquer texto (musical 

ou não) pode ter várias interpretações, se não pudermos saber quais as 

melhores (se é que isso existe) pelo menos podemos rejeitar as insustentáveis 

(as nada coerentes). 

Ao lermos Umberto Eco, em Os Limites da Interpretação, considerámos 

relevante estabelecer relações entre um texto literário e um texto musical. 

Sejam estes musicais ou não, permanecem num espaço potencialmente 

infinito, de interpretações possíveis. Por isso nenhuma espécie de texto tem um 

sentido definitivo. Qualquer intenção/expressão que este possua, nunca exclui 

a colaboração do ‘intérprete’ ou primeiro destinatário. O texto e a sua 

interpretação estão intrinsecamente ligados. 
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Segundo a teoria de Jorge Salgado Correia (IV. Devir), esta foca que na fase 

de apresentação da obra o performer, apesar de todo o processo de decisão 

de uma interpretação musical anterior, poderá produzir reacções espontâneas 

ao aqui-e-agora da performance musical. Para este autor é na performance, 

quando sucede o nosso maior e profundo envolvimento com a obra que a 

construção do sentido musical se aperfeiçoa.  

A música contemporânea revela muitas dificuldades, por isso, ao longo desta 

tese vários capítulos foram abertos à inclusão das novas notações, das novas 

maneiras de executar e de interpretar, utilizando análises específicas para cada 

obra, procurando abrir novos horizontes, facilitando aos intérpretes a 

compreensão das partituras e dos factos musicais com linguagens mais 

‘vanguardistas’.    

No que concerne ao uso da intuição e da razão (capítulo II.2) na interpretação 

musical, tal como Berry Wallace, questionamos a integridade de qualquer 

performance que não seja baseada num contexto analítico de rigor.  

A análise interpretativa objectiva e a subjetiva (instinto/Intuição) deverão ser 

consideradas como elementos de um todo. Esta teoria é partilhada por 

Christine Prost (1991: 97), a qual considera que uma partitura é uma 

aproximação de uma realidade sonora, onde o sentido musical está por 

escrutinar. A análise rigorosa do todo (poiética, partitura, resultado sonoro, 

interpretação musical e resultado sonoro) é que nos pode dar a segurança 

necessária para obter a verdadeira essência da obra. Na subjetividade e 

objectividade da audição, a técnica encontra a real função que é a de a de 

trabalhar a expressão e a comunicação de uma ideia.  

Os intérpretes têm de ter uma formação sólida, a um nível próximo da maioria 

dos compositores. Nem todos são igualmente atraídos para analisar a música 

que tocam, no entanto a curiosidade intelectual e a intuitiva são desejáveis 

tanto para profissionais como para futuros músicos. 

É bom sentir a música e é bom compreendê-la, as ligações entre análise e 

interpretação terão sempre algo de intuitivo. Por isso é que cada um pode 

escolher a sua interpretação mesmo elaborando análises semelhantes.  
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Podemos dizer que o intérprete deve ter uma visão sistémica da Música para 

que possa atingir a excelência na execução. 

Com esta tese esperamos também contribuir para que a Análise Musical 

comece a ter uma maior importância na vida dos intérpretes. Não basta que o 

número de guitarristas e de obras tenha crescido exponencialmente em 

Portugal, é necessário que a qualidade da sua interpretação seja ampliada 

através dum conhecimento mais alargado dos factos musicais. Esperamos 

igualmente que esta tese seja um guia útil de referência para quem, tal como 

nós quiser conhecer e interpretar algumas destas excelentes obras e incluí-las 

no seu repertório.  

Tudo o que foi trabalhado e analisado por nós, pretende contribuir para que o 

intérprete tenha bases para compreender, sentir e atuar em obras de música 

contemporânea para guitarra, especialmente as portuguesas. 
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Questionário aos guitarristas envolvidos na estreia das 

obras Portuguesas do grupo 1 e no processo de 

colaboração especial com o compositor. 
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Questionário Tipo (Informal) 

 

 

Caros colegas e amigos, 

venho pedir o vosso contributo (que antevejo ser valioso) para a elaboração da 

minha Tese na U. Aveiro. 

Sei que tocaram e/ou estrearam obras1 que estou a estudar e analisar. Sendo 

intérpretes especiais destas obras, gostava que me respondessem aos pontos 

em baixo mencionados (e abordassem outros que pensem ser relevantes para 

a interpretação destas obras): 

 

- Podem mencionar a história do vosso envolvimento com a obra e com o(a)   

compositor(a)?                   

Datas (dia, mês, ano) - encontros; estreias; gravações; outros concertos com 

essas obras de que tenham conhecimento; críticas; quantas versões 

conhecem, etc. 

 

- O que apreenderam de relevante, para a interpretação da obra, com o 

contacto com o(a) compositor(a)? 

 

-   O que o(a) compositor(a) modificou/alterou de acordo com as vossas ideias 

sobre a obra? 

 

- O que descobriram de interesse inovador (musicalmente e 

guitarristicamente)? 

 

 
1 
Obras e intérpretes: 

- Heart I e II de Isabel Soveral………………………………………………..Paulo Vaz de Carvalho 

- Heart I e II (versão com electroacústica)………………………………………….Pedro Rodrigues 

- O Acontecido de E. Zoudilkine e Perdendosi de V. Melo…………………………Ricardo Barceló 

- Improvisação II de Pedro Rocha……………………………………………………….Tiago Ferreira 
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- Quais as partes (secções, compassos, páginas) mais difíceis de tocar na 

obra? Porquê? Quais as mais e as menos idiomáticas? 

 

- Se ainda têm dúvidas sobre a interpretação de algum conteúdo (notação, 

execução, etc.), podem mencionar quais? 

 

- Em que grau de ensino (1º, 2º, etc. dos Cursos Complementares ou 

Superiores) colocariam a(s) ‘vossa(s)’ obra(s)? 

 

 

 

 

 

POR FAVOR, RESPONDAM ÀS PERGUNTAS QUE ACHAREM 

CONVENIENTES. SE QUISEREM SALTAR ALGUMA PERGUNTA FAÇAM-

NO. SE QUISEREM RESPONDER SUCINTAMENTE OU MAIS 

ALARGADAMENTE ESTEJAM À VONTADE. 

 

Estes dados só incluirão o vosso nome se me derem permissão para tal. 

Gostaria também de obter uma foto vossa (tipo passe a cores). 

 

Se for possível enviem-me estes dados por e-mail até ao fim das férias da 

Páscoa (25 de Abril). 

 

Agradeço a vossa colaboração, esperando não roubar muito do vosso precioso 

tempo. 

 

Abraços 

 

José Mesquita 
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RICARDO BARCELÓ 

 

PERDENDOSI, Virgílio Melo. 

O ACONTECIDO, Evgueni Zoudilkine. 
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PAULO VAZ DE CARVALHO 

 

HEART I e II, Isabel Soveral.  
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Questionário Tipo (Informal)  

  

  

- Podem mencionar a história do vosso envolvimento com a obra e com 
o(a)   compositor(a)?                    

Datas (dia, mês, ano) - encontros; estreias; gravações; outros concertos com 
essas obras de que tenham conhecimento; críticas; quantas versões 
conhecem, etc.  

  

- O que apreenderam de relevante, para a interpretação da obra, com o 
contacto com o(a) compositor(a)?  

  

- O que o(a) compositor(a) modificou/alterou de acordo com as vossas ideias 
sobre a obra?  

  

- O que descobriram de interesse inovador (musicalmente e 
guitarristicamente)?  

  

- Quais as partes (secções, compassos, páginas) mais difíceis de tocar na 
obra? Porquê? Quais as mais e as menos idiomáticas?  

  

- Se ainda têm dúvidas sobre a interpretação de algum conteúdo (notação, 
execução, etc.), podem mencionar quais?  

  

- Em que grau de ensino (1º, 2º, etc. dos Cursos Complementares, Superiores, 
etc.) colocariam a(s)  vossa(s) obra(s)?  
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Enquadramento profissional  

Havia algum tempo que eu pedira uma peça à Isabel, para tocar. A audição de 
Anamorfoses em saxofone foi muito importante para suscitar este desejo.  

A Isabel esteve doente e, mal se viu recuperada, iniciou a escrita de Heart para 
guitarra solo, com gravação marcada.  

Colaboração  

A Isabel testava a adequação da peça às possibilidades da guitarra tocada por 
mim em encontros regulares, muito importantes. Se ela aprendeu guitarra, não 
sei. O certo é que eu aprendi guitarra porque um instrumento e a técnica de um 
instrumentista atento transformam-se sempre que uma fantasia outra interfira 
no seu rodar. Desses encontros, o mais importante foi talvez o que se deu no 
quintal da casa dos seus Pais, em Gaia, não tanto por causa dos assuntos 
musicais, mas pelas árvores, pelo mundo urbano a meia distância em volta, 
pela visita breve à sala de estudo do seu Pai, filósofo, e um sol de Primavera 
que permitiu trabalhar ao ar livre.  

Se me perguntarem quanto aprendi de guitarra ou de música não saberei 
responder ou talvez nem me interesse indagar. A realização foi um tempo de 
ascensão a uma poética que eu nunca tinha visitado com as mãos do corpo ; 
os pedidos da Isabel para que eu exprimisse sentimentos ditos, impressões 
sinestésicas, evocações da erudição da autora , entrosados com o acréscimo 
de convivência à volta dos encontros, diluiu a memória da possível lista de 
aprendizagens alcançadas. Aprendi, sim, mais uma vez ou mais que nunca, 
que a música não se faz só de saber e balbucio as palavras de Carlos Falcão: 
“as ceifeiras cantam sem saber porquê.”.  

Não se prevendo que os meus dotes técnicos se revolucionassem no exercício 
de uma obra, asseguro que aprendi muito e, em alguns momentos, chego a 
pensar que aprendi a tocar.  

O primeiro e-mail com esboços da obra chegou-me em finais de Abril. A 
gravação fez-se no início de Junho. Não me lembro de que ano.  

Maio foi um mês de indescritível intensidade, em que vieram ao de cima todas 
as fragilidades de quem almeja tocar música – a memória necessária para o 
encaixe de uma textura longa,  linear e sinuosa, subtilmente prenhe de uma 
ornamentação que sonhava, ora com um alaúde barroco de intocável leveza, 
ora com empossamentos das cordas de uma guitarra chã, em ato de 
materialidade terrosa. Tudo isto em atenção ao que pedia a compositora e, às 
vezes, fazendo eco do tácito dizer que se adivinhava atrás das suas 
bambolinas.  
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Idiomatismo  

  

A guitarra, com meus hábitos, tentou elevar-se ao idioma da Isabel. Ela sabe 
proteger a sua música das temeridades. Houve alguns ajustamentos sem 
particular importância. A senda era poética.  

  

Dúvidas sobre a interpretação  

  

Só me ficaram dúvidas, por isso, o meu perene gosto de lembrar a ceifa.  

A Isabel escreveu e falou de si. Interpretando-se, interpretou a obra. Fui um 
executante atento e posso dizer muito ávido de comunicar à guitarra os gestos 
que a sua notação, envolta em palavras, me sugeria.  

Por vezes propus modos de interpretar, outras vezes foi um heterónimo meu 
que tocou. Eu, Paulo, não fui mais do que executante.  

  

Grau de ensino  

  

Pô-la–ia num grau e escola em que eu próprio não lecionasse. O role de 
enigmas contidos em Heart não é coisa que se ensine. Esta obra não procura 
lugar na escola das certezas — é um momento interrogativo da vida, em 
música. Merece o pó do esquecimento e a incandescência do reencontro.  

Pô-la-ia no mais alto grau da aprendizagem.  
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PEDRO RODRIGUES 

 

HEART I e II (versão c/ eletroacústica), Isabel Soveral.  
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TIAGO FERREIRA 

 

IMPROVISAÇÃO II, Pedro Rocha. 
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ANEXO 2 

 

 

Questionário a guitarristas portugueses. 

Estudantes do 8º grau de Conservatório e Academias, 

de licenciatura, mestrado, doutoramento e 

profissionais. 
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  ANDRÉ  FERREIRA 
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                                                                                       ANDRÉ GROSS 
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                                                                                       ANDRÉ  TEMPERA 
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BRUNO FERREIRA 
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JOÃO PAULO LOPES 
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                                                                   PAULO AMORIM 
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                                                                                 RICARDO MARTINS 
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TIAGO MORIN 
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De seguidas serão expostas duas respostas ao questionário, cujos guitarristas 

preferiram manter o anonimato: 
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ANEXO 3 

 

Programas e Cartazes de vários concertos-conferência 

realizados ao longo do período de elaboração da Tese. 
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RIA – Repositório Institucional da Universidade de Aveiro 

http://ria.ua.pt  

 

 

 

Os anexos encontram-se disponíveis para consulta através do CD-ROM. 

Para consultar o CD-ROM deve dirigir-se ao balcão de atendimento da Biblioteca da UA. 

 

 

Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia 

Universidade de Aveiro 

http://ria.ua.pt/

