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RESUMO 

Este trabalho realiza um estudo sobre cinco peças para violão solo do compositor baiano 

Elomar Figueira Mello (1937) cujos títulos são: Calundú e Cacorê, Batuque no Panela, 

Batuque na Serra da Tromba, Trabalhadores na Destoca e Duvê Esse chão Quema Meus Pé. 

Apresenta-se em três partes distintas, porém convergentes: a primeira contextualiza o autor e 

o repertório escolhido tratando também do processo de transcrição realizado a partir das 

gravações feitas pelo compositor e seu respectivo registro em partitura musical. A segunda 

parte expõe análises das obras sob três prismas diferentes: um estrutural, baseado nos modelos 

de Schoenberg e White que serviram de base para a identificação das influências musicais 

pertinentes ao compositor; outro idiomático, que aponta os recursos instrumentais utilizados e 

o último por um viés técnico, apoiado nas teorias didático-violonísticas de Carlevaro, 

Fernández, Noad e Tennant. A parte final contribui com uma edição de cada uma das peças 

incluindo aspectos musicais e de técnica violonística. 
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ABSTRACT 

This dissertation evaluates a research of the guitar work by Elomar Figueira Mello 

founded on five pieces for solo guitar composed by him: Calundú e Cacorê, Batuque no 

Panela, Batuque na Serra da Tromba, Trabalhadores na Destoca and Duvê Esse chão Quema 

Meus Pé. This work is presented in three parts: the first contextualizes the author and the 

repertoire chosen also dealing with the transcription process carried out from recordings made 

by the composer and its registration in musical score. The second part presents analysis of the 

works under three different angles: a structural, based on the models of Schoenberg and White 

that served as the basis for identifying the relevant musical influences of the composer; 

another idiomatic, which points out the instrumental resources used and the last by a technical 

bias, supported on the theories of Carlevaro, Fernández, Noad and Tennant. The last part 

contributes with an edition of each of the musical pieces including musical aspects and details 

of guitar technique. 

 

Keywords: Elomar Figueira. Classical Guitar. Idiomatism. Musical Analysis. Edition. 

Transcription. 
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1 INTRODUÇÃO 

Elomar Figueira Mello reúne uma variedade de características que o tornam um artista 

singular. Possui um amplo catálogo de peças para violão solo, música de câmara, canções, 

peças sinfônicas, óperas. Ainda que seu repertório para violão solo constitua uma pequena 

parcela da sua vasta produção musical o universo das seis cordas permeia toda a sua obra. O 

violão ocupa em seu cancioneiro um papel de destaque, ultrapassando a mera função de 

instrumento acompanhador: dialoga com a voz por meio de contracantos, solos, dobramentos 

da melodia, inferências rítmicas e diversas construções que caracterizam um estilo próprio. 

Algumas de suas óperas como Auto da Catingueira, A Carta, O Retirante e Faviela 

caracterizam-se por conferir ao violão um posicionamento de relevo na instrumentação, e na 

sua produção orquestral é possível encontrar, como aponta Ribeiro (2011), gestos e recursos 

tímbricos que imitam claramente padrões de execução que são naturalmente violonísticos. 

Guiadas por uma forte religiosidade, suas temáticas buscam valorizar o sertão, a cultura 

sertaneja, a cultura popular e resistir à hegemonia, segundo ele, imposta pela modernidade.  

Numa busca pela literatura acadêmica encontram-se referências a dezenas de trabalhos 

voltados à sua obra, entre artigos, monografias, livros, dissertações e teses. Há pesquisas nas 

áreas da sociologia, antropologia, história, filosofia, e principalmente no campo da literatura e 

da linguística, que demonstram além do domínio da norma culta da língua portuguesa, a 

presença de arcaísmos, regionalismos e neologismos que enriquecem seus libretos e canções. 

Entretanto, a carência de estudos de cunho especificamente musical é evidente; até o presente 

momento foram localizados apenas dois trabalhos acadêmicos oriundos da área musical a ele 

dedicados (MELLO, 2002; RIBEIRO, 2011) e nenhum direcionado à sua produção 

violonística.  

Como violonista, saber da existência das treze peças para violão solo de Elomar 

Figueira sempre foi motivo de interesse e curiosidade – mas também de frustração, pois tais 

peças nunca foram publicadas e algumas delas sequer estavam registradas em partitura, fato 

este que, se não impossibilita, em muito restringe o acesso de músicos à sua obra. Esse foi, 
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portanto, o objetivo principal deste trabalho: realizar a transcrição
1
 de peças para violão solo 

de Elomar Figueira Mello tornando-as acessíveis a um público maior. Devido às limitações de 

tempo impostas pela pesquisa de Mestrado, decidiu-se por trabalhar com uma seleção de 

cinco dentre as treze peças – exatamente às cinco presentes no disco Cartas Cantingueiras, 

são elas: Calundú e Cacoré, Trabalhadores na Destoca, Batuque no Panela, Batuque na 

Serra da Tromba e Duvê Esse Chão Quema Meus Pé. Esta última era a única que já havia 

sido notada em partitura, transcrita pelo filho de Elomar e maestro João Omar de Carvalho 

Mello
2
, e por essa razão o nosso trabalho de transcrição voltou-se para as outras quatro peças 

citadas neste parágrafo.  

Considerando as particularidades relacionadas ao ato da transcrição, foi de fundamental 

importância o trabalho em parceria com João Omar, sobretudo na revisão e correção das 

transcrições realizadas. Por coincidência, em paralelo à realização desta pesquisa ele esteve se 

preparando para gravar um CD interpretando as treze peças para violão solo, e seus 

conhecimentos, sua experiência e contato com a obra de seu pai foram imprescindíveis para a 

elaboração das partituras. 

Diante de toda essa configuração, as seguintes questões guiaram o desenvolvimento 

deste trabalho: 1) Qual a especificidade da música para violão criada por Elomar Figueira? 2) 

Como se desenvolve a linguagem dessa obra musical? 3) De que maneira convergem  as 

conexões entre o erudito e o popular internas à obra? 4) Como compreender a obra do 

compositor no universo do violão brasileiro e na sua singularidade biográfica? 

A dissertação está estruturada em seis capítulos. A introdução contextualiza o campo de 

estudo e expõe as peculiaridades que motivam, justificam e caracterizam este trabalho. No 

segundo há uma discussão acerca de diferentes concepções interpretativas, e nos baseamos na 

estética da formatividade de Luigi Pareyson, ancorada em bases mais epistemológicas, como 

um possível direcionamento, além de comentários sobre algumas peculiaridades pertinentes 

                                                 
1
 Em todo este trabalho entende-se por “transcrição” o ato de escrever, notar em partitura uma peça 

ouvida numa gravação; não tem, portanto, nenhuma relação com a compreensão tradicional que 

caracteriza a tradução ou adaptação de uma obra original de um instrumento a outro.  
2
 Natural de Vitória da Conquista, João Omar desenvolve atividades como regente, compositor, 

arranjador e instrumentista. É mestre em Regência Orquestral pela Universidade Federal da Bahia e 

graduado em Composição e Regência pela mesma instituição. Em 2007 lançou seu primeiro disco – 

CORDA BAMBA, pelo selo baiano GARIMPO Música, com registros de composições e arranjos em 

que o violão se destaca como instrumento polivalente – ancestral e popular. 
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ao processo de transcrição. O terceiro capítulo traz dados biográficos que revelam a trajetória, 

as experiências e os diferentes contextos vivenciados pelo compositor. O quarto procura 

sintetizar os principais traços estilísticos do compositor, partindo das peças estudadas neste 

trabalho e o quinto capítulo busca uma aproximação à sua obra por meio de diferentes 

análises das obras selecionadas: uma estrutural, visando compreender desde a forma, numa 

perspectiva macro, até as construções fraseológicas e as particularidades motívicas; outra, sob 

um viés idiossincrático, busca identificar quais recursos instrumentais estão presentes nas 

peças e quais são os idiomatismos violonísticos de Elomar, considerando que este é também 

violonista; e por fim, uma análise das dificuldades técnicas encontradas e sugestões para que 

estas sejam minimizadas. O sexto capítulo traz as considerações finais do trabalho e também 

uma tentativa de situar a obra violonística do compositor em meio ao chamado “violão 

brasileiro”. 
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2 INTERPRETAÇÃO, TRANSCRIÇÃO E EDIÇÃO 

2.1 PARÂMETROS PARA A INTERPRETAÇÃO MUSICAL 

No campo da estética filosófica encontram-se diversas correntes que discutem questões 

referentes à interpretação. Para um intérprete musical uma das perguntas essenciais diz 

respeito ao seu comportamento perante uma obra: deve ele atuar como um “médium” que 

comunica “a” mensagem do compositor, ou como um co-criador, livre para explorar a sua 

subjetividade perante o texto musical?  

Há, em um lado, uma tendência conservadora que enxerga como função do intérprete o 

ato de evocar a intenção do compositor. O intérprete deve então assumir uma postura passiva, 

para não “contaminar” a peça com uma visão própria, e buscar fidelidade ao significado 

original do texto a partir de um estudo histórico e estilístico em torno da obra em questão. 

Para Sandra Abdo essa ainda é a visão da maioria das escolas de música atualmente, que 

perpetuam “(...) a ideia de que o executante tem como dever ‘tocar como o compositor 

gostaria’” (ABDO, 2000, p. 7, itálico da autora.). Esse pensamento encontra respaldo na 

estética idealista do filósofo italiano Benedetto Croce
3
. Segundo Mallmann (2007), o 

idealismo, sob um viés filosófico, entende que a essência da realidade é a ideia, o real é 

redutível à ideia, e o ideal reside num plano apenas imaginário, na fantasia. Trazendo tal 

premissa para a arte, esta estaria presente na realização dos ideais, e não na concretização dos 

fatos. A representação fictícia de algo seria o objetivo final da arte, e não a realidade objetiva. 

É dentro dessa concepção que Croce desenvolve seu pensamento estético. Para ele, a arte 

existe a partir de um “espiritualismo estético”, numa concepção contemplativa que identifica a 

essência da arte apenas numa esfera intuitiva, imaginativa, e que se finda neste mesmo plano 

(CROCE, 1912). Aquilo que a filosofia define como “figuração”, que é a materialidade desse 

ideal em uma obra, a extrinsecação física da arte pela formação da matéria, é, na doutrina 

croceana, um processo ou uma etapa secundária, menor, com a função apenas de relembrar, 

comunicar o que está restrito à memória do autor (CROCE, 1912). Delineando essa teoria 

perante o fazer musical, a obra de arte reside na composição concebida na “cabeça” do 

compositor, e o que cabe ao leitor – neste caso, o intérprete (através da leitura da partitura), é 

                                                 
3
 Benedetto Croce (1866 – 1952) foi um filósofo e político italiano. Escreveu uma série de livros nas 

áreas da filosofia, história e estética e é considerado uma importante figura do liberalismo italiano do 

século XX. 



19 

 

“reevocar” aquela ideia do compositor. Para isto, não haveria nenhum espaço para a 

personalidade do intérprete, que deve realizar uma abordagem completamente impessoal 

como um mero receptor.  

No outro extremo encontram-se perspectivas apoiadas nas “teorias desconstrucionistas” 

que, de maneira resumida, recusam a ideia de que a obra possui um significado único e 

posiciona o leitor e o texto como peças fundamentais no processo de leitura (COELHO, 

2009). Roland Barthes em seu livro “O Rumor da Língua” fala sobre “a morte do autor”, 

apontando diversos escritores que buscaram esse distanciamento, e com o autor distante, 

enxerga o texto como um espaço passível de múltiplas visões e sem uma mensagem original, 

um significado último (BARTHES, 2004). Jacques Derrida (1995) questiona a noção de 

“núcleo” enquanto um sentido único na interpretação de uma estrutura, e afirma que os 

núcleos, sentidos e possiblidades são diversos, o que leva a um “abandono declarado de toda 

referência a um centro, a um sujeito, a uma referência privilegiada, a uma origem” (Derrida, 

2005, p. 240: itálico do autor). Dessa forma, o leitor quando se depara com um texto não deve 

procurar “o” sentido embutido ali, mas sim criar um sentido, que pode ser diferente a cada 

vez, sem favorecimento de alguma posição. O intérprete é livre para conceber uma 

interpretação que considera sobretudo a sua subjetividade. 

Existem diversos outros desdobramentos, linhas de pensamento que discutem tanto 

conceitos como autenticidade e fidelidade como a liberdade do intérprete no âmbito da 

estética e da hermenêutica da arte.  Uma alternativa interessante é a teoria da interpretação do 

filósofo italiano Luigi Pareyson
4
 presente na sua estética da formatividade. 

Pareyson se difere de Croce na medida em que reconhece o processo de exteriorização 

da arte e o diálogo com a matéria como um elemento importante e indispensável para a 

realização artística (PAREYSON, 1993). Ao entender a produção artística como uma 

“fisicidade formada” se contrapõe a noção croceana de arte, que a entende como intuição e 

expressão. Pareyson não discorda deste último aspecto mas vai além, definindo a obra de arte 

                                                 
4
 Luigi Pareyson (1918 – 1991) publicou uma extensa obra filosófica, abarcando principalmente os 

campos da filosofia da existência, da hermenêutica e da estética. Desenvolveu uma estética intitulada 

“teoria da formatividade”, presente principalmente nos livros Estetica: teoria della formatività (1954) 

e I problemi dell`estética (1966), ambos traduzidos para o português: Estética; teoria da 

formatividade. Petrópolis: Vozes, 1993 e Os problemas da estética. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001. 
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como um organismo que possui vida própria regulado por suas próprias leis (PAREYSON, 

2001).  

A forma é expressiva enquanto o seu ser é um dizer, e ela não tanto tem 

quanto, antes é um significado. De modo que se pode concluir que, em arte, 

o conceito de expressão deriva o seu especial significado daquele de forma. 

(PAREYSON, 2001, p. 23, itálico do autor.) 

Talvez essa seja a grande contribuição da estética pareysiana, que nega a produção 

artística como mera execução de algo que já está pronto, esperando ser materializado, e sim 

como uma atividade altamente dinâmica que implica em tentativas, experimentos que por fim 

resulte naquilo que a obra exige ser. Esse resultado exitoso requer alguns elementos cruciais, 

como, além da materialização, a lei da obra, que pode ser entendida como o conjunto de 

regras e princípios que regem a sua construção, e a liberdade.
5
 

A liberdade é encarada como um elemento fundamental, mas não como um fim em si; 

deve ser guiada por alguma direção apontada por uma lei interna. O leitor só é livre quando 

apreende a lei da obra de arte e une à sua liberdade. O artista não recebe a lei da obra de 

forma passiva, até porque esta também se constitui no momento que o artista decide formá-la, 

sendo também parte do processo formativo
6
. Sobre esta relação, Umberto Eco concorda: 

“Entre a intenção do autor e o propósito do intérprete existe a intenção do texto” (ECO, 1993, 

capa). “(...) é possível falar da intenção do texto apenas em decorrência de uma leitura por 

parte do leitor.” (ECO, 1993, p.74). 

Portanto, interpretar uma obra musical implica em compreender, captar uma ideia à 

medida que dialoga com a personalidade do intérprete, resultando numa tradução da obra (e 

não do autor) em uma entre as infinitas possibilidades, considerando a variedade de ângulos 

possíveis tanto da obra como da expressão do intérprete (PAREYSON, 1993). 

Pareyson descreve ainda o aspecto da infinidade presente na interpretação, seja numa 

natureza quantitativa ou qualitativa, fruto da condição de infinidade inerente aos agentes que 

participam da relação interpretativa: objeto e sujeito, ou, forma e pessoa, que não se esgotam 

em suas perspectivas e esta condição se reflete em todo o processo:  

                                                 
5
 Ibid., 2001. 

6
 Ibid., 2001. 
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É precisamente a infinidade inexaurível da forma e da pessoa que funda a 

infinidade quantitativa da interpretação, e é justamente o fato de que nenhum 

dos aspectos da pessoa e da forma é exaustivo que funda a infinidade 

qualitativa da interpretação (PAREYSON, 1993, p. 179-180). 

Ao posicionar “obra” e “intérprete” como o cerne do ato interpretativo, Pareyson 

dispensa menor importância ao autor neste processo. É importante salientar que não se trata 

de um desprezo pelo autor, pelo contrário: conferir independência à obra significa reconhecer 

que o sucesso do autor, que foi criativo a tal ponto que a sua obra de arte é íntegra, completa, 

capaz de encerrar um processo em si e possui um aspecto de coerência: “a obra de arte se acha 

em conformidade com a própria regra” (PAREYSON, 1993, p. 93). 

 2.2 O PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO 

Existe uma série de peculiaridades ao transcrever uma gravação musical, que busca 

registrar em um sistema de escrita algo presente apenas num plano sonoro, e, portanto, 

relaciona-se com quatro aspectos básicos do som: altura, timbre, duração e intensidade. Trata-

se de um trabalho bastante minucioso que envolve o ouvir nota por nota, durações, entender 

as pulsações e as métricas, e num outro momento, perceber os diferentes acentos, articulações, 

as dinâmicas, as nuances de agógica. O objetivo da transcrição é escrever, “encontrar” o texto 

musical, texto este que não está explícito numa gravação, posto que esta é o registro da visão 

do intérprete. Nesse sentido podemos dizer então que “interpretar” e “transcrever”, com o 

significado que o termo assume neste trabalho, são duas atividades inversas: ao interpretar, o 

sujeito parte do texto em busca de um ponto de vista; ao transcrever, o músico parte de uma 

interpretação, portanto de um determinado ponto de vista, para chegar ao texto. Este é 

provavelmente um dos maiores problemas da transcrição, desvendar o texto por trás das 

inflexões do intérprete. Nas gravações utilizadas temos não apenas Elomar como compositor, 

mas sobretudo sua face enquanto intérprete. Em vista disso, como decidir, por exemplo, que 

um prolongamento no valor de uma nota se trata de um rubato imposto pelo intérprete e não 

de uma nota com maior duração pensada pelo compositor? Ou o contrário? É necessário, 

portanto, cuidado para não se registrar na escrita uma interpretação. 

As gravações das cinco peças que originaram as transcrições estão registradas no disco 

Cartas Catingueiras, lançado em 1983, e duas destas obras (Calundú e Cacorê e Duvê Esse 

Chão Quêma Meus Pé) também compõem outro disco de Elomar: Cantoria 3 Elomar Canto e 

Solo, de 1995, ambos interpretados pelo compositor. O primeiro foi gravado em estúdio e o 
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segundo durante apresentação no Teatro Castro Alves, em Salvador, em 1984. Em vista disso 

faz-se importante considerar certas características do espetáculo musical ao vivo, como a 

“impossibilidade” de repetição do repertório – posto que tradicionalmente o intérprete executa 

cada peça do programa apenas uma vez, e a interação entre o artista e o público, que pode vir 

a interferir o manejo de recursos interpretativos como os timbres, as articulações, as 

dinâmicas e os andamentos. Dessa maneira o registro sonoro realizado nesta situação possui 

natureza distinta daquele obtido num estúdio, o qual, ao menos em teoria, oferece maiores 

possibilidades de que o resultado final esteja de acordo com o planejamento do intérprete. Por 

esta razão, no momento de realização das transcrições foi dada preferência ao disco gravado 

em estúdio, para o caso das obras presentes nos dois álbuns citados. 

Dentre as dificuldades encontradas durante o processo de transcrição a primeira delas 

envolve os campos harmônicos, uma vez que todas as peças foram gravadas utilizando um 

capotraste para transpor as tonalidades. O capotraste é um dispositivo que “transforma” o 

violão em um instrumento transpositor. O braço do violão é dividido por trastes, que separam 

as “casas” do instrumento por semitons. Se o capotraste é posicionado na segunda casa, por 

exemplo, o violão irá soar, portanto, dois semitons acima, uma vez que o braço será utilizado 

duas casas à frente. O interessante dessa ferramenta é a possibilidade que ela oferece de 

transpor a tonalidade sem que o violonista realize nenhuma alteração na disposição da mão 

esquerda, apenas utilizando o braço do instrumento em uma região mais aguda. Por esta razão 

as partituras foram escritas nas tonalidades nas quais as obras foram construídas, escolhidas 

pelo compositor tendo como referência o violão, e não naquelas percebidas nas gravações, 

resultantes do uso do dispositivo. Se por um lado tal atitude permite à escrita transmitir 

elaborações técnico-instrumentais estabelecidas pelo compositor, por outro dificulta o 

trabalho do transcritor, uma vez que este necessita escrever as peças em tonalidades diferentes 

daquelas ouvidas nos discos.  

Num outro momento alguns ruídos, trastejamentos, presentes principalmente em trechos 

rápidos como escalas e arpejos se misturam com sons de altura definida dificultando a 

percepção destes. Tais ruídos em geral são provocados pela própria execução, que podem 

ocorrer quando algum dedo da mão esquerda encontra-se mal posicionado no braço do violão 

ou quando o instrumentista emprega na mão direita uma força além daquela que o 

instrumento pode comportar. O próprio compositor concorda com essa suposição, ao afirmar 

no encarte do disco Cartas Catingueiras que “[Trabalhadores na Destoca] ficou mal 
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executada assim como as outras, mas, deixa pra lá, vai certo na partitura.”
7
 (MELLO, 1983, p. 

15) Por outro lado esse aspecto não deve ser encarado simplesmente como um erro ou uma 

falha na execução; considerando que muitos dos gêneros utilizados por Elomar são danças, 

torna-se compreensível a sonoridade enérgica e percussiva da sua música, conforme é 

discutido no capítulo III
8
. 

Uma característica marcante nas interpretações de Elomar é uma grande liberdade 

agógica, resultando em constantes variações no tempo que muitas vezes dificultam a 

identificação do pulso musical. Transcrever as peças com total exatidão aos valores das notas 

resultaria numa notação extremamente complexa, e, considerando que se tratam de desvios 

interpretativos do intérprete/compositor – o que fica mais claro nas obras que possuem mais 

de uma gravação, nas quais estas oscilações diferem entre si, não seria este o registro fiel do 

texto musical. Desta forma, buscou-se uma escrita comum aos estilos em questão, ao passo 

que indicações de expressividade sugerem tais alterações. 

Conforme foi dito anteriormente, dentre as cinco peças estudadas neste trabalho Duvê 

Esse Chão Quema Meus Pé já estava transcrita. Consequentemente a transcrição desta peça 

não foi feita por nós neste trabalho, mas sim as outras quatro: Calundú e Cacorê, 

Trabalhadores na Destoca, Batuque na Serra da Tromba e Batuque no Panela. Considerando 

as particularidades aqui expostas relacionadas ao ato da transcrição, foi imprescindível para a 

realização deste trabalho a cooperação com João Omar, maestro, violonista, compositor e 

filho de Elomar Figueira Mello, na revisão e correção das transcrições realizadas.  

2.3 EDIÇÃO MUSICAL  

Na tradição da música de concerto a partitura possui um papel essencial no que 

concerne ao fazer musical. Constitui-se tanto como o espaço que possibilita ao compositor o 

registro e elaboração de suas ideias musicais como o meio que viabiliza uma tradução da obra 

pelo intérprete. Nesse contexto o trabalho da edição musical torna-se um serviço de grande 

importância, considerando que decisões editoriais podem influenciar o futuro intérprete.  

                                                 
7
 Conforme é possível deduzir pela citação do compositor, havia a intenção de uma publicação em 

partitura das obras, fato este que não aconteceu.  
8
 Vide página 41. 
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James Grier (1996), em seu livro The Critical Editing of Music: History, Method and 

Practice, um dos mais significativos na área de edição musical, afirma que editar consiste 

num conjunto de escolhas instruídas e criticamente informadas. O termo também possui a 

ideia de preparação e publicação de um texto, conforme é exposto por Carlos Alberto 

Figueiredo: “uma edição resulta num texto, fruto da pesquisa e da reflexão em torno das 

fontes que o transmitem e que seria o exemplar para a impressão”. (FIGUEIREDO, 2000, p. 

40)  

Grier (1996) sintetiza as possibilidades de edição musical em quatro categorias: fac-

similar, diplomática, crítica e interpretativa. Figueiredo (2000) ao revisar, além de Grier, 

outros autores que tratam desta questão, como Georg Feder e Maria Caraci Vela, propõe sete 

tipos de edição: fac-similar, diplomática, Urtext, crítica, prática, genética e aberta. A seguir 

serão descritas cada uma destas perspectivas. 

A edição fac-similar utiliza meios fotográficos ou digitais para reproduzir fielmente 

uma fonte original. Desta maneira, configura-se numa edição não-crítica: não discute a escrita 

do compositor e o editor não interfere de nenhuma maneira no texto final.  

A edição diplomática busca apresentar um texto que seja o mais fiel possível à fonte 

original, e, por esta razão, se assemelha bastante a edição fac-similar, exceto por reescrever o 

conteúdo do manuscrito. Também se baseia numa única fonte e deve reproduzir exatamente o 

seu conteúdo, portanto, Figueiredo aponta que não é recomendável a substituição de 

acidentes, de claves antigas, a modificação do lay-out do material, dos valores utilizados nas 

notas e chama a atenção para um ponto delicado que é a correção de erros. Segundo ele tal 

decisão deverá considerar a finalidade da edição, e uma vez que se opte por tais reparos, esse 

modelo de edição irá se assemelhar à edição Urtext. 

Urtext em alemão significa “texto original” e designa um tipo de edição que começa a 

ser realizada no século XIX com o intuito de não ser afetada por quaisquer intervenções 

editoriais, utilizando como fontes o manuscrito, a primeira edição publicada ou outras edições 

antigas (COSTA, 2011). Figueiredo (2000) pontua que, na busca pelo pensamento gráfico do 

compositor, apenas um mínimo de modernização seja tolerado para que o trabalho de revisão 

primária não seja afetado. No momento em que há várias fontes para uma mesma obra com 

diferenças entre si – como, por exemplo, um autógrafo e uma primeira edição, o editor precisa 
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tomar decisões, e então se questiona se tais edições ainda podem ser consideradas urtext ou 

uma interpretação do editor. Grier traz um importante comentário sobre as edições Urtext: 

Embora atualmente este termo esteja amplamente desacreditado pelos 

estudiosos, é importante notar que a concepção original era suficientemente 

honrosa: fornecer textos que permitiam à notação do compositor falar por si 

mesma; permitir aos intérpretes, especialmente estudantes, formarem a sua 

própria interpretação da peça baseada na notação original.  

As objeções do mundo acadêmico às edições urtext centram-se no fato de 

que elas não apresentam o que significam. (...) Esta discussão do método 

crítico revela que as edições urtext não são o que parecem, não são o texto 

do compositor, mas a reconstituição do editor (tradução nossa). (GRIER, 

1996, p. 11) 

Bastante recorrente na prática acadêmica, a edição crítica analisa aspectos 

composicionais e compara diferentes fontes com o objetivo de produzir o texto “mais 

autêntico possível” (FIGUEIREDO, 2000, p. 45), e possui forte viés musicológico. 

Edição prática, ou edição de performance, utiliza apenas uma única fonte sem o 

compromisso que seja um manuscrito ou fonte primária. Segundo Figueiredo é 

exclusivamente destinada a executantes e por utilizar quaisquer edições anteriores para o 

trabalho da revisão, não é incomum trazerem erros no texto final.  

Tais edições são, em grande parte, realizadas por executantes famosos, que 

registram no texto a sua visão pessoal interpretativa, a partir das tendências 

espirituais em que vivem, sem qualquer preocupação com autenticidade, 

intenção do compositor, ou qualquer outro preceito cultivado pelas 

metodologias críticas. (FIGUEIREDO, 2000, p. 51) 

A edição genética consiste numa publicação contendo duas ou mais edições da mesma 

obra e ocorre de duas maneiras: na primeira, são apresentadas diferentes versões que em 

algum momento foram consideradas definitivas pelo compositor; na segunda, são 

acrescentados a alternativa anterior possíveis rascunhos, anotações ou quaisquer tipos de 

documentos que antecederam a elaboração do texto final. 

Por fim, a edição aberta está um passo à frente da anterior, e além de apresentar 

diferentes versões do texto segundo o compositor, acrescenta as transformações 

proporcionadas pela tradição, considerando que cada fonte é o reflexo do seu estágio histórico 

e social. De acordo com Figueiredo este tipo de edição possui grande foco musicológico, pois 

possibilita a investigação da transmissão de uma obra musical.  
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O que se percebe diante destas variadas possibilidades é que a fonte – e o tratamento 

que será dado a ela, direciona a um determinado tipo de edição. Porém, entende-se por fonte, 

ao menos na literatura consultada, um documento escrito, visual; seja ele manuscrito ou 

impresso, trata-se sempre de uma representação gráfica da obra musical. 

Pela inexistência de fontes escritas para as peças selecionadas nesta pesquisa, como 

manuscritos ou publicações já realizadas, não foi possível, naturalmente, a comparação entre 

diferentes fontes, atividade comum em trabalhos de edição crítica. As fontes disponíveis 

foram as gravações, que embora sejam uma ferramenta musicológica riquíssima, talvez o 

melhor recurso para a compreensão dos métodos e estilos da performance musical, um meio 

de ter contato com a ideia que o autor tem da própria obra e até conhecer os maneirismos do 

instrumentista, não revela a intenção de escrita do compositor. Portanto, considerando que 

Grier (1996) descreve a edição como um conjunto de escolhas criticamente informadas e 

também como um ato de interpretação, em certa medida a atividade da edição misturou-se 

com a transcrição. 

Quatro fundamentos propostos por Grier quanto ao caráter da edição musical guiaram 

este trabalho: 

1. A edição é de natureza crítica. 

2. A crítica, incluindo a edição, é baseada em pesquisa histórica. 

3. Edição envolve a avaliação crítica da importação semiótica do texto 

musical, esta avaliação é também uma investigação histórica. 

4. O árbitro final na avaliação do texto musical é a concepção do editor do 

estilo musical; esta concepção, também, está enraizada num 

entendimento histórico do trabalho (tradução nossa). (GRIER, 1996, p. 

8) 

As referências críticas foram alcançadas por meio do estudo biográfico do compositor, 

análise das estruturas formais e harmônicas das obras, busca por diferentes influências 

presentes na sua música bem como pela identificação de elementos idiomáticos recorrentes 

nas peças. 

Buscou-se explicitar a condução das vozes e aproximar as durações das notas 

considerando as possibilidades ao instrumento, numa tentativa de tornar a escrita mais 

violonística. A fim de se evitar poluição visual em decorrência da escrita de uma textura a 

várias vozes, algumas pausas foram omitidas de forma a não comprometer a leitura e a 

compreensão das linhas, em situações nas quais o conjunto de informações do compasso em 
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questão sugere a execução da pausa. Os andamentos metronômicos sugeridos se baseiam nas 

interpretações do compositor. 

Por ter relações com as facilidades e dificuldades técnicas de cada violonista, a 

elaboração da digitação muitas vezes envolve preferências pessoais, ainda que esta deva 

também ser um reflexo das decisões interpretativas. Evidentemente, não é possível perceber 

ou “ver” a digitação utilizada por um músico num registro apenas sonoro. Entretanto a 

sonoridade e o timbre resultante de uma execução violonística podem apontar posições do 

instrumento e cordas trabalhadas. Portanto, as digitações presentes nas edições foram guiadas 

por dois princípios: as indicações de dedos são escolhas feitas pelo editor, tratando-se, 

portanto, de sugestões editoriais. Todavia, tais dedilhados foram elaborados a partir das 

regiões do instrumento utilizadas pelo compositor, com o intuito de respeitar ao máximo as 

combinações de cordas e disposições de mão esquerda por ele desenvolvidas. Considera-se tal 

critério relevante devido à importância dos processos de digitação em composições com um 

forte componente idiomático, construídas a partir de elementos técnico-instrumentais. 

Para fins de organização, os números representando dedos foram colocados, na medida 

do possível, à direita das notas, e aqueles que indicam as cordas, do lado esquerdo e dentro de 

círculos. Trechos repetidos, muito similares a passagens anteriores ou cuja indicação seria 

bastante óbvia não foram digitados. 

As indicações de expressão – que envolvem sinais de dinâmica, articulação, agógica, 

caráter, também foram empregadas alinhando-se às interpretações do autor. Evidentemente 

não devem ser encaradas como uma imposição, e sim como um recurso que auxilie na 

compreensão das diretrizes inerentes às obras. 

Entende-se que a atividade editorial fruto deste trabalho atende às necessidades de uma 

edição crítica, pela reflexão englobando diferentes vieses no entorno das obras, e em certa 

medida, de uma edição prática, em decorrência da condição de instrumentista do editor 

resultar em informações contidas nas edições.  
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3 ELOMAR FIGUEIRA MELLO 

Natural da zona rural de Vitória da Conquista – Estado da Bahia, Elomar Figueira 

nasceu no dia 21 de dezembro de 1937 na Fazenda Boa Vista. Filho de Ernesto Santos Mello 

e Eurides Gusmão Figueira Mello, viveu boa parte da sua infância no campo e ainda cedo 

conheceu a música daqueles que viriam a ser fortes influências na sua obra, como os 

cantadores nordestinos
1
, artistas da música nordestina e músicos seresteiros: 

[…] eu vi esses menestréis, eu vi aquela música singela ali do campo, os 

forrós, tocando na sanfona, no violão. Aqueles cantares rústicos, aquelas 

canções, aquelas modinhas, aqueles romances medievais já bem distorcidos 

semanticamente pelo passar dos séculos, não é? Roubo de donzelas... Ouvi 

Zé Crau, Zé Guelê cantar, não foram muitos não! Zé Tocador lá na região da 

Palmeira onde eu passei parte da minha infância. Mas, quando viemos para a 

cidade prá estudar, eu vim prá fazer o primário, primeiro ano primário. Entra 

na feira, os alto-falantes, Luís Gonzaga, Zé do Norte, tá entendendo? O que 

mais eu ouvia? As canções de Humberto Teixeira. Isso aos 9 anos, 10. Aos 

7, 8 anos já ouvia Luís Gonzaga, Asa Branca, essas coisas, aquele sucesso 

que tava. E no rádio ouvindo as serestas, a música seresteira brasileira: 

Chico Alves, Orlando Silva, Augusto Calheiros, Vicente Celestino e Carlos 

Galhardo, cantando esse cancioneiro da seresta, né? Tangos de Gardel, 

muitos, foi uma fase de tangos demais, que é muito romântico, muito ligado 

à seresta, o tango né? (RIBEIRO, 2011, p. 36) 

Segundo Mello (2001), Elomar àquela época saía de casa escondido para ouvir os 

cantadores acima citados e também para aprender os primeiros acordes no violão, numa época 

na qual a reputação do instrumento na sociedade definitivamente não era das mais 

enobrecedoras. De acordo com o autor os primeiros esboços composicionais datam dos onze 

anos, e por volta dos dezessete compôs as primeiras canções, a abertura da ópera O Retirante 

e algumas peças para violão solo, incluindo Calundú e Cacorê – obra integrante do presente 

trabalho. 

Em 1957 o músico se deslocou para a capital, Salvador, para concluir os estudos 

escolares. Ingressou no curso de arquitetura da Universidade Federal da Bahia por volta de 

1959, onde de formou em 1964. Durante esse período teve uma curta, porém marcante 

passagem pela Escola de Música da UFBA, à época constituída como Seminários de Música 

da Bahia: 

                                                 
1
 O assunto será melhor abordado no capítulo III desta dissertação. 
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Minha passagem por lá, fica como um marco histórico somente, mas não 

influenciou em nada minha música e minha composição. Minha passagem 

por lá foi muito curta, meteórica. Quando eu estava lá, tinha feito o 

vestibular de arquitetura, e eu falei com um amigo meu, Praciano, estudante 

de direito lá do Ceará, que eu gostaria de fazer Composição e Regência, só 

pra aprender a escrever para orquestra, não para aprender a compor. Aí ele 

me falou que tinha um amigo chamado Paulo Gondim, foi lá e me 

apresentou a ele, e ele (Paulo Gondim) me disse: Olha Elomar, vamos dar 

um jeito de levar você à presença do diretor Joachim Koellreutter – grande 

Koellreutter – aí fui conversei com ele lá e falei que estava querendo estudar 

composição e regência, e ele me falou que os Seminários é livre, basta fazer 

o vestibular, eu disse que já tinha feito o vestibular de arquitetura e que não 

queria fazer outro. Elomar, você não pode entrar aqui sem um vestibular. Aí 

então eu falei, bem! Então até logo, mas quando eu fui saindo na porta eu me 

voltei para ele e disse, só uma coisa, é que eu me enganei, pois pensei que 

esse Seminários buscava talentos, mas eu vi que não, e ele disse Não como? 

Realmente a função daqui, entre outras, é também descobrir talentos e 

desenvolver e trabalhar, etc. Naquela quadra eu tinha uns vinte anos, vinte e 

um. Aí eu falei, não, não acho que é não porque eu sou um talento e não vejo 

nenhum esforço por parte dos Seminários. Aí ele me falou, e o senhor se 

acha um talento? Eu respondi, e muito. Aí ele fechou a cara (risos) e falou, 

vamos fazer o seguinte, vamos ver se o senhor é esse talento todo. Qual seu 

instrumento? Eu disse, violão. O senhor viria aqui fazer uma apresentação 

para eu e uns professores ouvirmos? Eu disse que sim. Marcou o dia e eu fui. 

Cheguei na sala e estavam uns oito professores, inclusive o professor 

Widmer (1927 – 1990), uma cadeira ao centro e as demais num arco em 

volta. Eu quis correr, mas Praci, que estava na porta me empurrou! (risos). 

Cheguei, sentei e toquei. Toquei uma peça de violão. Na terceira peça, que 

era uma composição muito bonita que eu tinha chamada Serestas, ele 

(Koellreutter) exclamou, bonita peça! Eu falei, obrigado. Continuando ele 

disse, para mim já basta. Pelo que ouvi do senhor, o senhor pode entrar nos 

Seminários, e os outros professores “tiveram” que dar a mesma nota! Ele era 

o diretor... No primeiro mês que eu estava lá tomando aula com o Prof. Iulo 

Brandão, aula com ele próprio, creio que com Widmer também e outros, 

aulas de composição, harmonia e estética. Eu sozinho porque não podia 

acompanhar ninguém da turma dele, eu leigo demais! (MELLO, 2001). 

Na mesma entrevista (MELLO, 2001) o compositor comenta o desenrolar das aulas nos 

Seminários Livres e o seu aprendizado do violão. Segundo ele a sua experiência nos 

Seminários se limitou a algumas poucas aulas, e chegou a ter Koellreutter e Widmer
2
 como 

                                                 
2
 Hans-Joachim Koellreutter (1915 – 2005) foi um compositor, instrumentista, regente, ensaísta e 

educador natural da Alemanha que veio para o Brasil em 1937 devido a problemas decorrentes do 

nazismo. No Brasil, fui um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Brasileira e da Escola de Música da 

Universidade Federal da Bahia. Com o término da Segunda Guerra, trabalhou na Alemanha, Itália e 

posteriormente da Índia, onde fundou a Escola de Música de Nova Deli. Retornou ao Brasil em 1975, 

fixando-se em São Paulo, onde atuou como diretor do Conservatório Dramático e Musical de Tatuí e 

como professor visitante da Universidade de São Paulo. Disponível em: 

<http://www.amusicanaescola.com.br/pdf/Teca_Brito.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2014 
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professores. Isto porque a sua presença enquanto aluno era problemática: por não ter a base 

teórica necessária para acompanhar as turmas, os professores tinham que dar aulas individuais 

para Elomar, o que era naturalmente dispendioso para a universidade, e o fato de o seu 

ingresso ter ocorrido por outras vias ao invés do vestibular foi motivo de alguma pressão por 

parte dos discentes. Em vista disso, Widmer “sugeriu” que seria de bom tom a sua saída do 

curso, e assim o fez.  

De acordo com Elomar seus estudos de violão foram majoritariamente como autodidata, 

sendo que as únicas aulas que teve foi com a professora Heddy Cajueiro, em Salvador, com 

quem aprendeu a ler partitura. Após concluir os estudos de arquitetura na capital, retornou 

para o sertão. Data desta época um caso interessante e bastante curioso envolvendo Elomar e 

uma possibilidade de estudar com o violonista espanhol Andrés Segovia (1893 – 1987), 

devido a uma bolsa de estudos que a sua professora de violão tinha em mãos, conforme ele 

conta em entrevista à Simone Guerreiro: 

Quando eu me formei lá em Salvador, um dia ou dois antes da formatura eu 

fui levar meu convite pra minha professora de violão, Heddy Cajueiro, que 

eu não via há anos... Há uns quatro anos eu não a via. [...] Até que descobri 

que ela estava na Barra, achei a casa dela. Ela foi interessante: 

Professora
3
: cê me procurando e eu te percurando também.  

Elomar: Tô com um convite pra você. 

Professora: Qual é o seu convite? 

Elomar: Meu convite de formatura. 

Professora: Fez o quê? 

Elomar: Arquitetura. 

Professora: Eu vou! 

Elomar: E qual o convite da senhora? 

Professora: Tá aqui uma bolsa, Andrés Segovia, o grande violão, o maior 

violão que já apareceu no mundo. Se aposentou, não dá mais concertos, 

abriu uma escola de violão em Madrid. Mandou uma bolsa pra cada país. 

Mandou uma pro Brasil. Por sorte foi eleito o estado da Bahia. E por sorte a 

professora fui eu. E por sorte, dos meus alunos, você é o escolhido.  

Elomar: Professora, sinto muito, passa essa bolsa pra outro mais qualificado, 

porque tô aqui com o convite no bolso, não o convite tá aqui na mão, a 

formatura é amanhã ou depois. Tá aqui no bolso. Tirei e mostrei a passagem 

de ônibus pra ir pra casa. Vou pro sertão, porque se eu for pra Europa eu vou 

ser um grande violonista da escola madrilenha de Andrés Segovia, vou tocar 

com as grandes orquestras do mundo... Quem vai escrever a ópera do sertão? 

                                                                                                                                                         
O suíço Ernst Widmer (1927 – 1990) foi um compositor, pianista, regente e educador de destaque no 

cenário musical brasileiro da segunda metade do século XX. Veio para o Brasil em 1956 a convite de 

Koellreutter, e atuou como professor da Escola de Música da UFBA (WINTER, 2006).  
3
 Elomar narra a fala da professora  
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Eu não sei de ninguém, pode ser que haja. Agora, eu sei escrever a ópera. Eu 

vou pra lá pra escrever a obra. 

Professora: É... Você tem razão. (MELLO, 2007, Faixa 19) 

Com o propósito de contextualizar o fato acima com informações históricas disponíveis 

cabe ressaltar que, ao que se sabe, Andrés Segovia nunca teve uma escola de música e 

tampouco se aposentou – morreu aos 94 anos ainda em atividade. Ainda assim a história é 

coerente considerando que Segovia ensinava regularmente em masterclasses nos festivais de 

Santiago de Compostela e de Siena, sendo que alguns violonistas brasileiros tiveram aula com 

ele como Marcelo Kayath, Carlos Barbosa Lima, Maria Lívia São Marcos, Ana Maria 

Bedaque e Turíbio Santos. Sobre este último, Elomar relata na mesma entrevista que, com a 

sua recusa, a bolsa “foi” para o Rio de Janeiro – justamente àquela que financiou a ida de 

Turíbio.  

O músico sertanejo recusou a oportunidade pelo seu interesse, como demonstra a 

entrevista, de preservar, valorizar a cultura e a identidade sertaneja através da sua obra, ao 

invés de desenvolver uma possível carreira como concertista de violão. Entretanto não deixa 

de ser instigante imaginar, diante da possibilidade de outrora, como teria sido um encontro 

entre aquele que provavelmente é a figura de maior importância para o violão de concerto do 

século XX, responsável por ampliar o repertório através de transcrições e encomendas a 

diversos compositores, detentor de uma técnica e sonoridade ainda hoje almejada, e Elomar – 

este artista catingueiro
4
, com influências tão diversas, e que somou ao violão clássico o seu 

universo.  

Quando Elomar estudou nos Seminários Livres de Música da Bahia esta escola vivia um 

grande cenário cultural de vanguarda, em grande parte devido aos esforços do então reitor 

Edgar Santos que viu na criação da universidade a possibilidade de estabelecer uma 

instituição inaugural, vanguardista, que se refletiu na vinda do próprio Koellreutter – um 

discípulo das experiências de vanguarda europeias do século XX, aluno de Paul Hindemith, 

além de Ernst Widmer e Walter Smetak (1913 – 1984) (PAOLI, 2010). Ainda que Elomar não 

tenha buscado nenhuma das linhas vanguardistas do século XX e tenha afirmado que a sua 

                                                 
4
 “Catingueiro” se refere àquele indivíduo natural da região da caatinga, um tipo de vegetação comum 

nos sertões semi-áridos do Nordeste. “No Nordeste, as áreas de Caatinga apresentam um regime de 

chuvas cuja deficiência hídrica ocorre na maior parte do ano, e abrangem centenas de milhares de 

quilômetros quadrados, com grande heterogeneidade espacial e temporal” (Menezes & Sampaio, 

2000) 
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passagem pelos Seminários não tenha influenciado a sua composição, é plausível pensar que 

este contato com a chamada música contemporânea, ainda que curto, tenha se refletido de 

alguma forma em seu ato criativo. 

Em 1966 se casou com Adalmária de Carvalho Mello, com quem teve três filhos: Rosa 

Duprado, João Ernesto e João Omar, seu único filho músico. Nos anos 1980 iniciou suas 

viagens pelo país levando sua música e divulgando a sua obra.  

3.1 O “SERTÃO PROFUNDO” 

Ao criar suas histórias, seus personagens, aventuras, desventuras e narrativas, Elomar às 

projeta num sertão que, embora repleto de elementos e situações reais, é um sertão idealizado, 

imaginado, onírico e por ele próprio chamado de “sertão profundo”, como o mesmo explica: 

“eu vou pegar um sertão lá longe, que deve ter havido nos tempos da Idade Média, ou melhor, 

dentro do período feudal, que tinha um sertão semelhante a esse sertão profundo que eu tenho 

proposto” (GUERREIRO, 2007 apud RIBEIRO, 2011). 

Entretanto segundo o compositor este sertão não é apenas idealizado, e segundo ele para 

de fato compreender a sua obra faz-se necessário entender o conceito de dobra do tempo de 

Hans Hörbiger (SCHOUTEN, 2005). A dobra do tempo seria a superposição de diferentes 

dimensões no mesmo tempo e espaço, a possibilidade de deslocamento no tempo e junção de 

diferentes momentos num mesmo espaço
5
. Assim, ao fundir um sertão presente, real, com um 

sertão de tempos outros, Elomar cria o “sertão profundo” como cenário da sua obra, que não é 

verdadeiro nem falso por residir numa dobra do tempo.  

  

                                                 
5
 Ibid., 2005. 
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3.2 OBRA 

 11 Antífonas – Composições sacras que envolvem formações com solistas (canto ou 

instrumento), coro e orquestra ou grupos de câmara; 

 04 Galopes Estradeiros – Peças sinfônicas programáticas baseadas em roteiros de viagem 

de tropeiros, nas quais estabelece relações imagéticas com paisagens do sertão (MELLO, 

2001); 

 01 Concerto para violão e orquestra; 

 01 Concerto para sax alto e piano; 

 80 Canções; 

 08 Óperas – A carta, A Casa das Bonecas, Faviela, O Peão Mansador, Os Poetas são 

Loucos (mas conversam com Deus), Auto da Catingueira, De Nossas Vidas Vaporosas: 

“ensaios” e O Retirante. 

 13 Peças para violão solo: 

 01 Suíte intitulada Labuta Sertaneza com três peças: Duvê Esse Chão Quêma Meus Pé, 

Trabalhadores na Destoca e A Fome; 

 01 Trilogia intitulada Três Tiranas para Al Quedah; 

 01 Estudo – Estudo nº Único; 

 01 Prelúdio – Prelúdio nº Sexto; 

 05 peças isoladas – São João Xaxado, Lagoa da Porta, Calundú e Cacorê, Batuque na 

Serra da Tromba e Batuque no Panela. 
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4 INFLUÊNCIAS MUSICAIS 

Elomar Figueira é um compositor com diversos aspectos, idiomatismos e características 

composicionais, de forma que não seria possível apreender todo o seu universo em algumas 

definições. Nas linhas a seguir pretende-se descrever certos traços, idiossincrasias, 

particularidades e influências marcantes na sua obra musical tendo como referência a análise 

das peças selecionadas, que não raro são pertinentes com os dados biográficos e as vivências 

relatadas pelo próprio músico. 

O experimentalismo presente na poética deste compositor se configura pelo 

comprometimento com valores tradicionais, reunidos no “sertão profundo”, em confluência 

com a sua criatividade. Em termos musicais isto se reflete na utilização de ritmos, gêneros e 

modos comuns à música popular bem como de procedimentos oriundos da música de 

concerto, descritos nos tópicos seguintes. Sobre esta última, Elomar não se alinha com 

nenhum dos processos ou movimentos de vanguarda vigentes no século XX que buscaram 

apontar novos caminhos desprendidos do sistema tonal. 

4.1 MÚSICA NORDESTINA 

Uma das principais influências presentes na obra de Elomar é a música nordestina. Num 

plano mais abrangente, o nordeste é o cenário geral da sua obra, que concentra elementos 

culturais do sertão baiano (sudoeste da Bahia) retratando, em sua arte, as dificuldades, as 

vicissitudes e o modo de vida do sertanejo, como é perceptível em suas óperas. Em O Auto da 

Catingueira, por exemplo, sua primeira ópera, o autor retrata em cinto atos a história de 

Dassanta, percorrendo o seu nascimento, seus trabalhos, o imaginário da caatinga e sua 

história de amor com um tropeiro da região. Nas óperas A Carta e Casa das Bonecas, existe 

uma clara diferenciação entre os ambientes do sertão e da cidade, cada universo com sua 

linguagem, seus valores, sua dinâmica e sua religiosidade. Em O Retirante um pequeno 

fazendeiro realiza um empréstimo bancário para favorecer sua lavoura, e como garantia, 

coloca sua fazenda e seus bens à disposição. Com a seca, não há fontes rentáveis de sustento e 

a instituição bancária lhe envia diversos avisos de vencimento das prestações com os juros 

acumulados que, por fim, penhora e arremata seus bens num leilão, ilustrando uma realidade 

frequente dos pequenos produtores que, na impossibilidade de levar adiante a plantação e a 



35 

 

criação de animais, devido à seca, se deparam com a falta de recursos e por fim, migram para 

outras regiões em busca de serviço. 

Tratando especificamente das danças e ritmos característicos da região nordeste, o baião 

é um dos mais conhecidos. Segundo Marco Pereira (2007, p. 61), “o baião é um dos ritmos 

mais populares do universo rítmico brasileiro e, com certeza, o mais difundido da região 

nordeste do país”. Pereira indica três variações rítmicas para este ritmo. No Ex. 01 o autor 

indica o padrão mais simples; no próximo (Ex. 02), uma variação rápida da primeira, e o 

terceiro (Ex. 03) seria uma variante mais elaborada: 

Ex. 1 - Primeira variação de baião em Ritmos Brasileiros 

 

Ex. 2 - Segunda variação de baião em Ritmos Brasileiros 
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Ex. 3 - Terceira variação de baião em Ritmos Brasileiros 

 

Dentre as cinco obras aqui estudadas, em quatro a estrutura rítmica do baião está 

presente, sempre na linha do baixo e em contraponto com a melodia, numa textura a duas 

vozes. Na seção B de Calundú e Cacorê caracteriza uma dos trechos mais rítmicos da peça, 

realizando um contraste com a valsa desenvolvida na seção A (Ex. 4): 
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Ex. 4 - Calundú e Cacorê: Parte da seção B 

 

 

Em Batuque na Serra da Tromba o padrão rítmico do baião também se encontra como 

no primeiro exemplo demonstrado por Pereira, e se realiza num espaço de três compassos que 

se repete por toda a composição, funcionando como uma ponte entre as diversas frases e 

seções (Ex. 5). 

Ex. 5 - Batuque na Serra da Tromba: Padrão rítmico do baião 

 

Já em Batuque no Panela a estrutura rítmica é uma das variantes presentes no terceiro 

exemplo de Pereira, que substitui a semínima do segundo tempo do compasso binário por 

duas colcheias. Entretanto o compositor não repete a mesma célula a cada compasso; ele 

alterna o padrão aqui descrito com estruturas preenchidas com semicolcheias (Ex. 6). 

Ex. 6 - Batuque no Panela: Primeiros compassos 

 

Na diversidade de estilos, ritmos, escalas e sonoridades da música nordestina é possível 

afirmar que esta música possui uma forte característica modal. Siqueira (1981), que elaborou 
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O Sistema Modal na Música Folclórica do Brasil, sistematizou os modos mais empregados na 

música nordestina em três modos principais (sistema trimodal), que se desdobram em outros 

três, classificados por ele como modos reais e modos derivados (Ex. 7 e 8): 

Ex. 7 - Modos nordestinos reais 
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Ex. 8 - Modos nordestinos derivados 

 

 



40 

 

Em comparação aos modos eclesiásticos, o I Modo Real corresponde ao modo 

Mixolídio, o II Modo Real ao modo Lídio e o III Modo Real é uma mistura dos dois modos 

anteriores, que Siqueira define como “modo nacional”. Em relação aos modos derivados, o I 

Modo Derivado tem equivalência com o modo Frígio, o II com o modo Dórico e o terceiro 

uma junção destes dois últimos. 

Partindo da escala diatônica maior do sistema tonal, encontra-se no Mixolódio o sétimo 

grau abaixado e no modo Lídio o quarto grau aumentado. Já em comparação com a escala 

menor natural do sistema tonal, o modo Frígio teria o segundo grau abaixado e o Dórico o 

sexto grau aumentado. 

Elomar não se compromete com o modalismo de maneira a guiar suas harmonias numa 

estrutura estritamente modal, mas realiza uma série de inferências modais em contextos tonais 

que, muitas vezes em conjunto com cromatismos, cria ambiguidades e surpresas harmônicas 

de maneira única. Em Calundú e Cacorê, no mesmo momento no qual o compositor utiliza o 

padrão rítmico do baião o modo Dórico é utilizado. Numa seção que está tonicalizada em Mi 

menor
1
, a harmonia alterna entre os acordes de Mi menor e Lá maior. Este último é 

consequência de Mi dórico, que com o sexto grau aumentado possui a nota Dó# em sua 

escala, encontrado no acorde de Lá maior em sua terça. Porém, logo após executar tal acorde, 

ainda no mesmo compasso, a nota Dó natural é tocada na melodia, criando dúvidas quanto ao 

modo (maior ou menor) do acorde em questão (Ex. 9): 

Ex. 9 - Calundú e Cacorê 

 

                                                 
1
 Nota explicativa a respeito da terminologia utilizada neste trabalho: 

 Tonalidades, campos harmônicos e acordes em particular serão referidos em maiúsculo por 

extenso, como: Si maior, Dó# menor, Sol maior, etc; ou por meio da nomenclatura inglesa em 

maiúsculas para tons e acordes maiores, e maiúsculas seguidas do complemento “m” quando 

menores: C, E, A#, Gm, Dm, etc. 

 Notas musicais em particular ou em agrupamentos melódicos serão referidas em maiúsculo 

pelo nome em português. 
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Chama atenção a similaridade deste fragmento com um trecho presente em Batuque na 

Serra da Tromba (Ex. 10). Apesar de possuir características bastante distintas de Calundú e 

Cacorê, elas compartilham, nos excertos selecionados, além da mesma célula rítmica no 

baixo, a mesma harmonia baseada em Mi dórico, com os acordes também fincados em Mi 

menor e Lá maior: 

Ex. 10 - Batuque na Serra da Tromba 

 

Ainda em Batuque na Serra da Tromba, encontra-se na seção C uma “influência” do 

modo Frígio no início de uma frase que, apesar de possuir Ré maior como centro tonal 

principal, tem a nota Mi bemol na melodia, realizando o intervalo presente na escala frígia 

(segunda menor). Logo adiante, na mesma frase, a harmonia caminha por Ré lídio, ao formar 

o acorde de Mi maior que tem como terça a sonoridade de Sol#, fruto da alteração proveniente 

da escala indicada (Ex. 11). 

Ex. 11 - Batuque na Serra da Tromba: Trecho da seção C 

 

4.2 MÚSICA FLAMENCA 

Dentre os aspectos ibéricos presentes no sertão nordestino é possível identificar na obra 

de Elomar elementos oriundos da música flamenca, em referência ao gênero com origens na 

região da Andaluzia, Espanha. Dentre estes elementos está a cadência frígia ou cadência 

andaluza, baseada no modo frígio. 
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As escalas mais utilizadas no flamenco são as escalas dos modos jônio (ex. 12) e frígio 

(Ex. 13) (MOLINA, 1979 apud ZANIN, 2008). A cadência frígia é obtida a partir da 

harmonização dos quatro primeiros graus desta escala, com a peculiaridade de que o primeiro 

grau possui uma terça maior, e com os acordes executados normalmente em movimento 

descendente (Ex. 14).  

Ex. 12 - Jônio 

 

Ex. 13 - Frígio 

 

Ex. 14 - Cadência frigia 

 

No início de Trabalhadores na Destoca há um processo cadencial conclusivo bastante 

semelhante à cadência andaluza, conforme é analisado mais detalhadamente no capítulo 

seguinte. É interessante notar que a surpresa presente na cadência andaluza fruto da alteração 

da terça no acorde do primeiro grau é um aspecto muito comum na música de Elomar, 

quando, por exemplo, insere de maneira completamente abrupta num trecho cujo centro tonal 

é uma tonalidade menor, o seu homônimo maior, ou vice-versa. 

Em Batuque na Serra da Tromba, que possui Mi maior como tonalidade, este tipo de 

procedimento ocorre em toda a peça, que é a todo momento interpelada por um motivo em Mi 

menor, que se repete por três compassos (Ex. 15).  
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Ex. 15 - Batuque na Serra da Tromba: Primeiros compassos 

 

Na seção B de Batuque no Panela, ao final de um fragmento tonicalizado em Mi menor, 

o compositor conclui a melodia repousando na nota Mi e logo em seguida surpreende 

realizando dois rasgueados no acorde de Mi maior (Ex. 16): 

Ex. 16 - Batuque no Panela: Seção B 

 

Embora incorporada ao violão clássico, a técnica do rasgueado é comumente associada 

ao violão flamenco. Tal técnica consiste em golpear as cordas do violão com os dedos e unhas 

da mão direita, resultando numa sonoridade intensa e áspera. Batuque na Serra da Tromba 

possui um motivo rítmico presente em toda a peça executado através de rasgueados (Ex. 17): 
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Ex. 17 - Batuque na Serra da Tromba: Acordes executados com rasgueados 

 

Outro recurso também associado ao violão flamenco é o uso do capotraste, ou cejilla, 

em espanhol, já explicado anteriormente, que permite a transposição de determinada música 

apenas deslocando o dispositivo, e a sua utilização data da segunda metade do século XIX 

(ZANIN, 2008). 

É possível afirmar que o uso do capotraste faz parte do estilo de Elomar. Todas as cinco 

peças aqui transcritas e analisadas foram gravadas pelo compositor com a sua utilização. Isto 

demonstra os conhecimentos idiomáticos relativos ao violão, pois desta maneira (utilizando o 

capotraste) é possível executar as obras em tonalidades que, sem o dispositivo, seriam 

possivelmente incômodas ao compositor/intérprete, uma vez que não se encontra nas cordas 

soltas notas correspondentes aos acordes que representam as principais funções tonais em 

cada campo harmônico, diminuindo assim a liberdade da mão esquerda bem como a 

ressonância do instrumento. Uma vez que o capotraste permite ao músico transpor a 

tonalidade sem alterar as construções de mão esquerda e direita, não seria adequado escrever 

as peças nas tonalidades transpostas pelo dispositivo, posto que iria resultar em desenhos 

instrumentais, disposições de mão direita e esquerda totalmente distantes daquelas pensadas e 

utilizadas pelo compositor. Na tabela a seguir é possível ver as tonalidades nas quais as peças 

foram “violonisticamente” concebidas, que aqui serão chamadas de “tonalidade instrumental”, 

e as tonalidades resultantes do uso do capotraste, descritas a seguir como “tonalidade real”: 
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Tabela 1 - Tonalidades 

Obra Tonalidade instrumental Tonalidade real 

Calundú e Cacorê Lá maior Si maior 

Trabalhadores na Destoca Mi maior Fá# maior 

Batuque no Panela Lá menor Dó menor 

Batuque na Serra da Tromba Mi maior Fá# maior 

Duvê esse chão quêma meus pé Mi menor Fá# menor 

Outro aspecto característico do violão flamenco é o “trastejado”. Indesejado no violão 

clássico, é considerado um ruído que deve ser, na medida do possível, evitado, no estilo 

flamenco pode ser visto como um efeito inerente ao estilo. Na tradição andaluz as cordas do 

instrumento são ajustadas para ficarem mais próximas a escala, o que provoca o trastejo, mas 

por outro lado facilita a execução. 

Observa-se no violão de Elomar – tanto nas gravações do seu cancioneiro como nas 

peças para violão solo, trastejamentos. Se por um lado isto pode ser consequência de 

limitações técnicas do músico, por outro pode ser encarado como uma característica da sua 

música. Esta sonoridade também ressoa na sua obra orquestral.  

O timbre orquestral em Elomar expressa certa “rudeza” caracterizada por 

uma orquestração simples e prática, mas que oferece algumas passagens de 

grande interesse. Acreditamos que o timbre orquestral na música de Elomar 

deva ser intermediário, com reminiscências das bandas de pífaro e/ou bandas 

tradicionais, aliadas à sonoridade sinfônico-orquestral europeia. A 

sonoridade das orquestras barrocas com instrumentos de época oferece uma 

aproximação da sonoridade elomariana ideal, com a característica dinâmica 

em patamares e o controle do vibrato. (RIBEIRO, 2011, p. 104) 

Possivelmente esta sonoridade, por vezes áspera, seja a projeção da realidade vivida no 

sertão; da seca, da falta de recursos, dos movimentos migratórios, da morte do gado, das 

dificuldades enfrentadas pelo sertanejo, pelo vaqueiro, pelo retirante. 

4.3 INFLUÊNCIA DE MÚSICA VOCAL: SERESTA 

A análise estrutural das peças revela a existência de um equilibro formal obtido através 

do contraste entre diferentes seções da obra: uma que assume um caráter fortemente 
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instrumental, normalmente em andamento rápido, com o uso de maior tessitura, utilização dos 

recursos idiomáticos do instrumento como escalas, arpejos, rasgueados, acordes construídos a 

partir da geografia do violão, resultando em paralelismos horizontais, e outra claramente 

inspirada em música vocal, caracterizada pelo andamento lento, maior recorrência de notas 

longas, sem grandes saltos, tessitura mais estreita, geralmente dentro do âmbito de uma 

oitava, uso de uma textura de melodia acompanhada, e também evoca um lirismo que é 

bastante típico nas valsas e serestas pertencentes ao cancioneiro brasileiro. 

São construções que remetem claramente a um ambiente romântico seresteiro, o qual é 

descrito por Barbeitas (1995, p. 55): 

Quanto à seresta, ela não representa um gênero musical em si mas sim o 

ambiente no qual um determinado tipo de repertório era executado: músicos 

de rua, boêmios que tocavam ao luar, que faziam serenatas. As músicas de 

serestas eram basicamente canções (modinhas, lundus, valsas etc.), em geral 

lentas e nostálgicas, tocadas por um conjunto caracterizado [...] pelo 

emprego quase exclusivo de cordas. É claro que o ambiente seresteiro, tal 

como o choro, proporcionava uma interação entre os diversos gêneros que a 

compunham, o repertório, acarretando o aparecimento de características 

comuns. 

Haja vista a extensa obra vocal do compositor, que inclui canções e óperas, não é difícil 

compreender a origem do comportamento vocal de suas melodias compostas para o 

instrumento. 

Calundú e Cacorê, que está dividida em duas partes, traz na seção A uma valsa lenta, 

com notas de longa duração e melodia suave (Ex. 18), enquanto que a seção B é mais movida, 

rítmica e possui caráter mais enérgico. 

Ex. 18 - Calundú e Cacorê: primeiros compassos 

 

Trabalhadores na Destoca inicia com uma série de escalas e arpejos rápidos, ligados e 

acordes. Porém a última seção traz uma linha melódica que cria a mesma atmosfera a qual 

Barbeitas faz referência (Ex. 19): 
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Ex. 19 - Trabalhadores na Destoca: Excertos da última seção 

 

Batuque na Serra da Tromba se desenvolve a partir de dois motivos, um deles formado 

por acordes que são executados por rasgueados, o que confere à peça caráter bastante rítmico. 

O contraste ocorre na seção C, que apesar de curto, traz uma melodia lenta com as 

características aqui citadas, como mostra o Ex. 20: 

Ex. 20 - Batuque na Serra da Tromba: Trecho da seção C 

 

Dentre os aspectos que definem ou caracterizam a seresta, que conforme Barbeitas 

afirma se dá pela junção de gêneros que a compõem, é possível citar aqueles que são 

consequência da composição para voz como o uso de intervalos curtos, notas longas, tessitura 

restrita e principalmente uma carga dramática em decorrência da forma como são manejados 

os recursos interpretativos como acentos específicos, uma dinâmica ora bastante enérgica, ora 
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suave, “chorosa”, e certa flutuação no tempo devido a uma liberdade no uso dos elementos da 

agógica.  

4.4 INFLUÊNCIA DE MÚSICA VOCAL: CANTADORES NORDESTINOS 

Além da influência da seresta há também nas peças estudadas passagens que sugerem o 

canto dos cantadores nordestinos. No nordeste brasileiro a “cantoria” é a arte praticada pelos 

violeiros que cantam versos improvisados em desafios desde o início do século XIX, também 

conhecida como “repente”. Seus artistas, tradicionalmente vaqueiros, são denominados 

“cantadores” ou “repentistas” (GOMES, 2008). De acordo com Karol, Salomão e Simões 

(2006), o cantador é em geral analfabeto, proveniente da zona rural e narra, através de suas 

estrofes, os acontecimentos e as histórias da região. 

Os desafios são discussões poéticas entre um par de cantadores/violeiros “[...] cujo 

vencedor será o que conseguir versejar por mais tempo sobre o tema combinado” (KAROL; 

SALOMÃO; SIMÕES, 2006, p. 16). Dulce Lamas identifica uma métrica peculiar neste 

canto: 

O ritmo da cantoria satisfaz principalmente às necessidades da acentuação 

métrica das palavras [...] A rítmica da cantoria é oratória, provém 

diretamente da prosódia [...] O cantador do nordeste tem sua maneira 

peculiar de cantar [...], a emissão se faz naturalmente. Cantam como se 

estivessem falando (LAMAS, 1986, p. 301 e 303). 

Como se observa, a melodia dos cantadores está a serviço da letra, das palavras; o texto 

é a ferramenta de luta nos desafios, e faz com que o canto seja mais recitado, declamado, do 

que cantado, sendo em certa medida monótono e repetitivo.  

Há diversos desenhos melódicos nas peças de Elomar para violão solo que, pelo curto 

tamanho e registro utilizado, pela textura de melodia acompanhada – acompanhamento este 

que imita a sonoridade da viola caipira e principalmente pelo diálogo que estes desenhos 

estabelecem entre si, muitas vezes simulando perguntas e respostas, claramente fazem 

referência a arte dos cantadores.  

A linha melódica da seção B de Trabalhadores na Destoca apresenta segmentos de 

frase bastante curtos, em geral formados por três a sete notas, numa disposição que se 
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assemelha a um diálogo e numa extensão melódica que se desenvolve basicamente entre a 

distância de uma quinta (Ex. 21):  

Ex. 21 - Trabalhadores na Destoca: Início da seção B 

 

Em seguida há um desenvolvimento no trecho que encaminha para a conclusão. Ao 

realizar a bordadura Si - Lá# - Si, que sempre inicia as frases neste período, a linha melódica 

permanece na nota Si, que se repete oito vezes, contribuindo para o tom de declamação (Ex. 

22). Por fim, a melodia que por todo o período este “circulando” em torno da nota Mi, segue 

um movimento descendente em direção ao mesmo som. 

Ex. 22 - Trabalhadores na Destoca: Final da seção B 

 

Em uma das seções de Duvê Esse Chão Quema Meus Pé a linha melódica se desenvolve 

de forma motívica, conferindo a ela um aspecto repetitivo, em sua maioria dentro da distância 

de uma terça e intercalada com rápidos arpejos apoiados nos acordes básicos da tonalidade 

semelhante à viola (Ex. 23): 
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Ex. 23 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé 

 

4.5 VIOLA CAIPIRA 

A história do violão no Brasil remonta ao século XVI, quando portugueses e jesuítas 

aqui chegaram provavelmente trazendo consigo diversos instrumentos de cordas dedilhadas 

existentes na Europa, tais como alaúdes, vihuelas, guitarras e violas
2
 (TABORDA, 2011). Ao 

que parece, a viola era, nesta época, instrumento de grande popularidade em Portugal. De 

acordo com Roberto Correa (CORREA, 2000 apud LIMA, 2008, p.16), a viola era “o 

principal instrumento musical de acompanhamento dos jograis e cantores trovadorescos”, e 

segundo Cascudo (1972, p. 909), a viola “foi o primeiro instrumento de cordas que o 

                                                 
2
 Havia, na Europa dos séculos XV e XVI, uma profusão de instrumentos cordofones, e tais 

denominações (vihuela, alaúde, guitarra, etc), de acordo com a literatura musicológica, são genéricas, 

sendo que estes instrumentos não tinham definidos padrões de forma, estatura, tamanho, afinação, 

número de cordas, etc. Portanto, pensando ainda de maneira genérica, a “vihuela”, em espanhol, ou a 

“viola”, como era chamado em Portugal, se aplicava a uma variedade de instrumentos de corda com 

um fundo plano, caixa de ressonância em forma de oito, cavalete fixo sobre o tampo, braço alongado e 

a mão retangular ou em pá (CAMPOS, 2009). A diferença de fato entre a viola e a guitarra ficava por 

conta do número de cordas. Campos (2009) aponta que no final do século XV já se encontrava na 

Espanha, Itália e Portugal um instrumento com quatro ordens, chamada de guitarra, e outro com seis 

ordens, conhecido como viola (em português e italiano) ou vihuela (em espanhol). Taborda (2011) 

complementa que havia ainda diferenças no modo de execução e nos espaços sociais aos quais se 

destinavam. A guitarra era articulada basicamente por meio de rasgueados e era um instrumento do 

povo; a vihuela era tocada através de dedilhados e foi, àquela época, um instrumento da nobreza, e que 

recebeu uma enorme quantidade de obras que em muito enriqueceu o repertório renascentista. O 

alaúde se diferenciava dos instrumentos anteriores por ter um braço curto e a sua caixa de ressonância 

arredondada, em formato de meia pera.  
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português divulgou no Brasil. O século do povoamento, o XVI, foi a época do esplendor da 

viola em Portugal, indispensável nas romarias, arraiais, bailaricos e nos cancioneiros”. 

Para Zanon (2006a), a viola percorreu o interior do Brasil com os bandeirantes, 

chegando ao sertão e se transformando na viola caipira. Sobre o assunto, Luiz Heitor Corrêa 

de Azevedo (AZEVEDO, 1943 apud TRAVASSOS, 2006, p. 119) concorda: 

É evidente que a nossa viola sertaneja permaneceu nas mãos do povo, como 

um verdadeiro remanescente de velha viola portuguesa setecentista, a mesma 

que havia encontrado as saborosas modinhas de Domingos Caldas Barbosa; 

a autêntica viola de Lereno. Ela coexiste com o violão urbano; mas refugiou-

se no sertão; é musicalmente um arcaísmo, como tantos outros, linguísticos, 

que o povo mantém vivos, com a força inconsciente do seu arraigado 

tradicionalismo. 

Desta forma, a viola – um instrumento representativo da musicalidade portuguesa, 

passou a ser um símbolo da música folclórica brasileira. Há diversas construções em Elomar 

que visitam o universo da viola caipira, como o uso de melodias intercaladas por notas pedais 

em cordas soltas, resultando na sonoridade do ponteio neste instrumento. Sobre esta técnica, 

Battistuzzo (2009, p. 76) comenta: 

[Efeitos de pedal com cordas soltas são uma] característica marcante do 

ponteio da viola ou do ponteado nordestino. Pode ser acompanhado de 

cromatismo, escalas, progressões, ou até melodias que dão a impressão de 

uma segunda voz sendo executada simultaneamente mas, em apenas uma 

corda. Pode também ser o deslocamento de um acorde, ou de uma posição de 

mão esquerda de forma que, não pressionando todas as cordas, deixa as que 

ficam soltas permanentemente inalteradas, gerando assim o efeito de pedal 

[...]. 

Em Batuque na Serra da Tromba há uma melodia realizada na primeira corda que é 

acompanhada por um pedal na nota si, encontrado na segunda corda solta (Ex. 24). 

Ex. 24 - Batuque na Serra da Tromba: Melodia acompanhada por pedal 
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Em Trabalhadores na Destoca, um motivo desenvolvido a partir da mesma ideia, que 

intercala uma melodia com um pedal realizado ora na primeira corda, ora na segunda (Ex. 25 

e 26): 

Ex. 25 - Trabalhadores na Destoca: Melodia intercalada com pedal 

 

Ex. 26 - Trabalhadores na Destoca: Melodia intercalada com pedal 

 

Os próximos exemplos trazem melodias em terças, outra característica da viola caipira, 

mais especificamente da “moda de viola”. Eric Aversari Martins explica que a moda de viola 

é um dos gêneros mais tradicionais na música caipira brasileira e sempre cantada em terças 

paralelas (a duas vozes), e quando tem o acompanhamento da viola, esta realiza o dobramento 

em terças ou sextas (MARTINS, 2005). Elomar aplica terças paralelas em diversos 

momentos, sugerindo a sonoridade da viola (Ex. 27 e 28): 

Ex. 27 - Batuque na Serra da Tromba: Terças paralelas entre as notas superiores 

 

Ex. 28 - Batuque no Panela: Melodia em terças 
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4.6 FIGURAÇÃO MELÓDICA 

Não se encontram dentre as obras aqui estudadas estruturas explicitamente 

contrapontísticas. Entretanto, certas figurações melódicas aplicadas por Elomar possuem um 

contorno que sugerem um contraponto interno, uma espécie de polifonia dentro da própria 

voz. São linhas melódicas descendentes, em movimentos de “ziguezague”, que retardam a 

resolução através de um direcionamento para uma nota mais grave. Paulo de Tarso Salles 

(2009) identifica três tipos de função estrutural para esses movimentos melódicos: “1) 

elemento textural, geralmente em ostinato; 2) prolongamento de determinada nota, por vezes 

com mudança de registro (Oitava) ou timbre; 3) polarização, ou seja, a tensão melódica 

gerada pela sinuosidade da frase faz convergir uma espécie de “resolução” sobre uma nota 

alvo, posicionada no final da frase”.  

Verificam-se essas construções nas peças Batuque no Panela, Batuque na Serra da 

Tromba e Duvê Esse Chão Quema Meus Pé, e em todos os casos o que se observa é uma 

polarização direcional para as notas mais graves. As escalas descendentes naturalmente 

produzem essa impressão, e aqui o cruzamento das notas resultam em intervalos 

majoritariamente de terças que sustentam duas linhas internas a uma voz numa relação 

contrapontística (Ex. 29 e 30): 

Ex. 29 - Batuque no Panela: Ziguezague 

 

Ex. 30 - Batuque no Panela: Análise da figuração 
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Batuque na Serra da Tromba se desenvolve a partir de dois motivos, e um deles está 

construído sob o mesmo princípio (Ex. 31): 

Ex. 31 - Motivo em ziguezague 

 

Em outro momento na mesma peça Elomar modifica o padrão da figuração. Quando ele 

realiza uma melodia intercalada por uma pedal, a linha superior também caminha em 

ziguezague, porém com uma diferença quanto a condução das vozes: enquanto nos outros 

exemplos as vozes realizam um movimento paralelo, com ambas as linhas seguindo na 

mesma direção (descendente), neste caso específico ocorre um movimento oblíquo, já que um 

dos registros (o pedal) permanece parado (Ex. 32). 

Ex. 32 - Batuque na Serra da Tromba: Figuração em ziguezague por movimento oblíquo 

 

Em Duvê Esse Chão Quema Meus Pé o ziguezague ocorre de maneiras diferentes, como 

numa voz realizada nos baixos que é intercalada pela célula rítmica do acompanhamento, 

presente nas cordas mais agudas. Desta forma a figuração acontece de maneira expandida e 

não ininterruptamente como nos exemplos anteriores (Ex. 33 e 34). 
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Ex. 33 - Duvê Esse Chão Quema Meus pé: Figuração nos baixos 

 

Ex. 34 - Análise da figuração exposta no Ex. 33 

 

Ainda na mesma peça há outro momento no qual a figuração também encontra-se 

expandida – desta vez por meio da repetição de notas, o que intensifica a tensão provocada 

pelo movimento em ziguezague (Ex. 35). 

Ex. 35 - Duvê Esse Chão Quema Meus pé: Figuração 
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As duas linhas implícitas na voz caminham em movimento paralelo, de forma 

descendente e ambas têm resolução na mesma nota (Fá), por movimento contrário: a linha 

superior por movimento descendente, a partir da nota Sol para o Fá, e a linha inferior 

ascendendo do Mi para o Fá (Ex. 36). Esta última nota, por sua vez, marca o início de uma 

curta escala que resolve a tensão gerada pelo trecho anterior e também é finalizada por meio 

de cruzamentos de notas em ziguezague. 

Ex. 36 - Análise da figuração exposta no Ex. 35 

 

É possível encontrar essa figuração em muitos momentos na música de Villa-Lobos, 

que a utilizou com frequência e com maior grau de complexidade, como no Martelo das 

Bachianas nº 5 (Ex. 37), Quarteto de cordas nº 1, Sexteto místico, Moreninha da suíte Prole 

do bebê nº 1, Choros nº 2, Choros nº 3 e Choros nº 8 (Ex. 38).  

Ex. 37 - Ziguezague no Martelo das Bachianas nº 5 (Heitor Villa-Lobos) 

 

Ex. 38 - Prolongamento da nota Dó# através da figuração em ziguezague nos Choros nº 8 (Heitor 

Villa-Lobos) 
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4.7 MÚSICA ARMORIAL 

Elomar não integrou o Movimento Armorial, entretanto é possível identificar diversas 

afinidades entre as aspirações de Ariano Suassuna (1927 – 2014), fundador do movimento, e 

as posições do compositor, sendo possivelmente influenciado por esta corrente artística. 

Oficialmente iniciado em 1970 (NÓBREGA, 2007), o Movimento Armorial propôs 

realizar uma arte erudita brasileira tendo como base as raízes populares, buscando resgatar, 

preservar e valorizar uma autêntica cultura nacional. 

Segundo Ariano Suassuna (1974), o Movimento Armorial, que surgiu com a 

finalidade de lutar contra o processo de descaracterização da cultura 

brasileira, pretendia também criar uma arte erudita, partindo das raízes 

populares e com influências ibéricas, fundamental na construção da 

nacionalidade, reunindo o popular com o erudito, investigando e 

recuperando melodias barrocas preservadas pelo romanceiro popular, os sons 

de viola, dos aboios, e das rabecas dos cantadores. Baseando-se nesses 

elementos musicais, o Movimento Armorial realizava a sua “recriação” da 

música popular através do desenvolvimento dos elementos eruditos já 

contidos nela: músicas tradicionais dos romances ibéricos, frequentemente 

compostas por músicos da Corte que posteriormente foram assimiladas pela 

voz popular, música religiosa introduzida pelos jesuítas. A região Nordeste, 

em especial o sertão, é privilegiada no Movimento como espaço geográfico 

que manteve as características "puras e definidoras" da cultura brasileira (...). 

(NÓBREGA, 2007, p. 2) 

Como se vê, Elomar e o escritor paraibano compartilham ideais artísticos semelhantes, 

enxergando o sertão nordestino como um ambiente que guarda ainda uma pureza, por meio 

das raízes sertanejas, livre das influências externas. E ao posicionarem o sertão como espaço 

privilegiado, o fazem por oposição à cidade, esta, sujeita aos “malefícios” da era moderna e às 

imposições homogêneas de uma globalização: 

Para ele [Elomar], tudo que é proveniente da urbe é maléfico, advém do 

diabo; ainda mais por essa ser a grande representante da modernidade, vista 

pelo músico como o império do artificial. Já o rural é visto como bucólico, 

como uma vida perto de Deus, por ser um ancoradouro de costumes, dos 

valores sertanejos, por trazer a honra acima de tudo; em outras palavras, por 

conseguir preservar por mais tempo valores de outrora em que as pessoas 

viviam para Deus. (OLIVEIRA, 2013, p. 109) 

Suassuna concorda, ao estabelecer um contraponto entre “sertão” e “litoral”: 
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Nos centros mais populosos do litoral é difícil observar os resquícios da 

música primitiva. É importante este fato porque esta música primitiva será o 

futuro ponto de partida para uma música erudita nordestina [...]. No sertão é 

mais fácil estudá-la, pois ali a tradição é mais severamente conservada. A 

música sertaneja se desenvolve em torno dos ritmos que a tradição guardou. 

Não é ela penetrada de influências externas posteriores ao “período do 

pastoreio”, continuando com uma sobrevivência arcaica coletiva que o povo 

mantém heroicamente (SUASSUNA apud VARGAS, 2007, p. 44). 

O movimento armorial buscava realizar uma “autêntica” música nordestina utilizando 

elementos da chamada música erudita. Talvez a maior aproximação de Elomar com esse 

princípio seja as suas óperas; a ópera é um gênero genuinamente europeu, oriundo da Itália, 

que o compositor traz para o contexto sertanejo, as vezes utilizando uma instrumentação mais 

enxuta, inserindo o violão e desenvolvendo cantos à semelhança dos desafios das cantorias. 

Observa-se também uma aproximação destes dois artistas com as reflexões do filósofo e 

sociólogo alemão Theodor W. Adorno (1903 – 1969) acerca da “Indústria Cultural”, 

expressão cunhada por ele para se referir à situação da arte na sociedade capitalista, e aponta 

uma padronização da música popular ao se sujeitar a um sistema de “estandardização” que 

busca reações também padronizadas e estereotipadas já existentes no ouvinte, facilitando uma 

aceitação. Aponta uma transformação da música em mercadoria, que incentivaria uma visão 

passiva do mundo, uma massificação do gosto a partir de uma fragilidade na apreciação 

estética. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985) 

Suassuna quando comenta a música do litoral critica a produção massificada da música 

por resultar numa arte com qualidade inferior, uma vez que possui fins puramente comerciais 

(LIMA, 2000). O compositor baiano também explicita sua total oposição ao que é criado por 

motivações mercadológicas ou por influência de estrangeirismos, especialmente quando 

oriunda de território estadunidense, por acusar os Estados Unidos de disseminar uma cultura 

artificial e comercial para o resto do mundo (OLIVEIRA, 2013). 
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5 ASPECTOS ANALÍTICOS, TÉCNICOS E IDIOMÁTICOS 

Com o objetivo de estudar a obra de Elomar Figueira por diferentes dimensões, busca-

se neste capítulo analisar as cinco obras selecionadas para o presente trabalho a partir de 

questões estruturais, instrumentais e performáticas divididas nas seguintes seções: aspectos 

analíticos, aspectos idiomáticos e aspectos técnicos. Os aspectos analíticos estudados 

proporcionarão uma melhor compreensão da obra, identificando influências, estilos e 

linguagens presentes. Em aspectos técnicos, são discutidas as dificuldades técnicas e meios 

para coadjuvar o intérprete a resolvê-las, fornecendo assim as ferramentas necessárias à 

realização da expressão musical. De acordo com Carlevaro (1979), a técnica não pode ser 

relegada a segundo plano, posto que é através dela que se alcança a expressividade musical. O 

intérprete há de cuidar para que a expressividade guie o trabalho mecânico, sob o risco de 

proporcionar a técnica “um valor em si, uma personalidade, uma autonomia que não lhe 

pertence (tradução nossa)” (CARLEVARO, 1979. p. 32). Corroborando com este 

pensamento, Fernández (2001, p. 11) afirma:  

Para dominar uma passagem de música, um pré-requisito necessário é ter 

uma ideia muito clara do que se quer obter da passagem em questão. Isso 

significa que decisões concernindo andamento, dinâmica, cor, articulação e 

agógica já devem ter sido feitas; i.e., um conceito musical claro da passagem 

já deve existir. Se isso não foi formado antes do trabalho técnico, o trabalho 

técnico funcionará como uma peça de uma máquina fora de controle – com 

resultados totalmente imprevisíveis (tradução nossa).  

Em Aspectos Idiomáticos, investiga-se a utilização do idiomatismo do violão na obra, 

em razão do compositor ser também intérprete. 
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5.1 CALUNDÚ E CACORÊ 

5.1.1 Aspectos analíticos 

A análise da forma nos permite um maior entendimento da estrutura da obra. A divisão 

em seções foi realizada tendo como referência as ideias de John White e Arnold Schoenberg. 

White realiza uma subdivisão da análise de uma peça em três níveis: macro, média e 

microanálise (WHITE, 1994), e na visão de Schoenberg forma é definida pelo número de 

seções (SCHOENBERG, 1993). 

A macroanálise engloba a observação da estrutura geral, identificando as seções e 

subseções presentes, a maneira como estão organizadas e apresentando os materiais utilizados 

como elementos formativos de cada seção. A média-análise se caracteriza pela relação entre 

frases e períodos, e a microestrutura apresenta características e construções motívicas. 

Serão representadas com letras maiúsculas as macroseções, e as subseções em letras 

minúsculas. Apóstrofos localizados ao lado direito das letras indicarão pequenas variações de 

uma mesma seção, e números crescentes representarão variações mais consideráveis. Na linha 

inferior serão indicados os números dos compassos
1
.  

Tabela 2 - Análise formal: Calundú e Cacorê 
A (1 – 54) B (55 - 128) A’ (129- 148) 

a1 a1’ a2 a2’ a1’’ a1’’’ b1 b2 b3 b2’ b3’ b4 b3’’ a1’’’’ b1’ b2’’ b3’’’ a1’’’’’ a2’’ a2’’’ 

1 

a 

16 

17 

a 

32 

33 

a 

44 

45 

a 

55 

56 

a 

65 

66 

a 

74 

75 

a 

79 

80 

a 

83 

84 

a 

92 

93 

a 

95 

96 

a 

100 

101 

a 

107 

108 

a 

111 

112 

a 

114 

115 

a 

119 

120 

a 

125 

126 

a 

130 

131 

a 

133 

134 

a 

139 

140 

a 

150 

Calundú e Cacorê fala de um certo estado de espírito no que se relaciona 

com o mau humor e a consequente raiva libertada. Dizem que ataca mais os 

indivíduos de ofícios solitários e expostos à agressão dos elementos como os 

jangadeiros, os vaqueiros de longas puxadas ou os tropeiros de marchas 

incontáveis quando no pouso das rancharias. (MELLO, 1983, p. 15) 

                                                 
1
 Sempre que citadas no decorrer do texto (portanto, fora das tabelas de análise formal) as letras 

indicativas de quaisquer partes da estrutura formal estarão em negrito a fim de obterem maior 

destaque. 
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A obra possui 150 compassos estruturados com base no esquema formal ABA’. A e B, 

que representam respectivamente o Calundú e o Cacorê, apresentam-se como seções 

contrastantes entre si, enquanto A’ é uma repetição da primeira parte com pequenas 

modificações. Possui Lá maior como tonalidade principal e modula para Mi menor na 

segunda parte. A peça se inicia em andamento lento e a seção A é caracterizada pela 

construção de um caráter lírico, com clara influência de música vocal, expondo uma melodia 

marcada por notas longas, sem grandes saltos, notas repetidas, criando uma atmosfera que nos 

remete ao ambiente das serestas presentes em boa parte do cancioneiro brasileiro. 

Contrapondo-se à primeira parte, a seção B apresenta andamento rápido e o comportamento 

vocal da melodia dá lugar às notas rápidas, arpejos e maior extensão melódica. O contraste 

está presente também na métrica, que se estabelece predominantemente ternária na primeira 

seção e binária na segunda. 

A subseção a1 constitui um período de 16 compassos compartido em frases de quatro 

compassos, obedecendo à estrutura da quadratura, princípio frequentemente empregado nos 

estilos pós-barrocos, do rococó ao classicismo. A harmonia possui um papel primordial na 

identificação e na condução das frases posto que a linha melódica se inicia de maneira quase 

estática, permanecendo seis compassos na nota Dó# (Ex. 39): 

Ex. 39 - Calundú e Cacorê: (c. 1–6) 

 

Na subseção seguinte, a1’, a linha melódica é repetida sem nenhuma alteração. 

Contudo, o acompanhamento que no período anterior estava escrito em terças plaquê, passa a 

ser feito de maneira arpejada (ex. 40): 
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Ex. 40 - Calundú e Cacorê: Diferentes acompanhamentos da linha melódica 

 

 

As duas primeiras partes da seção B, a1’’ e a1’’’, possuem exatamente o mesmo 

material melódico e harmônico que as duas primeiras partes da seção A. A diferença está por 

conta da métrica, que na seção A era ternária (Ex. 41) e agora passa a ser binária (Ex. 42), e 

também no andamento que muda de lento para rápido, colaborando para a construção do 

caráter mais enérgico do Cacorê. 

Ex. 41 - Calundú e Cacorê: subseção a1, compasso ternário (c. 1-7) 

 

Ex. 42 - Calundú e Cacorê: subseção a1’’, compasso binário (c. 56-59) 

 

Na sub-seção b1 há uma modulação de Lá maior, a tonalidade atual, para Mi menor, 

que será o centro tonal principal da seção B (Ex. 43). A modulação ocorre através da seguinte 

progressão harmônica: A – D7 – C – Fm4/Ab – G5+ – Em. Durante os dois primeiros 

compassos deste trecho – que correspondem aos acordes de Lá maior e Ré com sétima, o uso 
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de cromatismos na voz interna cria uma dubiedade quanto ao modo e à função dos acordes, 

provocando uma instabilidade harmônica. 

Ex. 43 - Calundú e Cacorê: subseção b1 (c. 74-78) 

 

Ao chegar em Mi menor em b2 Elomar reafirma o novo centro tonal através da curta 

frase exposta a seguir, que realiza um arpejo nesta tríade, atinge o acorde de Sol maior por 

meio de cromatismo que é seguido de Lá maior para então voltar a Mi menor (Ex. 44).  

Ex. 44 - Calundú e Cacorê: subseção b2 (c. 79-80) 

 

Este trecho cria uma preparação para o tema que vem a seguir. b3 também inicia com 

um arpejo ascendente em Mi menor e realiza a mesma progressão harmônica da subseção 

anterior, exceto pela ambiguidade modal provocada pela utilização das tríades de Lá maior e 

Lá menor em um mesmo compasso (Ex. 45). Lá maior neste contexto harmônico é 

proveniente do modo dórico, que assim como os modos lídio e mixolídio, é bastante 

explorado na música nordestina. Outro elemento oriundo de música regional está na 

configuração rítmica dos baixos, que segue o padrão rítmico baião. 

Ex. 45 - Calundú e Cacorê: subseção b3 (c. 83-87) 
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Ex. 46 - Padrão rítmico do baião 

 

Em sua outra peça para violão solo intitulada Batuque na Serra da Tromba, também 

presente no disco Cartas Catingueiras, Elomar apresenta um trecho que se assemelha 

bastante à frase exposta no Ex.45, tanto pelo uso da harmonia modal proveniente de Mi 

dórico, como pela marcação do baião na linha do baixo (Ex. 47): 

Ex. 47 - Batuque na Serra da Tromba: uso do ritmo do baião na linha do baixo e harmonia modal (Mi 

dórico) 

 

Na subseção b4 encontra-se o ápice do Cacorê. Uma frase se desenvolve a partir da 

repetição de um motivo, que em paralelo com um ostinato acompanhador e da aplicação 

gradual de crescendo e acelerando por todo o trecho, resulta num caráter enérgico e obsessivo 

(Ex. 48). 

Ex. 48 - Calundú e Cacorê: subseção b4 (c. 99-104) 

 

5.1.2 Aspectos idiomáticos 

O principal recurso idiomático do violão explorado em Calundú e Cacorê é a 

sonoridade ressonante obtida através da utilização de cordas soltas. Esta característica é 

observada na maioria dos baixos utilizados na peça, que contrastam com as notas da melodia 
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construídas em cordas presas. Além de proporcionar maior ressonância ao instrumento, esta 

disposição também permite a execução de linhas melódicas em regiões mais agudas sem que 

para isso o baixo esteja também agudo, como ocorre no Ex. 49: 

Ex. 49 - Calundú e Cacorê: (c. 62 a 65) 

 

A escolha dos centros harmônicos da peça está fortemente relacionada com as 

possibilidades de exploração das cordas soltas. Ao utilizar a tonalidade de Lá maior para a 

primeira parte da peça o compositor encontra pelo menos duas notas dos acordes de tônica, 

subdominante e dominante em cordas soltas. Já na segunda parte, quando ocorre uma 

modulação para Mi menor, é possível construir este acorde por completo sem nenhuma corda 

presa, já que quatro cordas do violão – as três primeiras e a sexta, são afinadas nas mesmas 

notas que formam esta tríade. A característica ressonante deste acorde é explorada em 

diversos momentos em Calundú e Cacorê. No Ex. 50 verificam-se arpejos e acordes 

construídos a partir de Mi menor. No Ex. 51 o intervalo de terça formado com o terceiro e 

quinto grau do acorde de Mi menor é utilizado como ostinato em cordas soltas, 

acompanhando a melodia que se desenvolve nos bordões. Isto garante liberdade à mão 

esquerda, que pode se movimentar por diversas posições sem maiores dificuldades. Esta 

possibilidade específica de textura – uma melodia que se desenvolve nos graves do 

instrumento enquanto uma célula rítmica criada com as três primeiras cordas é utilizada como 

acompanhamento, é bastante explorada na literatura violonística. Os Exs. 52, 53 e 54 mostram 

o uso deste recurso em obras de importantes compositores como Villa-Lobos, Joaquin 

Rodrigo e Mauro Giuliani:  
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Ex. 50 - Calundú e Cacorê: (c. 124 a 126) 

 

Ex. 51 - Calundú e Cacorê: (c. 100 a 107) 

 

Ex. 52 - Prelúdio nº 1 (Heitor Villa-Lobos) 
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Ex. 53 - Tres piezas españolas: Passacaglia (Joaquin Rodrigo) 

 

Ex. 54 - Grande Ouverture Op. 61 (Mauro Giuliani) 

 

Destaca-se em Calundú e Cacorê a prevalência de uma voz aguda conduzindo a 

melodia enquanto arpejos são construídos na região média do violão. Os arpejos possuem 

sempre uma nota por corda, uma construção idiomática por proporcionar fluência de 

movimentos uma vez que permite à mão esquerda posicionar os dedos como num acorde, 

antecipando as notas seguintes do arpejo e também favorecendo o legato até a próxima 

mudança de posição. 

No Ex. 55 a melodia se encontra sempre a primeira corda podendo ser executada apenas 

com o dedo 4 deixando os outros dedos livres para o arpejo. 

Ex. 55 - Calundú e Cacorê: Dedo 4 executando a melodia 
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5.1.3 Aspectos técnicos 

A melodia se inicia com a utilização de notas longas, o que exige cuidado do intérprete 

tendo em vista que o violão não permite controlar a plena sustentação do som. Por esta razão, 

o estudo minucioso do dedilhado da mão esquerda é necessário para a execução da articulação 

legato desta voz. Nos seis primeiros compassos da peça a melodia se mantém na mesma nota, 

Dó#, enquanto o acompanhamento caminha por alguns acordes. Recomenda-se que um 

mesmo dedo pivô seja utilizado para executar a melodia neste trecho, pois irá favorecer o 

legato ao mesmo tempo em que facilitará a movimentação dos outros dedos da mão esquerda 

para realizar os acordes do acompanhamento (Ex. 56).  

Ex. 56 - Calundú e Cacorê: (c. 1-7) 

 

Nos quatro primeiros compassos, que compreendem a primeira frase da melodia, o dedo 

3 cumpre de maneira bem natural a função de dedo pivô, conforme pode ser verificado no Ex. 

56. Para os dois compassos seguintes, uma leitura superficial poderia resultar numa digitação 

como a do Ex. 57, onde se mantém o dedo 3 executando a linha melódica. No entanto, no 

compasso 6 observa-se a dificuldade de continuar com o mesmo dedo pressionando o Dó#, 

pois resultaria numa digitação bastante desconfortável como mostra o Ex. 58. Para se evitar 

tal disposição de mão esquerda bem como uma substituição de dedo para a nota Dó# na 

mudança do compasso 5 para o compasso 6 – o que resultaria na interrupção do legato no 

meio da frase, sugere-se que a partir do compasso 5 o dedo 2 seja utilizado para pressionar a 

nota da melodia ao mesmo tempo em que servirá como dedo pivô para o próximo acorde no 

compasso seguinte (Ex. 59). Esta digitação além de ser mais confortável tecnicamente 

contribui para a condução das frases, pois permite que a mudança de dedo ocorra na 

respiração entre uma frase e outra.  
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Ex. 57 - Calundú e Cacorê: c. 5 e 6 

 

Ex. 58 - Calundú e Cacorê: compasso 6 
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Ex. 59 - Calundú e Cacorê 

 

Para a preparação do destaque da melodia, necessário no mesmo trecho, sugere-se o 

Estudo nº 2, op. 6, de Fernando Sor (Ex. 60). Com uma textura semelhante à que se encontra 

em Calundú e Cacoré, este estudo possui um acompanhamento na região média e uma 

melodia na voz superior, sendo que acompanhamento e melodia nunca são tocados de modo 

simultâneo. Esta configuração ajuda o intérprete a calibrar o peso necessário para cada voz, 

auxiliando a preparação da técnica de mão direita para os momentos nos quais o destaque do 

dedo anular for exigido. 

Ex. 60 - Estudo nº 2 Opus 6 (Fernando Sor) 

 

A melodia presente nos baixos combinada com o ostinato em terças utilizado como 

acompanhamento no trecho a seguir explora outras demandas técnicas da mão direita. O 

polegar fica encarregado de tocar a linha melódica, que por se situar basicamente em apenas 

uma corda (quarta corda) e se desenvolver num andamento rápido, exige deste dedo um 

movimento semicircular. Quanto menor for a movimentação da mão direita durante o ataque 

do polegar, melhor será o controle desta mão, que irá alternar a articulação do polegar com o 

emprego dos dedos indicador/médio ou médio/anular para a execução das terças. 

Diversos estudos na literatura violonística abordam esta possibilidade técnica, e podem 

ser recomendados para a preparação do polegar. O estudo nº 1 Op. 6 de Fernando Sor (Ex. 61) 

possui exatamente a mesma organização melódica e rítmica, e o Estudo Sencillo nº 1 de Leo 
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Brouwer (Ex. 62) encarrega o polegar de conduzir um baixo cantante em cordas alternadas, 

repetidas e imediatas, com diversos contrastes dinâmicos e acentos irregulares. 

Ex. 61 - Estudo nº1 Opus 6 (Fernando Sor) 

 

Ex. 62 - Estudio Sencillo nº 1 (Leo Brouwer) 
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5.2 BATUQUE NO PANELA 

5.2.1 Aspectos analíticos 

Apesar de agrupada em oito partes, Batuque no Panela possui apenas dois grupos 

temáticos, A e B. A seção A, predominante por quase toda a peça, têm seus períodos e frases 

omitidas e/ou modificadas de ordem à medida que a obra se desenvolve, configurando assim 

as partes A’ e A’’. Os centros tonais se dividem entre Lá menor e o homônimo maior, 

configuração também encontrada em outras peças do compositor, exceto na seção B na qual 

há uma tonicalização em Mi menor. 

Tabela 3 - Análise formal: Batuque no Panela 
A 

(1 – 35) 

A’ 

(36 - 52) 

A’’ 

(53 – 73) 

B 

(74 - 84) 

a1 a2 a3 a2 a3’ a2 a3’’ a4 a2 b1 b2 

1 

a 

10 

11 

a 

17 

18 

a 

28 

29 

a 

35 

36 

 a  

46 

47 

a 

52 

53 

a  

61 

62 

a 

67 

68 

a 

73 

74 

 a 

 75 

76 

a 

84 

 

A’ 

(85 – 101) 

CODA  

(102 - 105) 

a3’ a2 b1’ 

85 

 a  

95 

96 

a 

101 

102 

 a   

105 

 

Segundo Elomar, Batuque no Panela “são lembranças, sons de função de noites antigas 

e tão distantes que o próprio arquivo da memória desmaiada confunde com paisagens 

imaginárias na noite azul das veredas do Panela... seria o som de uma sanfona.” (MELLO, 

1983, p. 15). O “balanço” da sanfona pode ser percebido nas síncopes e acentuações presentes 
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por toda a peça, e a utilização do termo “batuque” suscita algumas considerações, tanto por 

ser encontrado em título de obras da literatura musical brasileira como pelo seu significado.  

Associado ao universo da percussão, no período colonial “batuque” já designava os 

ritmos tocados pelos negros (MACHADO, 2007). É sabido que a miscigenação de diversos 

grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira promoveu uma enorme 

riqueza cultural influenciando também a nossa música. Uma dessas influências, e talvez uma 

das mais marcantes, foi a musicalidade dos diversos povos africanos, que vieram para serem 

explorados como mão de obra escravizada (FREYRE, 1995). 

Dada a sua complexidade rítmica, a música africana foi uma importante ferramenta na 

evolução da música popular no Brasil e nas Américas, fornecendo extenso vocabulário 

rítmico (GARCIA, 1997 apud CANÇADO, 2000). A síncope, elemento constante na música 

das Américas, bem como a nossa síncope característica
2
, possivelmente é a herança mais forte 

daquele continente (ANDRADE, 1972). O Lundu, que possivelmente foi trazido ao Brasil 

pelos negros de Angola (MACHADO, 2007), misturou-se com a modinha resultando na 

canção (ANDRADE, 1972). A polca, vinda da Europa com caráter bastante marcial, em 

contato com o universo afro-brasileiro começou a flertar com a síncope e a adquirir suingue a 

ponto de ser considerada um “artigo genuinamente nacional” (MACHADO, 2007, p. 116). 

Ao fazer referência à sanfona na obra Batuque no Panela o autor sugere células rítmicas 

relacionadas ao universo nordestino. Considerando a profusão de gêneros aqui presentes 

desde o período imperial, e muitas vezes com fronteiras pouco definidas, estes universos 

dialogam (o nordestino e o afro-brasileiro), compartilhando pontos em comum. O baião, por 

exemplo, símbolo da cultura nordestina, nasceu, segundo José Ramos Tinhorão, a partir de 

uma forma peculiar dos violeiros das zonas rurais do nordeste executarem lundus, àquele 

tempo sob o nome de “baiano”, transformando-se facilmente em “baião” (TINHORÃO, 

1966). 

Encontra-se, na obra em questão, inflexões de diferentes gêneros sem o compromisso de 

fixar-se em apenas um. A seção A se inicia com uma textura a duas vozes, sendo que a voz 

que realiza o baixo emprega o ritmo do baião – porém não de maneira contínua, como um 

                                                 
2
 A síncope característica é o padrão rítmico constituído de semicolcheia/colcheia/semicolcheia que 

surgiu nas Américas no século XIX (CANÇADO, 2000) 
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ostinato; o autor intercala este padrão rítmico com compassos preenchidos por semicolcheias 

(Ex. 63): 

Ex. 63 - Batuque no Panela: Primeiros compassos 

 

O início da voz superior traz o ritmo do maxixe, que também não se desenvolve. No 

entanto, este motivo rítmico está presente em toda a peça, de modo que todos os inícios de 

frase ou segmentos de frase foram escritos num ritmo acéfalo, provocando, mais uma vez, 

uma acentuação no contratempo. 

O maxixe, segundo Mário de Andrade, se deu como consequência da complexa 

variedade rítmica fruto das influências estrangeiras aqui presentes, como as danças hispano-

africanas da América, da habanera, do tango, assim como da polca (ANDRADE, 1977). Seu 

ritmo se caracteriza pela figura de pausa de semicolcheia seguida de três semicolcheias: 

Ex. 64 - Maxixe 

 

As construções melódicas na seção A estão, em sua maioria, baseadas em arpejos. No 

trecho acima isto se observa na linha do baixo, que a cada compasso passeia pelas tríades de 

Lá menor e Mi maior, e também na melodia, que exceto pela nota Ré que funciona como nota 

de passagem no trio das semicolcheias, tem o mesmo comportamento. Harmonicamente, a 

subseção a1, que tem dez compassos, é bastante econômica: utiliza apenas os acordes de 

tônica e dominante, que se alternam a cada compasso. 

A subseção a2 realiza um contraste com a parte anterior, utilizando células rítmicas 

distintas e por tonicalizar em Lá maior, sem nenhuma preparação. O trecho possui três 

motivos, cada um agrupado em um compasso, que se repetem se estendendo por sete 
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compassos. Funciona como uma ponte, antecipando o centro tonal (Lá maior) da subseção 

seguinte (Ex. 65): 

Ex. 65 - Batuque no Panela: (c. 11 a 17) 

 

Além do centro total distinto de a1, a3 inicia com uma textura mais próxima de uma 

melodia acompanhada, com os baixos apenas marcando o início dos compassos e guiando a 

harmonia. Porém, semelhanças são observadas na utilização do mesmo motivo rítmico 

(baseado no maxixe) para o início da melodia e na estrutura arpejada (Ex. 66). 

Ex. 66 - Batuque no Panela: (c. 18 a 21) 

 

Em A’’ um novo encadeamento harmônico, apesar de curto, chama a atenção por fugir 

das cadências I-V e V-I frequentes em toda a obra (Ex. 67). Tal encadeamento, que é 

precedido pelo mesmo trecho exposto acima, ocorre a partir da seguinte progressão: A – E – 

Em – Dm9-/F – Gm – E/G# – Am – E. Os dois primeiros acordes, Lá maior e Mi maior, 

cumprem a função de tônica e dominante, tonicalizados no primeiro. O acorde seguinte, Mi 

menor, pode ser visto como um retorno à tonalidade principal, o quarto grau menor na 

tonalidade de Lá menor. Já Ré menor se encaixa em duas funções: como subdominante de Lá 

menor, que acaba de ter o seu retorno sugerido, mas também como quinto grau menor do 

acorde seguinte, Sol menor, devido ao aparecimento da nota Mi bemol (sexto grau da escala 

de Sol menor), indicando uma possível intenção do autor de fazer deste acorde um novo 
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centro total. Tal suspeita não se concretiza, e no compasso seguinte a nota Sol recebe um 

sustenido e transforma na terça de Mi maior, para então retornar a Lá menor. 

Ex. 67 - Batuque no Panela: Trecho da seção A’’ 

 

A melodia, numa estrutura motívica, a partir do acorde de Sol menor se desenvolve 

numa estrutura sequencial. O primeiro tempo do motivo se encarrega de realizar um arpejo 

ascendente sobre o acorde que está sendo empregado pela harmonia enquanto que o segundo 

tempo traz quatro notas descendentes, majoritariamente em graus conjuntos, que, a cada 

compasso, recomeça numa nota um grau acima daquela que foi utilizada no compasso 

anterior, sucedendo, num espaço de quatro compassos, uma linha ascendente com as notas 

Sol, Lá, Si e Dó (conforme podem ser vistas destacadas no exemplo acima).  

Toda esta progressão tem como objetivo atingir outra, que se realiza em dois 

compassos, com a sequência Lá menor, Ré menor e Mi maior: o compositor renova o 

interesse com surpresas harmônicas, caminhando pelo homônimo maior (Lá maior), 

sugerindo possíveis destinos tonais (a linha melódica parece caminhar pela escala de Sol 

menor e cromatismos aumentam a instabilidade) e por fim opta por retornar à tonalidade 

principal – porém com um novo encadeamento (Ex. 68). 
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Ex. 68 - Batuque no Panela: (c. 62 a 65) 

 

A seção B conduz a um período em Mi menor, com um caráter terno e menos 

percussivo, se contrapondo ao restante da obra. Ritmicamente utiliza o mesmo motivo com 

um movimento melódico diferente: o trio de semicolcheias do primeiro tempo caminha 

descendentemente por grau conjunto enquanto que as quatro semicolcheias do segundo tempo 

se organizam de maneira semelhante a uma dupla bordadura. A estrutura acéfala do ritmo se 

mantém e ao final de cada compasso a última nota da melodia naturalmente seria resolvida na 

cabeça do próximo tempo no compasso seguinte, o que não ocorre devido a pausa de 

semicolcheia. Em vez disto, a nota do baixo finaliza a frase iniciada no compasso anterior, ao 

mesmo tempo em que marca a mudança de acorde a cada novo compasso. Ao final do período 

Elomar utiliza novamente o homônimo maior do centro tonal em questão, provocando 

ambiguidade quanto ao modo, e encerra com dois rasgueios sobre o acorde de Mi maior (Ex. 

69). 

Ex. 69 - Batuque no Panela: Seção B 

 

 “Batuque” foi título de obras de alguns compositores brasileiros na segunda metade do 

século XIX e primeira metade do século XX, em geral vinculadas a elementos afro-brasileiros 
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e ao tango brasileiro
3
. Alberto Nepomuceno (1864 – 1920), considerado um dos principais 

compositores nacionalistas (MACHADO, 2009), compôs um ano antes da abolição da 

escravatura a Dança dos Negros (1887) para piano, posteriormente incorporada como 

Batuque na Série Brasileira, para orquestra (LANZELOTTE, 2009), e segundo Rosana 

Lanzelotte, foi “uma das primeiras composições com motivos afro-brasileiros”
4
. Em 1894 

Henrique Alves de Mesquita (1830 – 1906) escreveu também para piano solo o seu Batuque, 

sob a indicação de “tango característico”. Nepomuceno e Mesquita foram dois compositores 

com formação europeia (Nepomuceno estudou em Roma e Mesquita foi um dos primeiros 

compositores a receber bolsa de d. Pedro II para se aperfeiçoar na Europa, indo para o 

Conservatório de Paris) (LANZELOTTE, 2009, AUGUSTO, 2009), sendo que enquanto o 

primeiro dedicou-se unicamente à tradição da música de concerto, Mesquita foi o primeiro 

compositor a classificar o gênero de uma composição sua como tango, com sua peça Olhos 

Matadores (1871), além de ter se dedicado a compor operetas com influência da habanera 

cubana (MARCONDES, 1998). A relação entre estes dois compositores aponta o interesse 

pelo universo afro-brasileiro a partir de diferentes camadas sociais, e também denota as 

complicadas relações entre “identidade”, cultura “popular” e “erudita” no Brasil do século 

XX. Sobre esta questão, o historiador Cacá Machado comenta: 

O tema ‘batuque’ já havia despertado interesse tanto no ambiente popular 

dos teatros de operetas quanto no europeizado espaço das elites das salas de 

concerto. E, tanto lá como cá, os batuques foram escritos sob o signo da 

síncopa. Nesse sentido, o escorregadio universo afro-brasileiro que envolve a 

palavra batuque lança um tema complexo e delicado, vindo de diferentes 

‘lugares’ e interesses sociais, que aponta, ainda que de modo difuso, para 

uma busca da “identidade nacional” na música brasileira do período 

(MACHADO, 2009, p. 116). 

                                                 
3
Ainda antes do início do século XX, gêneros como o maxixe e o tango já estavam presentes 

especialmente no Rio de Janeiro. Entretanto, do ponto de vista estritamente musical, não há diferenças 

significativas entre ambos, seja do ponto de vista rítmico ou formal (forma rondó). Possivelmente a 

distinção de denominações tenha ocorrido devido a diferentes representações socioculturais: “o 

primeiro [maxixe] está associado à cultura periférica da Cidade Nova, tocado, dançado e ouvido pelos 

pobres; o segundo [tango brasileiro] terá passaporte livre para transitar pela elite fluminense da belle 

époque – na sala de espera dos cinemas, nas operetas ou nos saraus particulares, mas no espaço 

público destinado aos concertos sua entrada será mais problemática. (...) Tanto o maxixe quanto o 

tango [brasileiro] são, do ponto de vista cultural, representações de imagens do universo afro-

brasileiro, mas, cada um, sob a perspectiva do seu estrato social” (MACHADO, 2007).   
4
Disponível em: <http://www.musicabrasilis.org.br/pt-br/compositores/alberto-nepomuceno>.  



79 

 

Ernesto Nazareth (1863 – 1934) escreveu para piano em 1901 o “tango característico” 

Batuque (Ex. 70), e Lorenzo Fernandez (1897 – 1948) fez o seu famoso Batuque como parte 

da suíte orquestral Reisado do Pastoreiro. O que conecta todo esse repertório, como nos 

informa Machado, é a síncope, que no início do século XX já se encontrava completamente 

explorada, como se observa analisando o repertório deste período. O acompanhamento que 

Nazareth escreve para o seu Batuque, a ser executado pela mão esquerda do pianista, traz a 

mesma célula rítmica da linha de baixo feita por Elomar em Batuque no Panela (Ex. 71). A 

diferença fica por conta da regularidade do baixo de Nazareth, que realiza um ostinato, 

enquanto que Elomar faz uma sincompação intermitente e desmembra a semínima do segundo 

tempo em duas colcheias: 

Ex. 70 - Batuque (Ernesto Nazareth) 

 

Ex. 71 - Batuque no Panela 

 

O plano melódico da obra de Nazareth, a cargo da mão direita do pianista, preenche 

todas as semicolcheias dos compassos, que exceto pelo ritmo tético, se assemelha à seção B 

do Batuque no Panela (Ex. 72): 
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Ex. 72 - Batuque no Panela: Seção B 

 

O Batuque de Lorenzo Fernandez também utiliza uma configuração melódica 

semelhante, com uma pausa de semicolcheia no início das frases seguida de semicolcheias 

(Ex. 73): 

Ex. 73 - Batuque (Lorenzo Fernandez) 

 

Cançado (2000) aponta diferentes funções dos ritmos sincopados na música popular 

brasileira. A célula rítmica exposta anteriormente, composta por uma colcheia pontuada e 



81 

 

uma semicolcheia, que é também o padrão rítmico da habanera (Ex. 74), quando seguida de 

duas colcheias possui a função de acompanhamento (Ex. 75).  

Ex. 74 - Padrão rítmico da habanera 

 

Ex. 75 - Padrão de acompanhamento 

 

Em certa medida é o que acontece nas obras de Nazareth e Elomar, apesar de ambos 

utilizarem uma semínima no segundo tempo da célula e não a diluírem em duas colcheias 

(Elomar alterna as duas maneiras). Quando o motivo se apresenta na variação exposta no Ex. 

76, funciona como um ritmo melódico. 

Ex. 76 - Função melódica 

 

Quando a mesma célula sincopada encontrada nas peças de Elomar e Nazareth surge no 

Batuque de Fernandez (Ex. 77), ela aparece no plano melódico utilizando o mesmo padrão 

indicado por Cançado. 
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Ex. 77 - Batuque (Lorenzo Fernandez) 

 

5.2.2 Aspectos idiomáticos 

Um ponto que chama a atenção em Batuque no Panela é o conforto proporcionado à 

mão esquerda em consequência de quase toda a peça se desenvolver na primeira posição. De 

acordo com Abel Carlevaro (1979, p.78):  

Posição é definida como o local da mão esquerda em relação aos trastes do 

instrumento. Especificamente, se o dedo um está posicionado no primeiro 

traste, a mão [esquerda] está na primeira posição; se o dedo um está no 

terceiro traste, a mão estará na terceira posição, e assim segue pelo restante 

do braço do instrumento (tradução nossa). 

Nos 35 compassos da seção A, em apenas um é necessário que a mão esquerda mude de 

posição – neste caso, para a segunda (Ex. 78). Em todos os outros compassos a mão esquerda 

pode realizar todos os movimentos com o dedo um localizado no primeiro traste. 
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Ex. 78 - Batuque no Panela: Dedo 1 na segunda posição
5
 

 

 

No período principal da seção B esta disposição de mão esquerda se repete, com a 

possibilidade de acomodar todo o trecho na primeira posição. Os únicos momentos da peça 

nos quais esta lógica é quebrada são em quatro compassos da subseção a4, onde a mão 

esquerda avança até a quinta posição (Ex. 79), e em b1 (Ex. 80), que se repete na coda, que 

utiliza a segunda posição. 

Ex. 79 - Batuque no Panela: Realização de translados até a sexta posição 

 

  

                                                 
5
 As linhas verticais representam as cordas do violão, posicionadas em ordem da direita para a 

esquerda, e as linhas horizontais indicam os trastes do instrumento. Os círculos ao fim das linhas 

verticais apontam quais cordas, ainda que soltas, são utilizadas na passagem em questão. 
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Ex. 80 - Batuque no Panela: Segunda posição 

 

O conforto proporcionado pela utilização quase absoluta da primeira posição acontece 

devido a quase não utilização de translados durante a peça, que Carlevaro define como a 

mudança da mão esquerda de uma posição à outra. (CARLEVARO, 1974). Ainda segundo 

Carlevaro, o translado consiste num mecanismo que envolve a movimentação do braço, dos 

dedos, do pulso, a consciência da pressão; exercida pelos dedos que podem ocasionar ruídos 

indesejados e também a interrupção do fraseado sem qualquer justificativa musical, que 

precisam ser evitados. 

Os centros tonais da peça – Lá menor, Lá maior e Mi menor, também são escolhas 

idiomáticas, por serem tonalidades que favorecem a ressonância do instrumento devido a 

possibilidade de explorar as cordas soltas nos acordes que cumprem importantes funções 

tonais. 

Boa parte da linha melódica se baseia em arpejos, construídos a partir de “desenhos” ou 

shapes de acordes no braço do violão (Ex. 81, 82 e 83). Isto favorece o legato, pois permite 

manter os dedos nas notas até a próxima mudança, além de permitir posicionar os dedos de 

uma vez, antecipando as notas seguintes. 

Ex. 81 - Batuque no Panela: Fragmentos melódicos com utilização de arpejos 
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Ex. 82 - Batuque no Panela: Fragmentos melódicos com utilização de arpejos 

 

Ex. 83 - Batuque no Panela: Fragmentos melódicos com utilização de arpejos 
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5.2.3 Aspectos técnicos 

A peça não apresenta grandes dificuldades, haja vista a organicidade obtida fruto da 

utilização de recursos idiomáticos do instrumento aqui expostos, bem como pelas posições de 

mão esquerda não gerar problemas de digitação.  

Talvez o andamento rápido provoque maior desafio para a realização dos arpejos pela 

mão direita, por exigir um maior preparo desta mão. O grau de dificuldade dos arpejos é 

semelhante aos exercícios escritos por Mauro Giuliani em Studio per la Chitarra, op 1 (Ex. 

84): 

Ex. 84 - Studio per la Chitarra, op 1 (Mauro Giuliani) 
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5.3 BATUQUE NA SERRA DA TROMBA 

5.3.1 Aspectos analíticos 

A obra está estruturada em 139 compassos e encontra-se predominantemente na 

tonalidade de Mi maior ocorrendo diversas intervenções em Mi menor. Segundo o compositor 

“(...) é composição recente, seria o som de tambores noturnos que intermitentes conforme a 

vontade dos ventos, nos chegam de longe, dos grotões dos cafundó dos pé-de-serra.” (Mello, 

1983, p. 15) 

Observa-se em toda a obra a utilização de um número bastante restrito de motivos, que 

são desenvolvidos através de transposições, inversões e combinações, técnicas que garantem 

organicidade à peça. O quadro a seguir expõe a análise formal: 

Tabela 4 - Análise formal: Batuque na Serra da Tromba 
A  

(1 – 16) 

A  

(17 - 32) 

B  

(33- 54) 

C  

(55 – 82) 

D  

(83 – 122) 

A 

(123 – 139) 

a1 a2 a1 a2 b1 b2 a1’ c1 c2 c1’ d1 d2 d3 d4 b2’ a1 a2 

1 

a 

6 

7 

a 

16 

17 

a 

22 

23 

a 

32 

33 

a 

44 

45 

a 

51 

52 

a 

54 

55 

a 

60 

61 

a 

72 

73 

a 

82 

83 

a 

87 

88 

a 

96 

97 

a 

104 

105 

a 

112 

113 

a 

122 

123 

a 

128 

129 

a 

139 

Os três primeiros compassos da seção A revelam os três motivos principais sobre os 

quais a obra se desenvolve (Ex. 85, 86 e 87). São eles, respectivamente: 

Ex. 85 - Batuque na Serra da Tromba: motivo “x” 
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Ex. 86 - Batuque na Serra da Tromba: motivo “y” 

 

Ex. 87 - Batuque na Serra da Tromba: motivo “z” 

 

Tais motivos expõem a influência da polca e do maxixe, gêneros que marcaram a 

música popular urbana brasileira nos finais do século XIX e início do século XX 

(TINHORÃO, 1966). A polca, após certo desenvolvimento no Brasil, foi caracterizada pelo 

ritmicamente por um grupo que contém uma colcheia somada a duas semicolcheias no 

primeiro tempo do compasso e duas colcheias no segundo tempo (Ex. 88): 

Ex. 88 - Polca 

 

Já o maxixe (Ex. 89), segundo Mário de Andrade, se deu como consequência da 

complexa variedade rítmica fruto das influências estrangeiras aqui presentes, como as danças 

hispano-africanas da América, da habanera, do tango, assim como da polca (ANDRADE, 

1977). Seu ritmo se caracteriza pela figura de pausa de semicolcheia seguida de três 

semicolcheias: 
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Ex. 89 - Maxixe 

 

O motivo x é escrito de maneira cromática através de um desenho melódico semelhante 

a duplas bordaduras em sequência. Reaparece por toda a obra, ora conforme indicado no Ex. 

85, ora preenchendo o primeiro tempo do compasso com três semicolcheias (ao invés de 

duas), caracterizando assim o maxixe (Ex. 90): 

Ex. 90 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 3) 

 

O motivo y é construído a partir do dobramento do primeiro tempo da célula rítmica da 

polca. Sempre presente por meio de acordes executados com rasgueados em quase sua 

totalidade, confere à peça um caráter bastante percussivo. 

Em z há uma combinação dos dois ritmos aqui expostos: o primeiro tempo traz a polca, 

e o segundo, o maxixe. A junção fica por conta do prolongamento da segunda semicolcheia 

do primeiro tempo até a primeira semicolcheia do próximo tempo, substituindo assim a pausa 

de semicolcheia. Além disso, o baixo acrescenta ainda a marcação do baião. Enquanto a 

diversidade rítmica remete à polca, ao maxixe e ao baião, as terças presentes nas vozes 

superiores sugerem a moda de viola caipira (Ex. 91). 

Ex. 91 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 4-6) 

 

Além da marcação do baião no baixo, a influência da música nordestina está presente 

também na harmonia do trecho em questão, que abruptamente muda do campo harmônico de 

Mi maior para Mi menor dórico, modo cujo utilização é frequente nesta música. 
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Por toda a seção A os motivos x e y aparecem sempre em sequencia e normalmente 

construídos a partir do mesmo acorde, para logo em seguida serem executados novamente 

porém utilizando a tríade de dominante do acorde anterior, numa espécie de pergunta e 

resposta. 

A seção B contrasta com a anterior pelo seu caráter, ainda que momentâneo, menos 

percussivo e mais cantábile, numa melodia construída utilizando o motivo x (Ex. 92). 

Ex. 92 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 17-21) 

 

Em andamento mais lento e com maior lirismo, a seção D resolve a tensão gerada por 

toda a peça (Ex. 93). Inicia-se também a partir do motivo x e pela primeira vez na obra o 

centro harmônico se distancia de Mi maior e Mi menor, se desenvolvendo em Ré lídio, que ao 

lado dos modos dórico e mixolídio, são bastante recorrentes na música de Elomar. 

Ex. 93 - Batuque na Serra da Tromba: Trecho da seção D 

 

Em seguida Elomar prepara o retorno à tonalidade principal utilizando-se de elementos 

que contribuem para criar um efeito ambíguo no ouvinte no que diz respeito ao centro 

harmônico, seja através de tonicalizações em diferentes acordes, empréstimos modais ou pela 

inserção de acordes sem função tonal numa progressão tonal, procedimentos estes também 

bastante frequentes em sua obra. 
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Ainda em Ré lídio, a subseção d4 intercala a melodia com uma nota pedal que 

corresponde à segunda corda solta, resultando numa textura bastante semelhante ao ponteio da 

viola caipira na música nordestina. (Ex. 94). 

Ex. 94 - Batuque na Serra da Tromba: Trecho da seção D 

 

Em seguida o acorde de Si menor sustenta uma frase desenvolvida com notas repetidas 

que finalmente descamba no acorde de Si maior, dominante da tonalidade principal, para 

então retornar a seção A (Ex. 95). 

Ex. 95 - Batuque na Serra da Tromba: Trecho da seção D 

 

5.3.2 Aspectos idiomáticos 

A escrita presente em Batuque na Serra da Tromba não possibilita um vasto leque de 

possibilidades de digitação de mão esquerda, situação comum em obras de compositores 

violonistas que unem suas ideias musicais com as peculiaridades idiossincráticas do 

instrumento. Na peça em questão, as construções motívicas no decorrer de uma corda ou em 

cordas vizinhas, a proximidade das notas da melodia e as tonalidades evidenciam os 

conhecimentos idiomáticos do compositor. 

Os centros harmônicos utilizados na obra, Mi maior e Mi menor, possuem uma 

característica ressonante quando utilizadas ao violão, devido às cordas soltas que podem ser 

aproveitadas pelas respectivas tonalidades. Elomar explora tal característica em diversos 

acordes presentes por toda a peça (Ex. 96, 97 e 98): 
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Ex. 96 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 2) 

 

Ex. 97 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 5) 

 

Ex. 98 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 12) 

 

Numa outra passagem que traz o recurso da campanella, encontra-se novamente a 

ressonância das cordas soltas num pedal realizado com a nota Si segunda corda intercalado 

com uma melodia executada na primeira corda, que além de garantir uma sonoridade mais 

ressonante proporciona liberdade à mão esquerda para a realização dos translados (Ex. 99). 

Ex. 99 - Batuque na Serra da Tromba: trecho da seção D 

 

Um dos recursos mais idiomáticos do instrumento, a técnica do rasgueado está 

frequentemente associada ao violão flamenco. Realizado através de golpes dos dedos da mão 

direita contra as cordas do violão, resulta em estruturas rítmicas precisas e normalmente 

rápidas. Entretanto, os rasgueados utilizados por Elomar se aproximam muito mais do 

universo da música brasileira e do violão brasileiro - através da execução de diversos ritmos 
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nordestinos, por exemplo, do que das possibilidades e da complexidade do rasgueado 

andaluz.  

O segundo motivo apresentado em Batuque na Serra da Tromba é executado por meio 

de rasgueios e traz a célula rítmica da polca. Este motivo está presente por toda a obra, o que 

lhe confere um caráter bastante percussivo (Ex. 100).  

Ex. 100 - Batuque na Serra da Tromba: (c. 2) 

 

5.3.3 Aspectos técnicos 

Batuque na Serra da Tromba não apresenta grandes dificuldades técnicas, tendo em 

vista que as construções motívicas presentes em quase toda a obra são curtas e não geram 

problemas de digitação. 

O motivo a1, constante em toda a obra, é articulado por meio de ligados, sendo que o 

dedo quatro da mão esquerda é frequentemente recrutado. Deve-se observar a regularidade 

rítmica, pois as semicolcheias podem ser displicentemente aceleradas pela velocidade natural 

à técnica do ligado. Para tanto, recomenda-se o estudo com diferentes células rítmicas para 

alcançar regularidade e sincronia entre as mãos. 

  



94 

 

5.4 TRABALHADORES NA DESTOCA 

5.4.1 Aspectos analíticos 

A obra possui 85 compassos, e a sua base estrutural está demonstrada no quadro abaixo:  

Tabela 5 - Análise formal: Trabalhadores na Destoca 

A (1 – 26) B (27 - 43) A’ (44 – 65) C (66 – 79) CODA 

a1 a1’ a2 a3 a3’ b1 b1’ b1’’ b2 a3 a3’ a1’ a2 a1 c1 c2 a1 

1 

a 

4 

5 

a 

10 

11 

a 

20 

21 

a 

24 

25 

a 

28 

29 

a 

32 

33 

a 

36 

37 

a 

39 

40  

a  

43 

44 

a 

47 

48 

a 

51 

52 

 a 

57 

58 

 a  

67 

68 

a 

71 

72  

a 

75 

76 

a 

81 

82 a 85 

Trabalhadores na Destoca, assim como a próxima peça a ser analisada, Duvê Esse 

Chão Quema meus Pé, integra a suíte Labuta Sertaneza, que segundo Elomar “(...) trata da 

luta de um trabalhador sertanejo desde a barra do dia até a boca-da-noite (...)” (MELLO, 

1983, p. 15). 

O centro harmônico principal fixa-se em Mi maior, mas também visita o seu homônimo 

menor. Na seção A há uma breve tonicalização em Mi menor e a seção C possui esta 

tonalidade como centro tonal. 

Após o salto de uma quarta justa ascendente da nota Si para a nota Mi – intervalo 

encontrado no acorde de tônica da peça, a subseção a1 se inicia com a formação da escala de 

tons inteiros – formada apenas com intervalos de segunda maior (Ex. 101).  

Ex. 101 - Trabalhadores na Destoca: (c. 1-2) 
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Muito utilizada na música impressionista, a escala hexafônica
6
 possui uma simetria que 

reduz suas possibilidades à apenas duas escalas de tons inteiros, sendo que as outras serão 

transposições de uma dessas duas. É possível observar um paralelo entre o ciclo de quintas e a 

escala de tons inteiros, tendo em vista que a progressão das quintas gera um ordenamento 

harmônico regular com o intervalo de uma segunda maior a cada dois itens do ciclo.  

Na música popular, compositores como Tom Jobim, Garoto, Egberto Gismonti usaram-

na com frequência (Ex. 102, 103 e 104), “temperando” gêneros e ritmos tradicionais da 

música brasileira (o choro, o samba, a canção) com um elemento não tradicional (a escala 

hexafônica). O emprego das segundas em sequencia cria um colorido peculiar que, pela 

ausência da sensível, confere certo caráter modal à passagem em questão. Ao iniciar a peça 

desta maneira, Elomar cria uma instabilidade harmônica por ocultar, momentaneamente, o 

acorde de tônica. 

Ex. 102 - Choro (Tom Jobim): Escala de tons inteiros 

 

  

                                                 
6 De maneira genérica, escala hexafônica designa qualquer disposição melódica contendo seis notas. 

Como a escala de tons inteiros é provavelmente a sua forma mais utilizada, é esta organização 

específica que será abordada quando o termo for citado neste trabalho. 
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Ex. 103 - Água e vinho (Egberto Gismonti): Escala de tons inteiros 

 

Ex. 104 - Jorge do Fusa (Garoto): Escala de tons inteiros 

 

A escala de tons inteiros descamba num encadeamento de acordes bastante semelhante à 

cadência andaluza, proveniente do modo frígio e muito recorrente na música flamenca. A 

sucessão de acordes que caracteriza tal cadência obedece aos seguintes graus do modo frígio: 

IV – III – II – I# (BLASCO, 2009). Nesta passagem, Elomar realiza a progressão com os 

acordes F#7, F7 e E7, conduzindo à tônica pela primeira vez na peça. Seguindo estritamente à 

cadência frígia e utilizando a nota Mi como tônica, teríamos a seguinte progressão: Am – G – 

F – E. A similaridade entre ambas se verifica considerando a omissão do acorde de quarto 

grau e a utilização do terceiro grau bemolizado, realizando a cadência de forma cromática. A 

utilização de dissonância na cadência (Elomar acrescenta a sétima menor em todos os três 

acordes) faz com que a passagem se aproxime ainda mais do estilo andaluz (Ex. 105):  
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Ex. 105 - Trabalhadores na Destoca: Cadência andaluza 

 

A escala que inicia a subseção a1’ possui as mesmas notas da anterior, mas os 

intervalos estão ajustados na escala de Mi menor, que tonicaliza este trecho (Ex. 106).  

Ex. 106 - Trabalhadores na Destoca: Subseção a1’ 

 

Em a3 um período se desenvolve de maneira motívica. O motivo utiliza um pedal 

realizado com corda solta que se assemelha ao ponteio da viola na música nordestina (Ex. 

107). 

Ex. 107 - Trabalhadores na Destoca: motivo na subseção a3 

 

Em seguida o motivo é repetido uma quarta abaixo, e novamente a citação à cadência 

andaluza acontece (Ex. 108): 

Ex. 108 - Trabalhadores na Destoca: motivo 
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Estruturalmente mais simples, a seção B possui uma textura de melodia acompanhada e 

contrasta com a seção A – que apresenta uma variedade de escalas, arpejos, campanellas, por 

conter menos elementos idiomáticos ao violão.  

Um tema é apresentado em b1 (Ex. 109) e é repetido nas subseções seguintes com 

ligeiras modificações, até que em b2 (Ex. 110) ocorre um pequeno desenvolvimento que 

finaliza com uma cadência à tônica.  

Ex. 109 - Trabalhadores na Destoca: b1 

 

 

Ex. 110 - Trabalhadores na Destoca: b2 

 

A seção C possui a mesma textura da seção anterior, porém possui um caráter mais 

cantabile e logo no início modula para Mi menor (Ex. 111). 

Ex. 111 - Trabalhadores na Destoca: Início da seção C 

 

Ao adentrar a subseção c2, uma melodia se desenvolve na primeira corda em conjunto a 

um ostinato realizado nos bordões que conduz a passagem ao ápice, enquanto a harmonia 

caminha de volta a tonalidade principal (Ex. 112):  
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Ex. 112 - Trabalhadores na Destoca: c.2 

 

5.4.2 Aspectos idiomáticos 

Em Trabalhadores na Destoca Elomar explora de maneira bastante diversa os recursos 

idiomáticos do instrumento. No sexto compasso, arpejos cíclicos – recurso idiomático de mão 

direita, são realizados utilizando os efeitos da campanella, que pelo uso de cordas soltas 

permite que a mão esquerda fique livre para a execução da melodia na voz inferior (Ex. 113).  

Ex. 113 - Trabalhadores na Destoca: (c. 6-7) 

 

A seção B também apresenta uma passagem onde a campanella está presente. Ao 

alternar a primeira corda solta com terças realizadas na segunda e terceira cordas, obtém-se 

uma sonoridade ressonante devido à superposição sonora além de proporcionar liberdade à 

mão esquerda para a realização dos translados (Ex. 114). Em seguida a mesma ideia motívica 

se repete, desta vez com a nota Si da segunda corda solta funcionando como pedal (Ex. 115) 
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Ex. 114 - Trabalhadores na Destoca: Campanellas 

 

Ex. 115 - Trabalhadores na Destoca: Campanellas 

 

A seção B traz um glissando de mão direita (Ex. 116) que se assemelha aos presentes no 

Estudo nº 11 de Heitor Villa-Lobos (Ex. 117) e na Homenaje pour le tombeau de Claude 

Debussy, de Manuel de Falla (Ex. 118). 

Ex. 116 - Trabalhadores na Destoca: glissando de mão direita 

 

Ex. 117 - Estudo nº 11 (Heitor Villa-Lobos) 

 

Ex. 118 - Homenaje pour le tombeau de Claude Debussy (Manuel de Falla) 
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Com o deslizar de um dedo da mão direita por várias cordas, cria-se o efeito de um 

arpejo bastante rápido e fluido. As notas que compõem o arpejo em Trabalhadores na 

Destoca – que envolvem cordas presas e soltas e formam o acorde de Mi maior, resultariam 

num gesto completamente diferente se fossem articuladas lentamente ao invés da aplicação do 

glissando. 

54.4.3 Aspectos técnicos 

As dificuldades técnicas da peça residem principalmente na execução de trechos com 

escalas e arpejos. Apesar de serem recursos idiomáticos do instrumento, o estudo detalhado 

dos procedimentos se faz necessário para a plena execução da obra. 

Os arpejos cíclicos presentes na peça, recurso idiomático de mão direita, representam 

uma fórmula frequentemente encontrada na literatura. A disposição do arpejo – polegar nos 

bordões e os dedos indicador, médio e anular respectivamente nas cordas Sol, Si, e Mi 

permite a execução do mesmo de maneira fluida e contínua. Alguns estudos foram escritos 

com o intuito de aprimorar esta configuração (Ex. 119 e 120). Importante notar que, no caso 

do Estudo nº 11 de Heitor Villa-Lobos exemplificado abaixo, o compositor explorou a 

possiblidade do instrumento que permite executar uma mesma nota em cordas diferentes, 

criando assim um padrão que inclui cinco notas repetidas na mesma altura dispostas nas três 

primeiras cordas do violão, resultando num arpejo cíclico. 

Ex. 119 - Estudo nº 4. Op. 48 (Mauro Giuliani) 
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Ex. 120 - Estudo nº 11 (Heitor Villa-Lobos) 

 

O trecho exposto no Ex. 121 tem como objetivo técnico a realização de uma melodia na 

voz superior enquanto acordes e arpejos vão sendo construídos. O toque apoiado da melodia é 

um recurso que pode ser utilizado para se obter o destaque desejado, especialmente em notas 

que são ápices de frases ou se encontram em níveis de dinâmicas mais fortes. 

Ex. 121 - Trabalhadores na Destoca: (c. 27 a 33) 

 

Pela melodia estar situada na tessitura da primeira corda, é interessante que esta 

possibilidade seja aproveitada por colaborar com a uniformidade no fraseado. No entanto esta 

maneira de dispor a melodia exige vários translados de mão esquerda para a sua execução. O 

translado, que significa a mudança de uma posição à outra, exige cuidado por parte do 

intérprete para que não prejudique o argumento musical. Nos casos específicos da presente 

peça as mudanças são necessárias no meio de frases, e para que elas não tenham uma cesura 

em seu fraseado, é preciso que o executante realize escolhas satisfatórias para realizar essas 

trocas.  
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No compasso 28 as dificuldades do translado podem ser minimizadas com a utilização 

de dedo guia. Noad (1994, p. 95) descreve o dedo guia no parágrafo a seguir: 

Existem várias maneiras de mudar de uma posição para outra, uma das mais 

suaves e convenientes é o uso do “dedo guia”. Isso significa que depois de 

tocar uma nota em determinada posição, o dedo da mão esquerda desliza 

sem soltar a corda para a nova posição, desta forma guiando a mão inteira 

para a nova posição (tradução nossa). 

Neste caso o dedo guia será o dedo quatro, que após tocar o Si na sétima casa da 

primeira corda levará a mão esquerda para a nova posição. Após o translado o dedo guia não 

será utilizado de imediato, assumindo assim uma postura semi-inativa
7
 (Ex. 122): 

Ex. 122 - Trabalhadores na Destoca: (c. 30 a 32) 

 

Já no Ex. 123 os dedos que servirão de dedo guia serão tocados em ambas as posições 

(a de partida e a de chegada), num tipo de translado que Carlevaro classifica como translado 

por deslocamento. 

  

                                                 
7
 SANTOS (2009, p. 39) discorre a respeito dos diferentes tipos de dedo guia, e para tanto utiliza os 

termos (dedo guia) ativo, semi-inativo e inativo. “O dedo ativo é aquele que é tocado em ambas as 

posições (a de partida e a de chegada); o dedo guia semi-inativo é tocado apenas uma das posições; o 

dedo guia inativo é um recurso completamente artificial, e nenhuma das notas é tocada (nem a nota de 

partida nem a de chegada). 
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Ex. 123 - Trabalhadores na Destoca: (c. 42 – 44) 

 

Segundo Carlevaro (1974, p.51), para este tipo de translado “o braço deve estar 

intimamente ligado ao movimentos  que a mão realiza; na realidade é o braço que executa os 

translados na escala (tradução nossa). 
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5.5 DUVÊ ESSE CHÃO QUEMA MEUS PÉ 

5.5.1 Aspectos analíticos 

“(...) A expressão ‘Duvê’ vem do romani – língua falada pelos milhares de ciganos que 

eram peregrinos por nossos sertões – significa Deus”. (Mello, 1983, p. 15) 

Duvê Esse Chão Quema Meus Pé possui uma estrutura formal mais livre, como se 

observa no quadro abaixo, porém com partes claramente definidas e cadenciadas. Construída 

em Mi menor, algumas das seções alternam para a tonalidade homônima, como também se 

observa nas outras peças.  

Tabela 6 - Análise formal: Duvê Esse Chão Quema Meus Pé 
A (1 – 29) B (30 - 65) C (66 – 86) A (87 – 115) 

a1 a2 a1 a2’ a3 a1 b1 b2 b3 b3 c1 c1 c2 c3 a1 a2 a1 a2’ a3’ 

1 

a 

4 

5 

a 

9 

10 

a  

13 

14 

a 

21 

22 

a 

29 

30 

a 

33 

34 

a 

37 

38 

a 

52 

53  

a  

59 

60 

a 

 65 

66 

a 

69 

70 

 a 

73 

74 

 a  

79 

80 

a 

86 

87  

a  

90 

91 

a 

95 

96  

a  

99 

100  

a   

107 

108 

a 

115 

 

D (116 – 148) C (149 - 169) E (170 – 203) 

a1 d1 d2 d1’ c1 c1 c2 c3 e1 e1’ b3 b3’ e2 

116 

a 

121 

122 

a 

129 

130 

a 

138 

139 

a 

148 

149 

a 

152 

153 

a 

156 

157 

a 

162 

163 

a 

169 

170 

a 

174 

175 

a 

178 

179 

a 

184 

185 

a 

186 

187 

a 

203 

 

Na subseção a1 Elomar estabelece um encadeamento harmônico derivado do modo 

dórico, que dá origem ao acorde de Lá maior no trecho abaixo (Ex. 124): 
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Ex. 124 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Modo dórico em a1 

 

Ainda no mesmo trecho já se observa os dois motivos sobre os quais toda a seção A está 

construída: o primeiro traz um arpejo em quiálteras de cinco ou seis notas e o segundo 

acomoda a melodia em quatro colcheias (Ex. 125).  

Ex. 125 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Motivos 

 

Em seguida, em a2 e a2’, se observa uma sequencia de acordes diminutos originados a 

partir de um paralelismo de mão esquerda, que se movimentam por cromatismos 

descendentemente (Ex. 126).  

Ex. 126 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Acordes diminutos 

 

Em a3 o colorido harmônico se modifica e a harmonia permanece quase estática por 

alguns compassos no acorde de Lá menor. Considerando este processo como uma curta 
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tonicalização, o modo dórico se faz presente novamente (Lá dórico), caracterizado no acorde 

de Ré maior e na nota Fá# na melodia (Ex. 127). 

Ex. 127 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Modo dórico 

 

O núcleo da seção B é essencialmente rítmico. Observa-se em b2 linhas melódicas 

bastante curtas, com apenas duas notas, que são seguidas de tríades diminutas em movimentos 

cromáticos e descendentes que levam ora ao acorde de Lá menor, ora à Mi menor, sendo que 

ambos utilizam uma polirritmia, com os acordes em colcheias e o baixo marcando a célula 

advinda do baião (Ex. 128).  

Ex. 128 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Trecho da seção B 
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A seção C traz uma sonoridade que sugere o canto dos cantadores nordestinos devido a 

curta extensão dos fragmentos melódicos, que em geral não ultrapassam o intervalo de uma 

terça, aos rápidos arpejos que intercalam a melodia, sugerindo o acompanhamento da viola 

caipira, e ao encadeamento harmônico simples, que utiliza a sequencia de acordes Mi maior, 

Lá maior e Si com sétima (Ex. 129).  

Ex. 129 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Trecho da seção C 

 

A ideia desenvolvida nas seções anteriores – curtos desenhos melódicos entrecortados 

por arpejos, continua na seção D, porém estes são mais extensos e possuem mais dissonâncias 

em decorrência das cordas soltas do violão, realizando campanellas, e à utilização dos modos 

dórico, devido a nota Dó#, e a um “empréstimo” do modo lídio; empréstimo pois este é um 

modo com características modais maiores – uma alteração do quarto grau de uma escala 

maior, que aqui foi empregado num modo menor, elevando a nota Lá natural, na tonalidade 

de Mi menor, para Lá# (Ex. 130). 
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Ex. 130 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Trecho da seção D 

 

Em seguida os desenhos melódicos permanecem estáticos, executando notas repetidas, 

enquanto os arpejos descem cromaticamente (Ex. 131). As notas repetidas provocam tensão, 

como explica Nikolaus Harnoncourt (1996, p. 163): 

Outro recurso de expressão que a música clássica retomou do barroco é o das 

notas repetidas. Estas têm sempre uma significação particular. Numa escrita 

rigorosa, sabe-se que são proibidas. Na música antiga (anterior a 1600), elas 

só se encontram para descrever ruídos e para dividir um som em sílabas. A 

nota repetida é uma invenção de Monteverdi que introduz, no 

Combattimento di Tancredi e Clorinda, pela primeira vez, a divisão de uma 

semibreve em 16 valores menores, visando com isso, exprimir o sentimento 

de cólera. A partir daí, as notas repetidas serão usadas para obter efeitos 

particulares que, na maioria das vezes, têm algo a ver com a ideia original de 

Monteverdi, isto é, a expressão de sentimentos agitados. Um bom número de 

movimentos de sinfonias clássicas está construído sobre baixos 

estereotipados em colcheias, de sorte que o acompanhamento produz uma 

agitação e uma tensão fortemente acentuadas. Isso, hoje em dia, só 

raramente é compreendido pois as notas repetidas são, para nós, apenas 

simples repetições de nota ou de acorde, desprovidas de qualquer expressão. 

Na música clássica, tocam-se muitas vezes páginas inteiras de colcheias e 

semicolcheias, como se o que estivesse em jogo fossem meras colcheias e 

semicolcheias e não notas repetidas expressivas que exigem uma certa 

tensão e agitação tanto de quem ouve como de quem executa. 
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Ex. 131 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Notas repetidas 

 

Em seguida o centro tonal da seção passa para Mi maior, e o retorno à tonalidade 

homônima ocorre por meio de uma progressão modal. Após reafirmar a tonalidade de Mi 

maior por meio dos principais acordes desta tonalidade – Mi maior, Lá maior e Si maior, o 

acorde de Lá aparece sem a terça, criando dúvida quanto ao seu modo podendo ser um acorde 

comum tanto à tonalidade que está sendo utilizada (Mi maior) quanto a que está por vir (Mi 

menor). Posteriormente o acorde de Sol menor com sétima dá continuidade, seguido de Fá 

menor com sétima até atingir Mi menor. Após a modulação o compositor prepara o retorno à 

seção C, em Mi maior, finalizando o trecho com a sua dominante, Si maior. Esta sequência de 

acordes, que foge às regras do sistema total por não se enquadrarem nos campos harmônicos 

de nenhuma das tonalidades (Mi maior ou Mi menor), cria um efeito surpresa no ouvinte pela 

ausência das tensões inerentes ao tonalismo, provocando um efeito de suspensão e 

estranhamento que é intensificado pelo movimento descendente dos acordes até o 

aparecimento do acorde de Si maior, sugerindo o retorno à Mi maior (Ex. 132). 

Ex. 132 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Retorno à seção C 

 

A seção E inicia com uma sucessão de acordes diminutos, formando uma série de 

paralelismos horizontais no braço do instrumento, que guiam o trecho (Ex. 133): 
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Ex. 133 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Trecho da seção E 

 

No final da seção há uma mudança na textura com o posicionamento da melodia nos 

baixos enquanto as cordas mais agudas realizam o acompanhamento. Observa-se novamente 

uma polirritmia entre a melodia nos baixos e os acordes (Ex. 134 e 135): 

Ex. 134 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Polirritmia 
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Ex. 135 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Polirritmia 

 

5.5.2 Aspectos idiomáticos 

Uma das peças para violão solo mais idiomáticas de Elomar, Duvê Esse Chão Quema 

Meus Pé é praticamente toda composta utilizando-se de recursos violonísticos. Os mais 

frequentes são progressões simétricas e o uso de campanelas. A primeira seção da peça está 

construída a partir de dois motivos, sendo que o primeiro deles realiza arpejos que utilizam 

desenhos semelhantes de mão esquerda que de deslocam pelo braço do instrumento. No 

trecho a seguir os arpejos caminham descendentemente de maneira “quase” cromática: os dois 

primeiros têm como ponto de partida os acordes de Mi diminuto e Ré# diminuto, utilizando a 

mesma “forma” de mão esquerda, que se difere minimamente daquela utilizada para os 

próximos arpejos, em Dó# diminuto e Dó diminuto. Os arpejos partem da quinta corda em 

direção à segunda, as três primeiras em cordas presas e a segunda corda sempre solta, ora em 

consonância com a harmonia do arpejo, ora formando intervalos dissonantes, como segunda 

menor e sétima maior. Um pedal é feito com a sexta corda solta, que precede o início de cada 

arpejo (Ex. 136). 

Ex. 136 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Progressões simétricas (c. 6-9) 
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compassos 6 e 7                        compassos 8 e 9 

Em seguida a estrutura se repete de maneira expandida, e a linha descendente vai de Fá 

diminuto até Si diminuto, de maneira cromática, mantendo o mesmo desenho da mão 

esquerda da sexta até a primeira posição. A nota Mi encontrada na sexta corda continua como 

pedal e os acordes formados pela mão esquerda se misturam com a segunda e a primeira 

corda soltas (Ex. 137): 

Ex. 137 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Progressões simétricas 

 

 

Há ainda outros momentos nos quais ocorrem paralelismos, como na seção B onde 

tríades diminutas se sucedem formando paralelismos horizontais e verticais (Ex.138): 
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Ex. 138 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Progressões simétricas 

 

1º e 2º acordes 3º e 4º acordes 6º e 7º acordes 

Como se observa, os paralelismos em Duvê Esse Chão Quêma meus pé são formados a 

partir de tríades diminutas, e na seção E toda uma frase é guiada por tais acordes utilizando 

um mesmo desenho de mão esquerda envolvendo as quatro primeiras cordas (Ex.139). 

Ex. 139 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Progressões simétricas 

 

 

Como se vê, os paralelismos aqui criados por Elomar se baseiam em tríades diminutas e 

empregam a campanella, acrescentando aos acordes formados com o auxílio da mão esquerda 

a primeira e a segunda corda solta e a sexta corda solta como pedal. Tal configuração nos 

remete a Villa-Lobos. No seu Estudo nº 1 (Ex. 140), na seção central, um acorde diminuto é 

transposto descendentemente por meio de semitons ao mesmo tempo em que as notas Mi, 

presentes da primeira e sexta corda soltas, não se alteram. 
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Ex. 140 - Estudo nº 1 (Heitor Villa-Lobos) 

 

 

Já no Prelúdio nº 1 (Ex. 141), Villa-Lobos desenvolve uma melodia na quarta corda 

enquanto o acompanhamento fica a cargo das primas, formando, juntos, acordes diminutos em 

sequencia por meio de paralelismos. A forma utilizada pela mão esquerda é exatamente a 

mesma que Elomar utiliza em Duvê Esse Chão Quema Meus Pé no Ex. 139, mas com 

inversão do registro utilizado para acomodar a melodia. 
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Ex. 141 - Prelúdio nº 1 (Heitor Villa-Lobos) 

 

 

O efeito da campanella é utilizado em diversos momentos. No trecho a seguir, Elomar 

volta a utilizar terças executadas na segunda e terceira cordas intercaladas com a primeira 

corda solta, como foi observado em outras peças (Ex. 142): 

Ex. 142 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Uso de campanellas 

 

Na figura a seguir também se observa a aplicação da campanella no acompanhamento 

realizado nas primas, com a sobreposição da nota Mi e posteriormente das notas Mi e Si à 

várias outras notas (Ex. 143): 
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Ex. 143 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Uso de campanellas 

 

Na seção final Elomar modifica a textura ao posicionar a melodia nos graves do 

instrumento e o acompanhamento é executado nas cordas mais agudas, ora apenas com cordas 

soltas, ora em mistura com notas presas por meio de campanellas (Ex. 144).  

Ex. 144 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Melodia nos baixos e uso de campanellas 

 

Desta forma, mais uma vez se observa a influência de Villa-Lobos, a quem é creditado a 

“descoberta” desta possibilidade técnica. Tanto no seu Prelúdio nº 1 (Ex. 145) como no 

Estudo nº 11 (Ex. 146) a melodia se encontra exposta na região grave do violão, executada 

pelo polegar, delegando aos outros dedos o acompanhamento nas cordas mais agudas: 
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Ex. 145 - Prelúdio nº 1 (Heitor Villa-Lobos) 

 

Ex. 146 - Estudo nº 11 (Heitor Villa-Lobos) 

 

Na Seção D há uma série de arpejos que utilizam as seis cordas do violão, em 

movimentos descendentes e ascendentes, que se iniciam na primeira corda em direção à sexta 

para em seguida voltar para a primeira, através de rápidos movimentos da mão direita (Ex. 

147). Esta disposição pode configurar uma quiáltera com dez notas e é bastante violonística, 

posto que é desenvolvida a partir da quantidade de cordas do instrumento. Alguns 

compositores no século XX criaram arpejos dentro desta fórmula, como Joaquin Rodrigo (Ex. 

148 e 149), no entanto os arpejos construídos por Elomar se diferem daqueles por serem 

menos simétricos, devido à quantidade de notas que não se limita a dez, mas sim onze ou 

doze, e também pelo fato de que alguns arpejos finalizam com notas diferentes das quais 

começaram, enquanto que nos exemplos encontrados na literatura a mão esquerda apenas 

muda de acorde entre um arpejo e outro, e não “durante” a sua execução. 
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Ex. 147 - Duvê Esse Chão Quema Meus Pé: Arpejos 

 

Ex. 148 - Tres piezas españolas: Passacaglia (Joaquin Rodrigo) 
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Ex. 149 - Concierto de Aranjuez (Joaquin Rodrigo) 

 

5.5.3 Aspectos técnicos 

Para a execução dos arpejos na seção inicial, que ocorrem num andamento bastante 

acelerado, é recomendado que o violonista realize a preparação prévia dos dedos da mão 

direita,  processo este que o violonista americano Scott Tennant (1995) se refere como 

planting, que consiste em posicionar nas cordas antecipadamente os dedos da mão direita que 

serão utilizados para tocar um arpejo ou acorde, ao invés de conduzir cada dedo à corda 

apenas no momento do ataque. Além de possibilitar maior velocidade no caso de um arpejo, 

permite parar a vibração das cordas, evita possíveis ruídos provocados pelo contato da unha 

com a corda em vibração, além de proporcionar maior controle sobre a produção do som.  

Para o padrão de arpejos exposto no (Ex. 150), formado por cinco notas, o violonista 

poderá posicionar os dedos indicador, médio e anular na quarta, terceira e segunda cordas, 

respectivamente, enquanto o polegar, encarregado de tocar as duas primeiras notas do arpejo, 

irá repousar na sexta corda para em seguida tocar a quinta. 

Ex. 150 - Sugestão de preparação da mão direita 
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Os arpejos presentes na seção D possuem algumas peculiaridades que dificultam a sua 

execução, e é interessante que sejam estudados de maneira pormenorizada (Ex. 151). Apesar 

de trazerem quiálteras de nove e dez notas, os arpejos se iniciam duas notas antes de tais 

agrupamentos contendo no total onze ou doze notas, configuração esta difícil de ser 

encontrada no repertório violonístico. Além disso, os finais dos arpejos se conectam com 

motivos curtos que fazem parte da linha melódica e esta transição deve ser executada com 

bastante fluidez, sem cesuras, o que também requer cuidados quanto a digitação a ser 

utilizada. 

Ex. 151 - Digitação para a mão direita 

 

Para se atingir maior fluidez nos glissandos de mão direita, é recomendável que o dedo 

deslize pelas cordas de maneira leve, para favorecer a continuidade rítmica. É interessante que 

os finais dos arpejos sejam tocados com os dedos indicador, médio e anular da mão direita 

para que estes já estejam bem posicionados no momento de tocar as notas da melodia. Devido 

ao caráter de acompanhamento destas quiálteras, verifica-se nos glissandos aqui descritos 

uma função que é muito mais gestual do que rítmica, o que confere certa liberdade ao 

intérprete quanto à precisão rítmica destes agrupamentos. 

Para a realização de passagens tecnicamente difíceis Eduardo Fernandez (2001) 

recomenda a realização da Versão Zero, que é a elaboração de uma versão simplificada do 

trecho em questão a partir da eliminação de elementos mecânicos com o objetivo de executá-

lo com o máximo de facilidade – o que o autor define como zero absoluto, para que em 

seguida sejam acrescentados os procedimentos mecânicos gradativamente.  



123 

 

Baseado nas ideias de Fernandez sugere-se o estudo do padrão de arpejos demonstrado 

acima retirando toda a atividade da mão esquerda a fim de concentrar toda a atenção na mão 

direita, como demonstra o (Ex. 152): 

Ex. 152 - Realização da Versão Zero 

 

Em seguida ao exercício sugerido, propõe-se o estudo do trecho com a utilização da 

mão esquerda, conforme indica a partitura, porém transpondo os diferentes acordes utilizados 

por toda a extensão do braço do instrumento, o que irá colaborar para que o violonista se 

habitue com a diferença de tensão entre as cordas soltas e presas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No percurso de responder aos questionamentos propostos por este trabalho, fez-se 

necessário investigar por diferentes ângulos o conjunto de peças selecionadas, e, desta forma, 

adentrar na linguagem desenvolvida na produção musical de Elomar Figueira Mello. Algumas 

considerações se mostram evidentes. As obras apresentam elementos que possivelmente 

caracterizam o estilo Elomariano: o lirismo melódico, a atmosfera seresteira, o tratamento 

harmônico que articula diferentes elementos do modalismo sem desconfigurar um contexto 

tonal e que frequentemente recorre a uma sucessão de procedimentos opostos que confrontam 

modo maior versus modo menor, diatônico versus cromático, tonal versus modal. O tempo é 

outra esfera que caracteriza sua música: a partir das interpretações do próprio compositor 

verificam-se constantes flutuações no andamento, sugerindo muitas vezes desenhos melódicos 

e rítmicos dos cantadores nordestinos, ora imbuídos de caráter bastante enérgico, ora com 

pequenas sutilezas que tem como consequência uma agógica muito peculiar que se difere, por 

exemplo, de boa parcela do repertório do violão brasileiro construído a partir de gêneros como 

o samba ou até mesmo o choro que possuem a manutenção do pulso como um elemento 

interpretativo essencial.  

A influência mais marcante é, sem dúvida, a música nordestina, que envolve referências 

à viola caipira, aos cantadores, e também a utilização de ritmos e modos típicos desta região. 

Em menor escala, observa-se a recorrência de características da música flamenca e técnicas 

encontradas na chamada música de concerto, como a simulação de uma polifonia dentro de 

uma só voz, por meio de uma figuração melódica em movimentos de “ziguezague”. Verifica-

se também a preferência por estruturas formais binárias, presentes em Calundú e Cacorê, 

Batuque no Panela e Batuque na Serra da Tromba e afinidades com os princípios do 

movimento armorial.  

Com base nestes argumentos é possível identificar a confluência de aspectos oriundos 

tanto da música popular – através, por exemplo, da absorção de práticas musicais 

desenvolvidas em ambientes urbanos como a seresta, da música erudita – qualitativo que se 

refere à tradição musical desenvolvida na Europa desde a Idade Média, por meio da utilização 

de diferentes estruturas e recursos composicionais comuns a esta tradição, e da música 

folclórica, ao trabalhar, ainda que de maneira estilizada, com ritmos e gêneros musicais 

comuns na região nordeste. 
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As transcrições, que foram feitas a partir das gravações do compositor presentes em 

seus disco Cartas Catingueiras (1983) e Cantoria 3 Elomar Canto e Solo (1995), permitiram 

visualizar as obras num plano escrito, favorecendo assim a aplicação de diferentes abordagens 

analíticas e o trabalho de edição, sendo que algumas peculiaridades referentes a estas 

gravações afetaram diretamente o processo de transcrição. Especialmente em trechos de 

grande velocidade, observa-se a ocorrência de ruídos, decorrentes da própria execução, que 

dificultam a percepção das notas. Outro ponto diz respeito aos campos harmônicos: as peças 

foram escritas em tonalidades diferentes daquelas ouvidas nas gravações, uma vez que estas 

foram feitas com a utilização de um capotraste posicionado no braço do violão e as 

transcrições exibem as tonalidades nas quais as obras foram idiomaticamente elaboradas, 

mantendo assim as construções e disposições instrumentais desenvolvidas pelo compositor. 

Devido às constantes oscilações de agógica verificadas nas interpretações do autor buscou-se 

uma escrita que é recorrente nos estilos utilizados acompanhada de indicações de 

expressividade, posto que resultaria num texto bastante complexo e ineficaz a transcrição das 

peças com total exatidão às durações das notas. 

Buscou-se empregar nas edições sinais de expressividade em sintonia com as 

interpretações do autor, como uma ferramenta que auxilia no entendimento das obras. As 

indicações de digitação são sugestões editoriais, entretanto tais dedilhados foram elaborados 

com o intuito de manter as construções de mão esquerda e as combinações de cordas 

utilizadas pelo compositor, percebidas através das gravações. Considera-se tal critério 

relevante devido à importância dos processos de digitação em composições com um forte 

componente idiomático, construídas a partir de elementos técnico-instrumentais. 

Uma singularidade nas edições realizadas refere-se ao fato de que estas não foram 

produzidas a partir de uma edição anterior, de um documento escrito; as gravações foram as 

fontes para o trabalho. Considerando as variadas reflexões realizadas com o intuito de melhor 

compreender as obras e também à condição de instrumentista do editor proporcionar 

informações específicas às edições, entende-se que a atividade editorial realizada sintoniza 

com as características de uma edição crítica e prática. 

As composições de Elomar para violão compartilham uma visão idiomática do 

instrumento, sendo constante o uso de rasgueados; do capotraste; a exploração de cordas 

soltas – que resulta numa maior ressonância do instrumento; e construções harmônicas 
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baseadas em posições fixas de mão esquerda caracterizadas pela economia de aberturas dos 

dedos.  

Conforme foi dito no capítulo II, Elomar teve algumas aulas com a professora Heddy 

Cajueiro, contudo, seu aprendizado no instrumento foi basicamente autodidata. No decorrer 

desta pesquisa foi possível constatar nas diversas gravações que a sua técnica se caracteriza 

por um toque bastante enérgico, por vezes ríspido, sendo recorrentes alguns procedimentos. 

São frequentes arpejos circulares que utilizam as seis cordas resultando em quiálteras de dez 

notas – ou estruturas semelhantes.  

Foi possível também observar certas características na utilização do rasgueado: este se 

insere no universo da música popular brasileira e frequentemente articula ritmos como o baião 

e a polca; sua técnica de rasgueado, em geral, possui uma velocidade moderada, o que lhe 

confere um suingue peculiar. Há também uma direção comum dos dedos da mão direita na 

execução desta técnica: o polegar realiza os ataques descendentes (sexta corda em direção à 

primeira) e o indicador os movimentos ascendentes (a primeira corda em direção à sexta 

corda). Desta maneira, em decorrência da distância dos dedos em relação às cordas, a ação do 

polegar abarca principalmente os bordões, e o indicador, as primas. 

Provavelmente em razão do seu descompromisso com as vanguardas vigentes no século 

XX não se verifica o uso de recursos técnicos que resultam em sonoridades não convencionais 

recorrentes na chamada música contemporânea, como o pizzicato alla Bartók, glissando com 

a unha da mão direita, notas de entonação apagada, bem como golpes percussivos sobre o 

tampo, às cordas ou o braço do violão. O compositor também não recorre a nenhuma 

possibilidade de scordatura, e mesmo técnicas presentes na literatura desde o século XVIII – 

como o pizzicato e a produção de harmônicos naturais e oitavados (ROMÃO, 2012), não são 

utilizadas. 

A partir das diferentes características demonstradas neste trabalho torna-se possível 

visualizar diversos pontos de aproximação e distanciamento entre as peças para violão solo de 

Elomar e a literatura do violão brasileiro tradicional. Conforme visto no capítulo III, Elomar 

recria com frequência a atmosfera romântico-seresteira presente em composições de, por 

exemplo, João Pernambuco, Dilermando Reis, Canhoto ou Garoto; contudo, Elomar explora 

de maneira ampla e singular elementos cromáticos e modais. Entende-se que Elomar cria e 
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recria com sua música uma linguagem artística ímpar, inspirada profunda – mas não 

exclusivamente, na cultura musical do sertão nordestino. 

Aspira-se que esta dissertação contribua para um melhor acesso à obra de Elomar e que 

as transcrições realizadas sejam alvo de interesse por parte dos intérpretes. Por ser o primeiro 

trabalho a se debruçar sobre a produção violonística deste compositor, vislumbra-se um 

campo vasto para futuras pesquisas na área musical – incursões nos seus processos 

composicionais, diferentes abordagens analíticas, sua posição perante a literatura musical 

brasileira dos séculos XX e XXI, dentre muitas outras possibilidades.  
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