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RESUMO 

 

 

 

Este artigo teve como objetivo demostrar os processos de criação sob a ótica da 
digitação e dedilhados para mão esquerda e direita, respectivamente. Para isso, foram 
analisados trechos da peça Dansa Brasileira, de Radamés Gnattali, por meio do 
manuscrito e da edição publicada em 1990, pela Chanterelle Verlag, investigando o 
que foi grafado pelo compositor brasileiro e por Laurindo Almeida, intérprete a quem 
a peça foi dedicada. Utilizou-se como ferramentas, técnicas violonísticas para se 
chegar a uma nova interpretação, com base no estilo da obra, recursos estilísticos e 
idiomáticos no violão. Como resultado, produziu-se uma Nova Edição com os 
dedilhados de mão direita e digitação de mão esquerda, revisando a literatura 
preexistente que sustenta e fundamenta os aspectos teóricos desta pesquisa. Além 
do produto final, o leitor encontrará, também, o Memorial, contendo as atividades 
realizadas por este pesquisador no decorrer do Mestrado Profissional e os Relatórios 
Finais das Práticas Interpretativas, exigidas pelo Programa de Pós-Graduação 
Profissional em Música (PPGPROM). 
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper aims to show the processes of creation for left-hand keyboarding and right-
hand strumming. For that, we have analysed pieces of Radamés Gnattali’s Dansa 
Brasileira in the manuscript and 1990 edition by Chanterelle Verlag, investigating what 
the Brazilian composer wrote, and Laurindo Almeida, performer to whom the piece was 
dedicated. We have used guitar techniques for a new performance, based on the work 
style, and style and language resources on the guitar. As a result, we have worked 
right-hand strumming and left-hand keyboarding, reviewing the pre-existing literature 
grounding the assumptions of this investigation. Along with the end product, the reader 
will find also the memorial with works this investigator has made during her M.A. and 
reports of performances the Programa de Pós-Graduação Profissional em Música 
(PPGPROM) requires. 
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1 MEMORIAL 

1.1 Trajetória Musical até o Mestrado Profissional em Música 

Em 1999, iniciei meus estudos no violão de maneira autodidata, por meio de 

revista de cifras e de músicas que ouvia no rádio, com a intenção de tocar o máximo 

que pudesse, pois não tinha acesso a nenhuma aula de violão. Ainda no mesmo ano, 

fui ao teatro do SESC, para assistir a uma apresentação do meu irmão, que é músico, 

e tive a grata surpresa de conhecer o Choro e Francisco Fidelis, o meu primeiro 

professor de violão. 

Naquele período, tive os primeiros contatos com partituras, teoria musical e 

violão erudito, com livros do Isaias Sávio e algumas partituras de Carulli e Tárrega, 

despertando interesse em buscar o conhecimento na área de música, mais 

especificamente no meio erudito. As aulas duraram apenas seis meses, pois, por 

motivo de estudo, Fidelis foi morar em Pernambuco. 

Depois, não tive um professor formal que me orientasse tecnicamente, e, como 

consequência, ocorreu a falta de estímulo para estudar o violão erudito. Na mesma 

época conheci o Choro e procurei músicos, em Maceió, que tocassem esse gênero 

brasileiro. Fui apresentado a Wellington Pinheiro, cavaquinhista, que abriu a minha 

visão sobre música. Durante quase 10 anos fiz parte do grupo Confraria Alagoana do 

Choro, aprendendo muito com todos os músicos que por ali passaram, e ajudaram em 

minha formação musical. No mesmo período, formava o trio Cia. do Choro, com violão, 

pandeiro e cavaquinho. 

Com os grupos citados, também desenvolvia trabalhos na área de música 

popular cantada, acompanhando artistas locais ao violão. No entanto, a minha vida 

artística mudou quando fui chamado para fazer arranjos para o espetáculo Sawabona, 

cumprimento usado no Sul da África, que quer dizer "eu te respeito, eu te valorizo, 

você é importante para mim”, escrevendo inicialmente para um trio de metais. Foi a 

primeira experiência de escrita e direção musical.  

Em 2014, fui convidado pela cantora Irina Costa a escrever arranjos para 

Orquestra de Câmara, sob a temática da música popular portuguesa, o que foi um 
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grande desafio, pois a minha vivência e experiência com instrumentos de cordas 

friccionadas não existia. O nome do Espetáculo foi o Mar Fala de Mim e obteve êxito 

de público em sua apresentação. No ano seguinte, em 2015, fui convidado novamente 

para remontar o mesmo espetáculo, com arranjos orquestrais e direção musical, além 

de músico participante, que foram executados pela Orquestra Sinfônica Universitária 

da Universidade Federal de Alagoas, com a regência do maestro Luiz Martins e, mais 

uma vez, com grande êxito de público. 

Ainda no ano de 2015, fiz os arranjos e direção musical do espetáculo Noel de 

Vila Isabel, com a temática de releitura de parte da obra do compositor carioca, com 

banda base (violão, baixo, bateria, percussão), cavaquinho, quarteto de metais e dois 

cantores. A proposta foi remontar, por meio dos sambas de Noel Rosa, a temática do 

rádio da década de 30 e 40, trazendo arranjos da época do rádio para o palco do 

Teatro Deodoro, em Maceió. 

Em 2017, mais precisamente no último semestre, recebi o convite de Fernando 

Melo, integrante do Duofel (duo de violões) para escrever seis arranjos de músicas 

dos Beatles adaptadas para orquestra sinfônica e duo de violões. 

Atualmente, ainda desenvolvo atividades no Trio Cai Dentro, de música 

instrumental, com temática não só de choro, mas também com um viés de música 

brasileira e jazz, nessas ocasiões utilizo o violão de sete cordas nas apresentações. 

Possuo trabalhos com a cantora Lara Melo, com a direção musical do show “Mar de 

Harmonias”, feitos por mim, tocando na capital e no interior do Estado de Alagoas. 

Ainda faço parte do grupo Gafieira Cai Dentro e acompanho artistas locais em shows, 

festas e eventos, na cidade de Maceió e interior do Estado de Alagoas. 

 Apesar de, desde 2007, trabalhar efetivamente com arranjo, direção musical e 

música instrumental, sempre tive a certeza de que deveria estudar violão erudito e 

mesmo diante da possibilidade de fazer mestrado na Área de Composição, a emoção 

me fez trilhar o caminho do Violão Erudito. 

1.2 O Violão Erudito e o anteprojeto de pesquisa 

Sempre tive interesse em aprender e desenvolver a técnica e a linguagem 

erudita, apesar do pequeno contato com essa área. Em 2014, voltei a estudar violão, 

lendo peças simples, pois havia parado há muito tempo com a prática de leitura e 
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sentia a necessidade de recomeçar. À medida que praticava, melhorava a execução, 

criando forças para estudar peças com maior nível de dificuldade técnica. Entre 2014 

e 2016, dediquei-me a peças do Período Clássico (Carcassi, Carulli e Sor), Barroco 

(Bach, Weiss) e Romântico (Tárrega), mas focado apenas em leituras, sem nenhum 

conhecimento técnico de sonoridade, de timbre, ou de lixar as unhas, técnicas cuja 

aprendizagem deu-se no Mestrado Profissional. 

Em 2015, tomei conhecimento de que havia, em Salvador - BA, o Mestrado 

Profissional que não exigia Graduação em Música (possuo formação em Direito). 

Inicialmente, para ingressar no curso era exigido um projeto de pesquisa. O primeiro 

assunto que surgiu foi uma Técnica Flamenca, que Baden Powell e Raphael Rabello 

utilizavam em suas apresentações, chamada Alzapúa, técnica que consiste em tocar 

alternadamente para cima e para baixo o polegar, rapidamente. Entrei em contato, via 

e-mail, com o professor Mario Ulloa, que foi muito receptivo, mas informou que não 

poderia me orientar, pois o tema não fazia parte de sua linha de pesquisa. Pesquisei 

algumas composições para Violão Solo e propus o anteprojeto, relacionado à técnica 

e à interpretação de uma peça de Radamés Gnattali. 

1.3 Trajetória como concertista 

A trajetória como concertista iniciou, quando fui selecionado, por meio de edital 

da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, em um projeto no Museu da Imagem 

e do Som de Alagoas (MISA), intitulado MISA ACÚSTICO, cuja ideia era relacionar a 

música ao estilo arquitetônico antigo do edifício. Tocar sozinho em um palco, pela 

primeira vez, foi um grande desafio. O Recital, ocorrido no dia 26 de agosto de 2016, 

contou com obras de compositores como Villa-Lobos, Piazzolla, Tárrega, Bach, entre 

outros. 

Ainda em 2016, participei do Segundo Seminário de Violão de Sergipe – 

SEVISE, palestrando sobre a Vida de Radamés Gnattali e apresentando o projeto de 

pesquisa que ainda estava em fase embrionária. No mesmo dia fiz um recital e a 

temática abordada foi a música popular brasileira, apresentando arranjos de minha 

autoria em músicas de Chico Buarque de Hollanda, Tom Jobim, Cartola, Pixinguinha, 

Ernesto Nazareth, entre outros. 

De volta a Maceió, fiz uma curta apresentação na Jornada Pedagógica para 

Músicos de Banda – JPMB, na cidade de Marechal Deodoro, distante 30 km da capital. 
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A apresentação ocorreu na Igreja do Convento de Santa Madalena e o programa 

contou com obras de Sor e Tárrega.  

Em dezembro de 2016, participei do projeto intitulado SESC das Artes, no Teatro 

Jofre Soares. Comecei a apresentar as peças de Fernando Sor, Radamés Gnattali e 

Villa-Lobos que foram trabalhadas, durante os encontros com orientador. À medida 

que estavam sendo estudadas, eu apresentava nos recitais. Além das peças citadas, 

foram tocadas obras de Cartola, Tom Jobim e Garoto. 

Em 2017, apresentei-me, em duas oportunidades, no recital dos alunos do curso 

de Graduação em Música da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, a convite do 

professor Flávio Ferreira. No programa, foram apresentadas as peças Dansa 

Brasileira e Toccata, em Ritmo de Samba nº 1, ambas de Radamés Gnattali, e um 

arranjo de minha autoria para violão e quinteto de cordas da música Oblivion, de Astor 

Piazzolla. E uma participação curta no Projeto Concerto Solidário, com a finalidade de 

arrecadar alimentos para as vítimas das chuvas da cidade de Marechal Deodoro, onde 

tive a oportunidade de tocar a La Espiral Eterna, de Leo Brouwer. 

Inicialmente, o meu anteprojeto foi um estudo técnico-interpretativo, comparando 

o manuscrito da Dansa Brasileira e uma edição da Chanterelle Verlag de 1990, 

extraindo questões harmônicas, agógicas, melódicas, interpretativas, surgindo desse 

processo uma nova interpretação em edição impressa, destacando que há mais de 

20 anos a obra não era revisada. A escolha foi sobre o processo de criação de 

digitação para mão esquerda e dedilhados para mão direita. 

1.4 Primeiro Semestre 2016.1 

As disciplinas matriculadas foram: 

• MUS502 – Estudos Bibliográficos e Metodológicos – Pedro Amorim; 

• MUSD45 – Estudos Especiais em Interpretação – Prof. Lucas Robatto; 

• MUSD48 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Mario Ulloa; 

• MUSD53 – Preparação de Recital/Concerto Solístico – Prof. Mario Ulloa; 

• MUSD54 – Prática em Criatividade Musical – Não Cursada 

(trancamento) 

As aulas presenciais do primeiro semestre 2016.1 foram realizadas em três 
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módulos, sendo cada módulo com duração de uma semana. Os módulos foram 

realizados de forma intensiva nos seguintes períodos: 

Módulo I de 18/07/2016 a 22/07/2016 

Modulo II de 27/10/2016 a 29/10/2016 

Módulo III de 31/10/2016 a 03/11/2016 

No período citado, as aulas da Disciplina de Estudos Bibliográficos (MUS502) 

focavam em leitura de textos e regras da ABNT, para preparação e execução de 

artigos. Além disso, como forma de atividade, o professor Pedro Amorim pediu para 

eu elaborar um resumo e um abstract com base em projetos ou focados em um 

possível tema a ser desenvolvido no decorrer do curso. Resumi o projeto de pesquisa 

e o abstract, com base no anteprojeto, pois não houve mudança da proposta até 

aquele momento. Com as novas regras da ABNT, apreendi as atualizações 

necessárias para escrever sobre o projeto, o que foi de grande valia, pois ao final do 

semestre, o resultado foi a criação de um projeto de pesquisa estruturado com 

sumário, objetivos, desenvolvimento, considerações e bibliografia. 

A disciplina de Fundamentos Teóricos e Práticos da interpretação (MUSD45), 

ministrada pelo professor Lucas Robatto teve um viés, durante todo o semestre, 

voltado para Área Social, pois na verdade a disciplina se intitulava Música, Cultura e 

Sociedade, cujos textos aplicados traziam discussões dessas três vertentes. 

Na primeira aula, o Professor Robatto apresentou um resumo do que viria a ser 

o Curso do Mestrado Profissional, sua estrutura e suas características, bem como a 

criação de um produto final e como utilizaríamos dentro de um determinado nicho 

cultural ou social. Diante dessa apresentação, tivemos como os escritos de Pierre 

Bourdieu que, no âmbito cultural, possui conceitos relacionados à cultura, como forma 

de dominação de uma determinada sociedade. O conceito de capital cultural foi 

surpreendente, pois jamais poderia imaginar que essa dominação cultural fosse algo 

tão atual e ao mesmo tempo velado dentro das grandes instituições que existem no 

mundo.  

Durante todo o primeiro semestre, foram selecionados textos para discussão em 

sala de aula relacionados à Sociologia da Música, porém com foco na música erudita. 

Apesar de gostar muito de música erudita e de tocar algumas peças do repertório 
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erudito, muitas vezes me sentia perdido, por minha formação ser de músico popular, 

e, com raras exceções, adentrarmos nessa área, o que, no início, fez-me sentir um 

pouco fora daquela realidade.  

Já nas aulas de Oficina Prática Interpretativa (MUSD48) e Preparação para 

Recital/Concerto Solístico (MUSD53), deparei-me com uma nova realidade, pois 

diante da ausência de uma formação específica para o violão, tive bastante dificuldade 

para acompanhar as aulas e entender os conceitos aplicados pelo professor Mário 

Ulloa. Logo nos primeiros contatos com o professor, conversamos sobre o que seria 

traçado ao longo do curso, em termos de formação de repertório e um recital, 

apresentando as peças trabalhadas durante este curso.  

Assim, o primeiro trabalho foi estudar e apresentar em um módulo posterior a 

Suíte Popular Brasileira, de Heitor Villa-Lobos, que das cincos peças que compõem a 

suíte, eu tocava apenas uma e mesmo assim com grande dificuldade. Conversamos 

também sobre técnica e as dificuldades com o instrumento. Recomendou-me leituras 

e exercícios de técnica de mão esquerda e direita, como escalas, arpejos e ligados. 

Gostaria de ressaltar que se não fosse a sensibilidade do professor Ulloa, diante das 

minhas dificuldades, não chegaria ao fim do mestrado tão amadurecido como pessoa 

e como músico, pois as suas aulas são grandes lições para o violonista que almeja 

ser um grande concertista. 

No módulo seguinte, na disciplina de Estudos Bibliográficos, continuávamos a 

discutir sobre textos relacionados à disciplina e aos exercícios estudados, a saber, 

resumos e abstract, com correção e discussão pelos colegas de turma para sugestão 

de melhorias no trabalho ou um ponto que fosse polêmico para discutir. Não foram 

discutidos todos os trabalhos em razão do tempo das discussões e do período das 

aulas. Esse módulo foi de grande valia para começar a ler sobre assuntos 

relacionados ao tema proposto no projeto de pesquisa. 

Nas aulas do professor Robatto, discutimos sobre os textos estudados no 

módulo anterior, principalmente, em relação ao texto que tratava sobre a formação de 

público de música erudita na Alemanha. De acordo com o texto de Hans Neuhoff, 

intitulado “Público de Concerto: Estrutura Social, Mentalidades, Perfis de Gosto”, o 

público que aprecia música clássica é idoso e não há uma renovação significativa de 

plateia. Assim, a tendência é haver um pequeno grupo de apreciadores de música 
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clássica. Ainda nesse módulo, fomos informados sobre o I Festival de Pesquisa em 

Música da Universidade Federal da Bahia – PARALAXE e que participaríamos com 

exposição de pôster. Foi feito um trabalho coletivo da turma sobre a temática de 

Bourdieu a ser apresentado no módulo seguinte com o tema de “Os campos de 

atuação profissional em música: uma visão bourdieusiana de suas práticas e 

dinâmicas de funcionamentos”. Por fim, foram apresentados tópicos de um possível 

artigo que estava relacionado ao ensino da música de Radamés Gnattali, nas aulas 

de violão do Curso de Música na Universidade Federal de Alagoas. 

Nas aulas com o professor Ulloa, apresentei as peças da Suíte de Villa-Lobos e 

logo ele percebeu que eu tinha dificuldade técnica com alguns trechos, pois pedia para 

repeti-los até ficar com a execução satisfatória, além de identificar alguns erros de 

leitura. Assim, prontamente, pediu para que eu intensificasse a leitura à primeira vista 

e os exercícios técnicos, e em nosso segundo encontro, durante a mesma semana, 

consegui apresentar as peças. Em seguida, recomendou o estudo das questões 

interpretativas da peça (fraseado e dinâmica), bem como pediu para iniciar o Op. 28 

(Introdução, Tema e Variação), de Fernando Sor. Nesse estágio das aulas sentia muita 

dificuldade técnica, principalmente, com o toque do polegar sem apoio, devido à 

prática com violão de sete cordas que tocava apoiando. Assim, tive que redescobrir a 

técnica para tocar as peças do violão erudito.  

No terceiro módulo, não tivemos aulas, pois participei do PARALAXE, assistindo 

aos colóquios e expondo o pôster anteriormente citado. Aqui vale ressaltar a minha 

experiência de prática musical, com o trabalho artístico, apresentado com o colega de 

turma, o clarinetista Ivan Sacerdote. O trabalho estava pautado em música de 

compositores alagoanos vivos, com a finalidade de mostrar a música instrumental 

produzida em Alagoas, na área do Choro. 

Nesse período de realização do PARALAXE não houve aula com o professor 

Ulloa, apenas um diálogo sobre o rumo do projeto e possíveis temas que poderiam 

ser abordados no artigo. 

Em relação à disciplina MUSD54 de Prática em Criatividade Musical, em 

conversa com o orientador, resolvi não cursar essa prática, pois a mesma não teria 

conexão com o que seria abordado no decorrer do curso. Assim, foi requerido o 

trancamento da disciplina junto à Coordenação do Curso de Pós-Graduação 
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Profissional – PPGPROM e concedida pelo órgão colegiado. 

1.5. Segundo semestre 

As disciplinas matriculadas foram: 

• MUSD42 – Métodos de Pesquisa em Execução Musical – Prof. Pedro 

Robatto, Profa. Suzana Kato e Profa. Beatriz Alessio; 

• MUSD45 – Estudos Especiais em Interpretação – Prof. Lucas Robatto, 

Profa. Diana Santiago;  

• MUSD48 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Mario Ulloa; 

• MUSD53 – Preparação de Recital/Concerto Solístico – Prof. Mario Ulloa. 

As aulas presenciais do primeiro semestre da Turma do Mestrado 2016.2 foram 

realizadas em quatro módulos, sendo cada módulo com duração de uma semana. Os 

módulos foram realizados de forma intensiva nos seguintes períodos: 

Módulo I de 05/12/2016 a 07/12/2016 

Modulo II de 06/03/2017 a 10/03/2017 

Módulo III de 30/10/2017 a 31/11/2017 

Modulo IV de 03/05/2017 a 05/04/2017 

Em relação à disciplina de Métodos de Pesquisa em Execução Musical 

(MUSD42), tive acesso a conhecimentos que no meu imaginário eram observados 

empiricamente sem nenhum tipo de metodologia, a fim de observar fenômenos como 

a musicalidade, originalidade e autenticidade, o que me deixou fascinado com as 

leituras e discussões com os colegas em sala de aula. Destacando a aula da 

professora Suzana Kato que levou um aluno dela de violoncelo para aula relacionada 

à musicalidade e após seu aluno tocar, pediu para que sugeríssemos nuances de 

interpretação para a execução, tais como: dinâmicas, articulações, arcadas, entre 

outras, ajudando o aluno a reestruturar sua interpretação.   

Quanto à disciplina de Estudos Especiais em Interpretação, ministradas pelos 

professores Robatto e Diana Santiago, trouxe grandes contribuições em relação a 

interpretações históricas e superinterpretações das Quatro Estações, de Vivaldi. Os 

músicos utilizaram instrumentos que não existiam à época do compositor, trazendo 
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uma nova intepretação à música. Já a Professora Santiago falou sobre questões 

relacionadas à memorização e à interpretação em obras para piano. Pude perceber 

os olhares do intérprete sobre a peça e suas intenções em permanecer com a relação 

histórica entre músico e compositor ou simplesmente dar outra forma de ver a música, 

deixando de lado questões históricas, reinventando-a. 

Continuando com as aulas de Oficina de Prática Interpretativa e preparação para 

Recital/Concerto Solístico, apresentamos o Tema e Variações Marlborough, Op. 28, 

de Fernando Sor. A peça é do Período Clássico, o que faz ser bem trabalhada 

tecnicamente, com ligados mecânicos ascendentes e descendentes, arpejos em 

sextinas, entre outras técnicas utilizadas. A peça permitiu compreender que a técnica 

é primordial para aquele que toca, funcionando em favor da música, tendo em vista 

que o músico popular não age com tanto rigor quanto à sonoridade e a maneira de 

tocar. Toquei ainda a Toccata, em Ritmo de Samba nº 1 e Toccata em Ritmo de Samba 

nº 2, de Radamés Gnattali, e ainda a peça objeto do anteprojeto, Dansa Brasileira. O 

professor Ulloa pediu que fizesse uma versão com a digitação de mão esquerda e os 

dedilhados mão direita, para posterior análise.  

1.6 Terceiro Semestre 

No terceiro semestre não tivemos aulas teóricas, ficando apenas com a Pesquisa 

Orientada (MUSD60) e Projeto de Trabalho de Conclusão Final (MUSD47), além da 

prática supervisionada de Preparação de Recital/Concerto Solístico e Oficina de 

Prática Interpretativa, todas elas ministradas pelo professor Ulloa.  

Houve apenas um encontro no semestre, momento de apresentação do esboço 

do artigo, prontamente corrigido, com sugestões de modificações e recomendações 

de leituras de artigos científicos e dissertações na área a ser pesquisada. 

Quanto à prática e à oficina, foi executado quase todo o repertório do recital que 

será apresentado como requisito para o mestrado. Nesse encontro, toquei a Suíte 

Popular Brasileira, de Villa-Lobos, Tema e Variação Marlborough, de Fernando Sor, 

La Espiral Eterna, de Leo Brouwer. Observei questões interpretativas de fraseado, 

principalmente, na Valsa-Chôro da Suíte de Villa-Lobos e em La Espiral Eterna. 

1.7 Quarto Semestre 

Houve a necessidade de estender o mestrado por mais um semestre, para a 
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conclusão do artigo. As disciplinas e práticas cursadas foram: 

• Pesquisa Orientada (MUSD60) – Prof. Mario Ulloa. 

• Projeto de Trabalho de Conclusão Final (MUSD47) – Prof. Mario Ulloa. 

• MUSD48 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Mario Ulloa. 

• MUSD53 – Preparação de Recital/Concerto Solístico – Prof. Mario Ulloa. 

Tivemos dois encontros em meados de janeiro/2018 e o outro em fevereiro/2018, 

para correção do trabalho e aulas, nos quais apresentei o repertório a ser tocado na 

defesa. O Professor Ulloa sugeriu nuances de interpretação na Suíte Popular 

Brasileira, principalmente, na peça de entrada (Mazurca-Chôro), observando que, 

durante a execução da Suíte, havia prolongamento dos baixos, provocando uma 

sonoridade indesejável ao seguir a música sem “pará-los”, no momento em que o 

compositor faz a troca destes. 

Em relação à Prática de Recital e Concerto Solístico, não houve discussão, já 

que o repertório estava formado desde o último semestre. 

No tocante à correção deste trabalho, no primeiro encontro em janeiro, foi 

corrigida a primeira metade da pesquisa, quanto a questões da vida e obra para violão, 

de Radamés Gnattali. Foram sugeridas leituras para normatização da escrita e a 

formatação do texto. 

Já no segundo encontro, em meados de fevereiro, foram corrigidas as questões 

técnicas utilizadas para a formação processual dos dedilhados da peça, com ampla 

discussão com o orientador, encerrando o ciclo de orientação pré-defesa. 

1.8 Produto Final 

O produto final surgiu da necessidade de observar que as partituras com 

digitação de mão esquerda e dedilhados de mão direita correspondem às 

características individuais de quem as grafam na peça. Utilizadas, muitas vezes, 

apenas como ferramenta para execução, sem observar questões como estilo da obra 

ou aparato motor daqueles que irão usufruir da obra. Por vezes, questionava alguns 

resultados para resolução de problemas em determinado trecho, mas não sabia 

resolvê-los por falta de conhecimentos sobre aspectos técnicos e interpretativos no 

violão. 
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Como resultado desta pesquisa, produzi uma Nova Edição da peça Dansa 

Brasileira, de Radamés Gnattali, contendo sugestões de dedilhados de mão esquerda 

e direita, com possíveis resoluções de alguns trechos da obra, trazidos para análise 

no artigo acadêmico contido neste trabalho. 
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2 ARTIGO 

PROCESSOS DE DIGITAÇÃO E DEDILHADO NA DANSA BRASILEIRA DE 
RADAMÉS GNATTALI 

Willbert Yvan Barbosa Fialho1 

Universidade Federal da Bahia/PPGPROM – willbertfialho@hotmail.com 

 

Resumo: Este artigo teve como objetivo demostrar os processos de criação sob a ótica da digitação e 
dedilhados para mão esquerda e direita, respectivamente. Para isso, foram analisados trechos da peça 
Dansa Brasileira, de Radamés Gnattali, por meio do manuscrito e da edição publicada em 1990, pela 
Chanterelle Verlag, investigando o que foi grafado pelo compositor brasileiro e por Laurindo Almeida, 
intérprete a quem a peça foi dedicada. Utilizou-se como ferramentas, técnicas violonísticas para se 
chegar a uma nova interpretação, com base no estilo da obra, recursos estilísticos e idiomáticos no 
violão. Como resultado, produziu-se uma Nova Edição com os dedilhados de mão direita e digitação 
de mão esquerda, revisando a literatura preexistente que sustenta e fundamenta os aspectos teóricos 
desta pesquisa. Além do produto final, o leitor encontrará, também, o Memorial, contendo as atividades 
realizadas por este pesquisador no decorrer do Mestrado Profissional e os Relatórios Finais das 
Práticas Interpretativas, exigidas pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Música 
(PPGPROM). 

 

Palavras-chave: Radamés Gnattali. Dansa Brasileira. Digitação. Dedilhados. 

 

Abstract: This paper aims to show the processes of creation for left-hand keyboarding and right-hand 
strumming. For that, we have analysed pieces of Radamés Gnattali’s Dansa Brasileira in the manuscript 
and 1990 edition by Chanterelle Verlag, investigating what the Brazilian composer wrote, and Laurindo 
Almeida, performer to whom the piece was dedicated. We have used guitar techniques for a new 
performance, based on the work style, and style and language resources on the guitar. As a result, we 
have worked right-hand strumming and left-hand keyboarding, reviewing the pre-existing literature 
grounding the assumptions of this investigation. Along with the end product, the reader will find also the 
memorial with works this investigator has made during her M.A. and reports of performances the 
Programa de Pós-Graduação Profissional em Música (PPGPROM) requires. 

 

Keywords: Radamés Gnattali. Dansa Brasileira. Keyboarding. Strumming. 

2.1. INTRODUÇÃO 

O artigo aqui apresentado pretende abordar alguns processos de digitação e 

dedilhados da música Dansa Brasileira de Radamés Gnattali, baseando-se em 

características individuais e aspectos idiomáticos do instrumento, a fim de produzir um 

 

1 Aluno do Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal da Bahia. 

mailto:willbertfialho@hotmail.com
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modelo de edição que considera a análise do manuscrito original até a última edição 

em 1990, pela Chanterelle Verlag. 

Existe um consenso entre vários autores sobre a questão da digitação no violão, 

tomando como base os diversos fatores que interferem diretamente no resultado da 

execução de uma peça. Segundo Barceló (1995), Fernandez (2000), Wolff (2001), 

para citar apenas três estudiosos no assunto, a escolha da digitação é um dos 

elementos mais importantes no aprendizado de uma obra, principalmente, em um 

instrumento como o violão, no qual uma mesma nota pode ser tocada em diversas 

regiões do instrumento. Com isso, o intérprete pode expressar sua maneira de tocar, 

sem que, necessariamente, tenha que seguir a digitação considerada ideal, uma vez 

que esta pode não atender às características individuais como: anatomia das mãos, 

nível técnico e sonoridade do instrumento, estilo da obra, fraseado, articulação, entre 

outras. Em sintonia com os autores citados, esta pesquisa analisa o processo de 

digitação e dedilhados sob a ótica de algumas técnicas violonísticas empregadas na 

peça e nas características individuais deste pesquisador. (Sobre digitação e 

dedilhado, vide item 2.4, p. 29) 

Escolheu-se para realização deste estudo a peça a Dansa2 Brasileira, em razão 

de sua rítmica (samba, choro, maxixe) estar próxima das minhas práticas diárias, 

como violonista, e também por Gnattali explorar esses gêneros aplicando técnicas que 

estão relacionadas ao idiomatismo do violão, além de perceber que as partituras com 

digitação de mão esquerda e dedilhados de mão direita correspondem às 

características individuais de quem as grafam na peça, como sugestão e não 

imposição ao intérprete, quando executa a música. 

Composta em 1958, a Dansa Brasileira foi dedicada ao violonista brasileiro 

Laurindo de Almeida, que em 1959 gravou no álbum intitulado “Danzas!” sendo 

lançado nos Estados Unidos, local onde residia, pelo selo Capitol.  Foi a segunda peça 

 

2 A palavra Dansa grafada com “s” deriva de um acordo ortográfico de 1931 na qual dispunha que as 

palavras que alguns escrevem com “s” e outros com “c” devem ser escritas com “s”. Exemplo: 
Dansa. Porém, em 1945, foi assinado um novo acordo entre Brasil e Portugal modificando a grafia 
de Dansa (“s”) para Dança (“ç”). 
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escrita para violão solo e, atualmente, faz parte do Ciclo dos 3 Estudos de Concerto, 

junto com a Toccata em Ritmo de Samba nº 1 e Toccata em Ritmo de Samba nº 2, 

posteriormente, editada pela Brazillience Music, em 1968, e pela Chanterelle Verlag, 

em 1990. 

Inicialmente, foi observada na edição da Chanterelle, a digitação sugerida pelo 

compositor e pelo homenageado, porém, no que diz respeito a articulações e 

indicações de pestana, a edição suprimiu as sugestões do compositor indicadas no 

manuscrito. Na obra original, Gnattali sugeriu articulações, algumas digitações e 

dedilhados de mão direita, que tornam a peça mais homogênea, sob o ponto de vista 

da interpretação e execução. Contudo, ficou a cargo de Almeida fazer apontamentos 

a lápis sobre dinâmicas, articulações e quais cordas utilizariam para a execução da 

peça.  

No manuscrito, lê-se “Dansa Brasileira” (sic). Para Laurindo Almeida; Rio 
1958. Existem duas camadas de informação: a principal com tinta 
avermelhada, que é a primeira versão e praticamente todo o conteúdo da 
partitura, e outra que consiste de anotações posteriores feitas a lápis. A 
caligrafia destas anotações difere da de Gnattali e, a julgar pelos termos em 
inglês (Guitar, Time, Slow), provavelmente foram feitas pelo editor, Laurindo 
Almeida (LIMA, 2016, p. 71). 

O produto final é uma Nova Edição da Dansa Brasileira, que aborda as digitações 

e dedilhados elaborados com base no estudo comparado entre o manuscrito e a 

edição de 1990 (última vez que a peça foi editada). De acordo com Sheveloff apud 

Robatto (2013, p.5): 

A preparação de música para publicação, execução ou estudo, normalmente 
feita por alguém outro do que o compositor. A edição ideal não necessita ter 
todas as respostas, mas deve controlar todas as perguntas, de modo que os 
usuários possam se sentir em possessão do melhor conhecimento disponível 
sobre esta música. 

Para isso, foram analisadas duas partituras que serviram como fonte para esta 

pesquisa. Algumas divergências foram observadas quanto à articulação, dinâmica, 

expressões e omissão de notas, elementos que, apesar de não constituírem o foco 

primário deste artigo, serão parte do produto final de conclusão deste mestrado. 

Assim, alguns trechos da peça Dansa Brasileira foram selecionados, abordando 

dificuldades técnicas e sugerindo soluções para as mesmas, com o intuito de facilitar 

a execução, interpretação e compreensão da leitura. 
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2.2 RADAMÉS GNATTALI E O VIOLÃO 

Gnattali nasceu em Porto Alegre-RS, no dia 27 de janeiro de 1906. Primogênito 

do casal Alessandro Gnattali e Adélia Fossati Gnattali. Seu pai era marceneiro e sua 

mãe, pianista. Foi com ela que recebeu as primeiras lições de piano, aos seis anos de 

idade. Aos quatorze começou a frequentar o conservatório de Porto Alegre, passando 

a estudar piano com Guilherme Fontainha até o ano de 1923, quando conclui o curso 

de piano, obtendo menção honrosa.  

A partir de 1930, radicou-se no Rio de Janeiro e logo começou a trabalhar no 

rádio como arranjador e maestro de música popular, fazendo arranjos para cantores 

de sucesso. Na época, chamou a atenção de quem ouvia suas concepções estéticas 

que se utilizavam de elementos trazidos da música erudita, o que conferia uma 

atmosfera bastante requintada aos seus arranjos (BARBOSA, DEVOS, 1984; BARK, 

2007; ZORZAL, 2005). Radamés Gnattali constituiu-se num compositor de grande 

importância para a música instrumental brasileira, tanto no âmbito erudito quanto no 

popular. 

Radamés Gnattali conheceu o violão ainda jovem e, em época de carnaval, 

formava com amigos, grupos musicais com a intenção de tocar nas ruas da cidade, 

pois o piano era pesado demais para sair tocando pela rua. Naquela época, Gnattali 

não tinha pretensão de escrever obras dedicadas ao violão, o que ocorreu apenas 

quando chegou ao Rio de Janeiro, na década de 30, conhecendo violonistas como 

José Menezes e Aníbal Augusto Sardinha (Garoto), mesmo assim, a primeira peça 

solo foi composta apenas em 1950. 

Gnattali possui em seu catálogo para violão três estudos de concerto, dez 

estudos para violão solo, Braziliana nº 8, Braziliana nº 13, Concertino nº 1 e nº 2, 

ambos para violão e orquestra, Concertino nº 3 para violão solo, flauta, bateria, bells, 

e orquestra de cordas, Concerto Carioca nº 1, para violão elétrico, piano, orquestra e 

percussão popular, Concerto carioca nº 2, para dois violões e orquestra, Concerto nº 

4, para violão e orquestra, e concerto para dois violões solista, oboé e orquestra de 

cordas. Escreveu ainda outras obras, utilizando o violão em sua orquestração, porém 

não mais como solista, a exemplo do concerto para acordeom solista e camerata 

carioca (GNATALLI, 2016). 
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2.3. DANSA BRASILEIRA – ASPECTOS RÍTMICOS E TEXTURAIS 

A Dansa Brasileira possui elementos rítmicos típicos do Choro, do Samba, do 

Maxixe, face à utilização de síncopes (cc. 1 a 61), e um ar de seresta e modinha, no 

segundo momento (cc. 62 a 77), retomando a ideia inicial da primeira seção no 

compasso 84 ao 106. A coda segue cc. 107 a 117, trazendo uma heterogenia rítmica 

à peça. 

O Choro pode ser representado pelas seguintes células rítmicas, de acordo com 

Zé Paulo Becker (2013, p. 9): 

Exemplo 1: Célula Rítmica do Choro (Adaptação Nossa) 

 

Observam-se claramente essas células nos compassos 37 a 40 com algumas 

pequenas variações. 

Exemplo 2: Células Rítmicas de Choro – cc. 37 a 40 (Edição Chanterelle). 

 

Já o samba, segundo Becker (2013, p. 8), é caracterizado pela síncope 

(deslocamento do tempo forte para o tempo fraco), trazendo a ideia de swing ao 

gênero musical, mas que também possui variações. Gnattali demonstra a construção 

pela célula rítmica básica no cc. 21 e 22 com algumas adaptações. 

Exemplo 3: Célula Rítmica do Samba (Adaptação Nossa). 
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Exemplo 4: Células Rítmicas do Samba – cc. 21-22 (Edição Chanterelle). 

 

Por fim, o compositor apresenta na peça o Maxixe, que é uma junção de ritmos 

europeus e africanos, muito popular no começo do século XX. A célula básica – pois 

existem outras – apresentada por Becker (2013, p.10) é a seguinte: 

Exemplo 5: Célula Rítmica do Maxixe (Adaptação Nossa). 

 

Exemplo 6: Célula Rítmica do Maxixe – c. 106 (Edição Chanterelle). 

 

Em relação ao aspecto textural da peça, a mesma transita pela homofonia com 

a sua melodia, sendo acompanhada por acordes ou pelos baixos que deixam a 

harmonia implícita, e pela monofonia que se observa, por exemplo, nos compassos 5 

a 8, 13 a 16 e 103 a 106. Apenas no c. 68 há uma sugestão de polifonia. 

Cabe ressaltar que, no decorrer da peça, há mudanças repentinas de textura, 

obrigando o intérprete a reposicionar as mãos para tocar trechos monofônicos e 

homofônicos, que aliada ao andamento sugerido pelo compositor, gera uma maior 

dificuldade técnica de execução, reduzindo as opções de escolha da digitação e do 

dedilhado. Exemplo disso é o que ocorre nos cc. 1, 3, 9, 11, 17 ao 21, 100, por 

exemplo. 

2.4. DIGITAÇÃO E DEDILHADO 

O processo de criação da digitação e dedilhado (utilizar-se-á a nomenclatura 

digitação para fazer referência à mão esquerda e dedilhado para mão direita) estão 
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ligados à tomada de decisões que o violonista precisa resolver, estabelecendo uma 

relação músico/obra, sendo este processo determinante no resultado final de 

preparação da peça. Ao observar alguns critérios para a digitação - estilo da obra, 

fraseado, sonoridade do instrumento, nível técnico, timbre e articulação - é possível 

demonstrar ideias estilísticas, conduzindo o intérprete de maneira segura, durante sua 

execução. 

Certos violonistas preferem estudar obras que contenham a digitação e 

dedilhados, por razões de comodidade, acrescentado o fato de eles ainda se 

encontrarem em processo de formação, cuidarem do aparato motor e do 

desenvolvimento técnico. Já outros violonistas, além desse aparato motor, observam 

a obra voltada para questões estilísticas, agógicas, que de certa forma são adquiridas 

com o passar dos anos. Assim, cria-se uma espécie de relação íntima com a peça, 

buscando compreender a música que existe além das notas no pentagrama. 

Ainda em relação a questões estilísticas LaRue apud Zorzal (2007, p. 14) afirma 

que “o estilo de uma peça pode definir-se como a escolha de uns elementos sobre 

outros pelo compositor”, gerando dentro desse contexto melodias e harmonias 

características para o compositor. Gnattali possuía referências da música urbana do 

Rio de Janeiro e o jazz Norte-Americano em seu fraseado, articulação, utilização das 

cordas, timbre entre outros. Diante dessa perspectiva “[...] digitar já é interpretar, não 

é simplesmente buscar a maneira mais fácil de tocar as notas [...]. Caso contrário, as 

ideias musicais correm o risco de ficar dentro de um modo de digitação estabelecido 

quase que ao acaso” 3(FERNANDEZ, 2000, p.15). 

Deve-se buscar o pensamento de Fernandez como forma razoável e consciente 

do fazer musical diário do violonista, utilizando a interpretação como forma de 

decodificar a música e a digitação e dedilhado como ferramentas dessa decodificação. 

Ressalta-se a importância de não transgredir as orientações do compositor, pois elas 

não podem ser utilizadas como forma de facilitar a execução sem antes observar os 

 

3 [...] digitar es ya interpretar, no es simplemente buscar la manera más fácil de tocar las notas [...] De 

otro modo, nuestras ideas musicales corren el riesgo de quedar ahogadas dentro de un marco de 
digitación establecido casi al azar. 
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aspectos interpretativos que visam dar fluidez e contorno melódico à peça.  

Faz parte da interpretação e execução do Scottish-Choro de Villa-Lobos, por 

exemplo, a utilização de três cordas distintas para a mesma nota, relacionada ao 

aspecto sonoro do instrumento. Encontrando-se em regiões diferentes no braço do 

violão, “fazem com que haja uma ampla gama de timbres” (ALÍPIO; WOLFF, 2010, p. 

81), desde um som mais opaco na sexta corda (corda Mi), até um som mais brilhante 

na quarta corda (corda Ré), como pode ser observado no exemplo 7. 

 

Em uma primeira análise da Dansa Brasileira, na edição de 1990, e no 

manuscrito da peça em estudo foram encontrados digitações e dedilhados, conforme 

demonstrado na tabela 1. 

Exemplo 7: Nos compassos 80 e 81 Scottish - Choro Villa-Lobos – utilização de cordas diferente 
para a mesma altura de nota (Edição Max Eschig). 
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Tabela 1: Comparação entre o manuscrito e a edição de 1990, mostrando a incidência de 
digitação de mão esquerda, dedilhados de mão direita e utilização de cordas. 

 
Manuscrito 

(Compassos) 

Edição Chanterelle 
1990 

(Compassos) 

Mão Direta 

(Dedilhados) 

c. 102 (p = Polegar)4 c. 102 (p = Polegar) 

Mão Esquerda5 

(Digitação) 

cc. 17, 21, 23, 25, 32, 34, 57, 
58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 77, 
80, 89, 90, 100, 101, 107, 
108, 109, 110.  

cc. 25, 32, 46, 47, 48, 
57, 58, 59, 60, 77, 80, 
89, 90, 100, 101, 107, 
108, 109, 110.  

Utilização de cordas6 cc. 5, 6, 20, 61, 63, 67, 70, 
101  

cc. 5, 6, 20, 61, 63, 67, 
70, 101  

Observa-se que a digitação da peça foi trabalhada, apenas sob o âmbito da mão 

esquerda, pois em mais de 20 compassos encontrou-se digitação. Já na mão direita 

tem-se apenas uma única indicação. Segundo Barceló (1995), essa ausência ocorre, 

muitas vezes, por desconhecimento das técnicas violonísticas pelo compositor, 

quando não é violonista, ou em razão do estilo da obra (período histórico em que a 

peça foi escrita). A digitação, bem como o dedilhado, imprime as caraterísticas 

individuais do intérprete na música, sendo possível questioná-las quando estão em 

desacordo com a anatomia das mãos ou nível técnico do violonista, por exemplo, 

 

4 De acordo com Luciano Lima em sua obra Radamés Gnattali e o violão de concerto, página 76, o 
sinal indicativo no compasso 102, refere-se à utilização do polegar da mão direta e assim se faz a 
diferenciação de indicação de piano (P) com o sinal de ponto final (P.), o que na edição não é 
possível distinguir do sinal de dinâmica, pois está a mesma fonte de letra, para o indicativo de 
dinâmica e para o uso do polegar da mão direta. 

5   Vale ressaltar que as indicações de mão esquerda no quadro dizem respeito também a indicação 
de pestana. 

6 Na edição os números que estão dentro dos círculos, indicam as cordas que serão utilizadas pelo 
intérprete quando da execução, porém na edição da Chanterelle, a utilização de corda solta, vem 
como um sinal de indicação de digitação de mão esquerda e o número sem o círculo.  
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sendo possível reorganizá-las à medida que o executante melhora sua capacidade 

técnica e interpretativa sobre a peça. Assim, optou-se pelo estudo das digitações e 

dedilhados com a intenção de pesquisar a maneira como se dá o processo até chegar 

na interpretação pelo violonista.  

2.5 PROCESSOS DE DIGITAÇÃO (MÃO ESQUERDA) E DEDILHADOS (MÃO 
DIREITA) NA DANSA BRASILERA 

O processo de criação de digitação e dedilhados parte da tomada de decisão 

que o intérprete, verificando problemas de ordem técnica e interpretativa na peça, 

consegue resolvê-los de maneira eficaz, sem perder a fluidez e clareza que a música 

exige durante o estudo e, posteriormente, a execução em público. 

2.5.1 Mão esquerda 

O primeiro acorde da peça é um Em6(9) com dinâmica f que, ao ser tocado como 

está escrito, “esbarra-se” com a quarta corda solta (Ré), podendo prejudicar a 

sonoridade do mesmo. Têm-se duas possíveis soluções para a execução: a primeira 

seria “abafar” com o dedo 2 a quarta corda, pois quando o arpejo é executado com 

dinâmica forte com o polegar, movimentando para baixo, a corda Ré não vibra (é 

impedida pelo dedo 2), mantendo o som imperceptível quando tocada. Nesse caso, 

não há nenhuma alteração no manuscrito, preservando a ideia original do compositor.  

Exemplo 8: Acorde de Em6(9) em posição original – c. 1 (Edição Nossa) 

 

A outra solução seria inserir a nota Mi na quarta corda, oitavando em relação à sexta 

corda, acrescentando algo novo à peça, sem nenhuma alteração sonora ou 

timbrística, apenas com a intenção de não ficar sem ação no momento da execução 

do arpejo, como mostra a seguir. 
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Exemplo 9: Acorde com Mi na primeira linha do pentagrama – c. 1 (Edição Nossa) 

 

Almeida, ao trabalhar o manuscrito, indicou as cordas que seriam utilizadas na 

digitação das notas e, posteriormente, foram trazidas à edição de 1990. Acredita-se 

que a finalidade das cordas era padronizar os ligados mecânicos (fixação do dedo 

sobre uma determinada nota para tocá-la, através da fixação da falange distal e com 

o auxílio do impulso do braço) existentes nos cc. 5 e 6. Ao indicar a quinta, quarta e 

terceira cordas, expõe a maneira articulada do fraseado, caracterizando o idiomatismo 

do violão. Aqui, preserva-se o estilo da obra como forma de interpretação e não 

apenas o aspecto puramente técnico dos ligados mecânicos. 

 

 

 

 Exemplo 10: Indicação a lápis por Laurindo Almeida cc. 5 e 6 (Manuscrito) 

Exemplo 11: Preservação das indicações na edição da Chanterelle nos cc. 5 e 6. 
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Os compassos 13 e 14 trazem uma novidade em relação ao fraseado anterior: a 

ausência dos ligados articulados entre a terceira e quarta, e sétima e oitava notas. 

Comparando com o trecho anterior (cc. 5 a 8, exemplo 12) é possível que Gnattali não 

os trouxesse em razão do paralelismo frasal (expressão utilizada na língua portuguesa 

para indicar similaridade entre frases que possuem a mesma construção semântica 

ou sintática, e que trazendo para a música, diz respeito à similaridade entre as 

“frases”, nesse caso propostas por Gnattali) implícito entre as frases, por não ser muito 

detalhista em suas composições, pensando mais no todo (LIMA, p. 37). Assim, a 

ausência dos ligados não impede que o violonista toque de maneira articulada a frase 

para não perder a coerência musical do discurso e o sentido idiomático do fraseado, 

sendo esta a sugestão para solução do trecho, conforme o exemplo a seguir. 

 

Nos compassos 18 e 20, o compositor acrescenta aspectos estilísticos ao 

fraseado típico do Choro, gênero de música brasileira do Século XX e recursos 

timbrísticos, como o pizzicato (técnica de abafamento das cordas com a mão direita) 

para caracterizar as “baixarias” dos violões de 7 cordas, conforme preconiza LIMA 

 Exemplo 14: Digitação nos cc. de 5 a 8 (Edição Nossa). 

Exemplo 13: Ausência dos ligados mecânicos nos cc. 13 a 16 (edição Chanterelle). 

Exemplo 12: Ligados mecânicos e digitação nos compassos 13 a 16 (Edição Nossa). 
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(2017, p. 73), como resposta à melodia executada, utilizando o sinal gráfico “+”, (vide 

exemplo 15, c. 18) em cima das notas, sinal esse característico nos instrumentos de 

corda friccionada.  

Como pode ser observado a seguir, existe uma similaridade entre os cc. 18 

(exemplo 16) e 20 (exemplo 17), porém a execução dos mesmos não ocorre de 

maneira padronizada em decorrência da homofonia que acontece no primeiro tempo 

do compasso 21, sendo necessário ajustar a digitação para sexta posição (em 

pestana), digitando a frase na quinta e na sexta corda. 

 

 

Na edição deste pesquisador, optou-se pela retirada dos pizzicatos em razão da 

preservação da fluidez do discurso melódico, aspecto essencial em qualquer peça. 

Contudo a perda timbrística não é significativa, já que os ligados mecânicos trazem 

uma característica de Choro, presente em toda primeira seção da peça, por meio das 

“baixarias” trazidas por Gnattali, conforme Clímaco e Silva (2014, p. 5, 6): 

Exemplo 15: Trecho sem o sinal de pizzicato e digitação no compasso 16 ao 19 (Edição Nossa). 

Exemplo 16: Trecho com pizzicatos c. 17 a 19 na Edição da Chanterelle. 

Exemplo 17: sem o sinal de pizzicato e digitação de mão esquerda cc. 20 ao 22 (Edição Nossa). 



37 

[...] o uso na região mais grave de material rítmico-melódico que remete ao 
efeito sonoro das “baixarias” característico da música dos conjuntos de choro 
(trabalho realizado no baixo pelos violões), uma peculiaridade estilística que 
pode ser considerada também uma representação desse trânsito realizado 
por Radamés entre o campo de produção erudito e o campo de produção 
popular, já que essa obra, no seu cômputo geral, remete a peculiaridades 
características do campo erudito. 

Aproveitando a característica do fraseado do Choro, sugere-se o ligado entre as 

duas primeiras notas do compasso, utilizando os dedos 2 e 1 na quinta corda, o que 

preserva o idiomatismo característico dos violões contrapontístico nesse estilo 

(exemplos 16 e 17). Na sequência, Gnattali utiliza um cromatismo de quatro notas que 

é bastante comum em suas obras violonísticas, como na Toccata em Ritmo de Samba 

nº 1 e na Toccata em Ritmo de Samba nº 2, como mostra o exemplo 18 e 19. 

Exemplo 18: Cromatismo na Toccata em Ritmo de Samba nº 1 nos cc. 11 e 12 (Edição 
Chanterelle). 

 

 

Exemplo 19: Cromatismo utilizado por Gnattali na Toccata em Ritmo de Samba nº 2 nos 
compassos 31 a 33 (Edição Chanterelle). 

 

No último tempo do compasso 41 (exemplo 20) aparecem duas colcheias que 

formam um intervalo com menos de uma oitava entre si. Pela disposição do acorde 

anterior é possível aplicar o portamento (recurso produzido pelo ato de deslizar o dedo 

da mão esquerda sob a corda pressionada, sem necessariamente ouvir todas a notas 

intermediárias até a nota de chegada) cujo som produzido pelo recurso utilizado é 

idiomático do violão. Para a execução, sugere-se o dedo 3, pois a nota tocada 

anteriormente será com o dedo 4, assim não haverá prejuízo sonoro já que há uma 

pausa de semínima para a segunda voz (voz do acorde), posicionando o dedo para 

fazer o portamento. 
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Exemplo 20: Utilização do portamento cc. 41 a 43 (Edição Nossa) 

 

 

No c. 52, a mão esquerda “sofre” uma abertura, (posição da mão esquerda que 

ultrapassa mais de quatro casas no braço do violão) para realizar o acorde em meia 

pestana na sexta posição em razão da nota Ré na décima casa, representada pelo 

quadrado azul no exemplo 21, sendo tocada com o dedo 4. Após o acorde, ocorre a 

mudança da mão para a sétima posição utilizando o dedo 2 na primeira corda 

(quadrado vermelho) como base para realizar o movimento até a mudança para quinta 

posição, também pelo dedo 1, mas agora na segunda corda (quadrado preto) 

A utilização do Mi na segunda corda (c. 54) é essencial para organizar o padrão 

digitacional e direcionar o dedo 1 para a quinta posição deixando a mão esquerda 

relaxada para execução do fraseado sem esforço. Sugere-se, que os compassos 45 

(na expressão ritmado) e 46, e do 52 ao 56 sejam executados em cordas “presas”, 

pois geram uma maior precisão rítmica e controle dos dedos. 

Exemplo 21: Abertura da mão esquerda. Mudanças de posição cc. 52 – 56 (Edição Nossa). 

 

O final do Compasso 61 (exemplo 22) inicia a transição para a segunda seção 

da música com uma variação de andamento que possibilita um contraste bastante 
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comum nas peças para violão de Gnattali7. A digitação sugerida, a partir do compasso 

62, enfatiza tanto o aspecto melódico quanto o harmônico, causando contrastes diante 

da temática rítmica apresentada na primeira seção, que ao iniciar a frase na quinta 

corda com a nota Si, até a nota Lá, corda solta, valoriza a melodia na região médio-

grave do violão. Simultaneamente, acontece uma situação harmônica (Fá, Dó e Sol), 

e a escolha dos dedos 3 e 4 nas cordas primeira e segunda, deixa o Sol natural em 

corda solta, gerando um maior prolongamento sonoro do acorde. Assim, o salto de 

mão esquerda ocorre para que o dedo 1 possa se ajustar sem que afete o movimento 

do translado para a 4ª até a 1ª posição no compasso 66. 

É prudente observar que a edição da Chanterelle apresenta apenas a sugestão 

de utilizar a segunda corda para formar os acordes, deixando implícito a maneira de 

executar a melodia nos baixos. Porém, quando o acorde é executado junto à melodia, 

percebe-se corte na melodia do baixo nas notas Mi (quinta corda) e Si (sexta corda) 

em razão da mudança dos dedos e a formação da pestana na quinta posição, pois o 

volume sonoro é menor do que tocar em corda solta. Na edição da Chanterelle, 

acredita-se que a proposta seja apenas timbrística, porém na prática, optou-se pela 

formação do acorde na segunda casa, utilizando a primeira e segunda cordas 

pressionadas e a terceira corda solta, conforme mostram os exemplos 22 (edição 

nossa) e 23 (edição da Chanterelle) a seguir. 

 

7 A Toccata em Ritmo de Samba nº 1 e a Toccata em Ritmo de Samba nº 2, que na edição da 
Chanterelle está com 3 estudos de concerto para violão e mais a dança brasileira, possuem esse 
mesmo padrão composicional. 

Exemplo 13a: Digitação do acompanhamento melódico na primeira corda. c. 61-66 (Edição 

Nossa) 

Exemplo 22: Digitação do acompanhamento melódico na primeira corda. c. 61-66 (Edição Nossa). 
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Gnattali possui grande influência do Jazz8 e retrata isso em suas composições 

para violão solo, especificamente, nos três estudos de concerto, na qual, está inserida 

a Dansa Brasileira. Observar-se, na segunda seção, melodias cromáticas e acordes 

dissonantes, muito comuns no gênero citado e que se apresentam sobremaneira na 

peça, perdendo um pouco da presença rítmica tão marcante no início da música.  

No c. 67, há duas colcheias com digitação no manuscrito e indicadas pelo dedo 

4. Porém, observa-se pouca utilidade prática-interpretativa no translado sugerido, pois 

a preparação do movimento idiomático, nesse caso, pode cortar a linha melódica e 

interrupção do discurso, prejudicando o fraseado. Sugere-se, para a execução do 

trecho, apenas a substituição do portamento pelo ligado preservando o caráter 

idiomático da passagem. 

Exemplo 24: Portamento com quarto dedo compasso 67 sugerido pelo compositor (Manuscrito) 

 

  

 

8 “Jazz é a música popular mais evoluída do mundo e é claro que me influenciou (...) ninguém tira nada 

do nada, portanto, tem sempre que haver influências” GNATTALI apud SILVA (2014, p.2). 

Exemplo 23: Digitação do acompanhamento melódico e mudança de digitação para segunda 

corda no compasso 63 (Edição Chanterelle). 
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Exemplo 25: Ligados articulados no compasso 67 e abertura na mão esquerda no 68 (Edição 
Nossa). 

 

De acordo com a digitação utilizada por Laurindo Almeida, tem-se no compasso 

70 (exemplo 26) a utilização expressa do portamento com uma conotação mais 

expressiva em relação ao portamento do c. 67 (exemplo 24), aparentando um cuidado 

maior com o fraseado. Para produção desse recurso, sugere-se o dedo 1 sem trocar 

de dedos para não haver corte da sonoridade idiomática do recurso, conforme o 

exemplo a seguir. 

Exemplo 26: Utilização idiomática do portamento c. 70 (Edição Nossa). 

 

No compasso 83, acontece a transição de tonalidade inicial de Mi menor para Lá 

menor, porém Gnattali em seu manuscrito (exemplo 27) não apresentou digitação, ou 

indicação de como executar a frase, sendo entregue o manuscrito a Almeida para ser 

estudado e posteriormente digitado a sua conveniência. Ocorre que ao se deparar 

com uma mudança brusca de tonalidade, procurando resolver o trecho de maneira 

harmônica, acrescentou a lápis uma nota que não estava no manuscrito (Mi como 

forma de criar uma relação cadencial dominante – tônica) sendo copiado pela edição 

da Chanterelle (exemplo 28). Acredita-se que para o intérprete criar essa relação era 

essencial que a mudança de tonalidade não fosse inesperada, ocorrendo translado 

ascendente, utilizando dedo 2 como guia na quinta corda para execução da 

passagem, conforme exemplo 29. 
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Exemplo 29: Digitação e preservação da nota Mi no compasso 83 (Edição Nossa). 

 

No início do compasso 100 (exemplo 30), tem-se o acorde de B7 na sétima casa 

(Gnattali, no manuscrito, indicou a pestana, mas a edição da Chanterelle retirou) e o 

trecho melódico, saindo de Fá utiliza a primeira corda (Mi), realizando salto com o 

dedo 4 para a segunda corda, com o objetivo de reposicionar a mão esquerda para a 

sétima posição até execução final da frase. 

Em boa parte do trecho a execução dar-se-á pelo modelo 4, 2, 1 – 1 (a repetição 

do dedo 1 dá-se em razão de existir uma proximidade cromática entre Ré e o Ré, 

ambos na primeira corda e posicionar a mão esquerda na décima posição). Acredita-

se que, nesse ponto, há um padrão digitacional, para uma maior segurança, evitando 

saltos de corda indesejáveis, que acarretariam má qualidade da execução e prejuízo 

na sonoridade do violão. Assim, sugere-se que o fraseado seja tocado com o Dó na 

segunda corda, utilizando relação entre o décimo primeiro e o décimo quádruplos 

 Exemplo 27: Acréscimo, a lápis, da nota Mi no compasso 83 do manuscrito. 

 

Exemplo 28: Preservação da nota Mi no compasso 83 pela Edição da Chanterelle. 
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(distancia compreendida entre quatro trastes imediatos no braço do violão, segundo 

Pujol, 2008, p. 49) até a nota Lá, também na segunda corda com o dedo 1, 

prosseguindo para a troca de posição, voltando ao estágio inicial da frase com a 

pestana na sétima casa. 

Exemplo 30: Padrão digitacional 4, 2, 1 – 1 nos compassos de 100 a 106 (Edição Nossa). 

 

2.5.2 Mão Direita 

As diversas movimentações rítmicas e os traslados constantes requerem 

especial atenção da mão direita. A mudança veloz do acorde inicial para o padrão de 

repetição da nota si natural poderia, eventualmente, provocar certa instabilidade à 

mão. Para resolver essa dificuldade, deve-se executar o primeiro acorde com um 

rasgueado rápido (i-m-a, com fixação do pulso) e, de imediato, “atacar” o padrão p-m-

i, padrão esse que, por sua acentuação do polegar, lembra um toque “swingado” de 

pandeiro, como mostra a exemplo 31: 

Exemplo 31: Padrão de dedilhados p, m, i e rasgueado cc. 1 a 4 (Edição Nossa). 

 

É possível empregar tanto o translado transversal – que consiste na fixação do 

antebraço no aro superior do bojo, quanto o translado longitudinal – que consiste na 

movimentação do conjunto braço-ante-braço, “passeando” pelas cordas do violão. 

Esse último, na minha opinião, proporciona maior conforto e facilita a execução de 

movimentos escalares em cordas adjacentes – e a peça está recheada desse tipo de 

movimentos, como mostram os exemplos 32 e 33. Nesses casos, a execução pode 

ser feita com os dedos i-m:  
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O compasso 18 indica uma peculiaridade: a execução com pizzicatos (indicados 

na partitura com o símbolo “+”). Considera-se que esse recurso é difícil de ser aplicado 

à mão direita, devido ao andamento da peça e à rápida alternância entre os acordes 

e os pizzicatos (exemplo 34). Em uma pesquisa no site YouTube, observou-se que 

apenas uma intérprete9 utiliza a indicação do compositor, contudo, a redução do 

andamento feita pela intérprete e a sua deficiente técnica violonística prejudicaram a 

execução dessa passagem. Nesse caso, sugere-se realizar a passagem utilizando o 

dedilhado i, m, (Exemplo 35): 

Exemplo 34: Compasso 18 com sinal utilizado por Gnattali para indicar pizzicato (Edição Nossa) 

 

  

 

9 Ver https://www.youtube.com/watch?v=RPTDu0W2df8 

Exemplo 32: Dedilhados utilizando o recurso do translado longitudinal nos cc. 5 a 8 (Edição 
Nossa). 

 

Exemplo 33: Dedilhados utilizando o recurso do translado longitudinal nos c. 13 a 17 (Edição 

Nossa). 

 

 



45 

Exemplo 35: Dedilhados de mão direita e digitação de mão esquerda sem os pizzicatos (Edição 
Nossa). 

 

Há um único momento em que o compositor escreveu um acorde de cinco notas, 

sem indicação do arpejo: no c. 73. Em seu Concertino Nº 2, Gnattali já havia utilizado 

o número cinco (5) para indicar a execução plaqué do acorde de cinco notas10 

(Exemplo 36), isto é, com o quinto dedo da mão direita10. Sem desconsiderar essa 

possibilidade do uso do quinto dedo indicado pelo compositor naquele Concertino, 

optou-se em Nossa Edição pela execução arpejada desse único acorde de cinco notas 

(B7), por considerar que, dessa forma, o acorde adquire uma sonoridade bem mais 

expressiva (Exemplo 37): 

Exemplo 36: Indicação de utilização do dedo mínimo cc. 27 e 28 no manuscrito do Concertino 
nº 2, I Movimento retirado do artigo de Bartolomeu Wiese “Radamés Gnattali: o Concertino nº 2 
para Violão e Orquestra e a Utilização do dedo mínimo da Mão Direita”, p. 4. 

 

 

10 No Concertino n. 2 Radamés Gnattali assinalou inúmeras vezes a digitação da mão direita que 
intencionava para a execução. O estudo das obras para violão do compositor comprova que raramente 
Gnattali sinalizava uma digitação, particularmente aquelas referentes a da mão direita. Acredita-se, 
portanto, ser esta obra uma exceção. Embora o dedo mínimo esteja sendo usado para a realização de 
acordes plaqués – acordes executados simultaneamente, sem arpejar ou quebrar –, e isso possa 
parecer pouco relevante, podemos afirmar que esta é a sua função primordial na obra em questão 
(WIESE, 2014, p. 4). 
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Exemplo 37: Arpejo de cinco notas no último tempo do compasso 73 (Edição Nossa). 

 

Ainda é possível observar que no decorrer da peça, Gnattali faz uso de padrões 

rítmicos advindos do Choro e do Samba, padrões esses que influenciam, diretamente, 

na escolha dos dedilhados, em concordância com a tradição desses gêneros 

musicais. Em certos momentos, ele próprio altera essas células rítmicas, o que resulta 

em um enriquecimento da peça, conforme mostra a Tabela 2. 

Tabela 2: Tabela de dedilhados de mão direita encontrados durante a peça. 

Compasso Ritmo Dedilhados 
de mão 
direita 

Compasso Variações 
Rítmicas 

Dedilhados 
de mão 
direita 

2, 4, 10, 12 

 

p, m, i, p  1, 3, 9, 11 

 

p, p, p, m, i 

28, 30, 34, 
36, 85, 87, 
93, 95, 97 

 

a, a, a, a, 
m 

31, 32, 98, 
99 

 

a, a, a, a 

37, 39, 40 

 

a, m, a, m, 
a, m 

38, 88, 90 

 

a, a, m, a 
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado na peça Dansa Brasileira de Radamés Gnattali analisou a 

digitação e os dedilhados (ferramentas inerentes a práxis musical do violonista e 

essencial para a realização de ideias musicais, tais como, dinâmica, timbre, fraseado, 

agógica). A partir da comparação entre o manuscrito e a edição da Chanterelle, 

observou-se que a última continha erros em algumas figuras rítmicas e omissões em 

relação às articulações trazidas no manuscrito que poderiam gerar dúvida quanto à 

elaboração dos dedilhados e das digitações. Elaborou-se, então, uma edição da peça 

em estudo cujas divergências gráficas foram corrigidas de acordo com o manuscrito, 

e as omissões de articulações, observadas na edição impressa, foram ajustadas à 

medida que eram sugeridos os dedilhados e as digitações. 

O processo de elaboração da digitação e dos dedilhados inicia-se com a análise 

dos aspectos rítmicos e texturais encontrados na peça. Realizada essa etapa, 

observou-se células rítmicas comuns ao samba, choro, maxixe, evidenciando o título 

da peça, bem como a homofonia em grande parte da música, e também monofonia e 

pouca polifonia. Essa investigação foi necessária para compreender e solucionar 

problemas de mão esquerda e mão direita, utilizando as técnicas violonísticas 

apontadas no trabalho, pois as sugestões indicadas objetivavam preservar o caráter 

expressivo e ritmado que compõe toda a primeira seção, bem como sua volta, a partir 

dos compassos 84 a 106. Nesse momento, experimentou-se outras digitações como 

forma de buscar soluções interpretativas para os trechos expostos no artigo, contudo 

as que estão contidas na edição se aproximam mais do entendimento que se teve da 

peça. 

Em relação à mão esquerda, percebeu-se uma maior incidência de digitação 

tanto no manuscrito, quanto na edição da Chanterelle (conforme Tabela 1). Tal fato 

deu-se em razão de Gnattali já conhecer o violão e sugerir algumas digitações, mas 

Laurindo Almeida grafou a lápis no manuscrito, a utilização de cordas e alguns 

recursos idiomático, acrescentando maiores desafios para a execução da peça. 

Algumas digitações foram mantidas por entender que preservariam a interpretação 

quanto ao estilo da obra, porém outras foram sugeridas para aplicação do idiomatismo 

em outros trechos da peça, inclusive com ligados que são característicos do violão de 

7 cordas, e padronização daquelas, visando o melhor resultado técnico, adequando 
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às características individuais deste pesquisador e objetivando maior funcionalidade 

dos movimentos, sonoridade do instrumento, organização e conforto. 

A mão direita apresentou as maiores dificuldades técnicas do pesquisador, 

principalmente, em relação à sonoridade, elemento esse associado às características 

individuais, entretanto não foi empecilho para o desenvolvimento desta pesquisa, que 

notou uma padronização de dedilhados advindos dos aspectos texturais e rítmicos 

que, em paralelo com o andamento sugerido pelo compositor, trazem desafios a 

execução. Para solução dos trechos apresentados no trabalho, utilizou-se técnicas de 

translado, rasgueado e arpejos, no intuito de proporcionar uma maior expressividade 

na execução da peça. Foi sugerida ainda a retirada do pizzicato por entender que gera 

interrupção do discurso melódico e por ser difícil de tocar no andamento sugerido pelo 

compositor. 

Esta pesquisa não exauriu as possibilidades oferecidas no tocante às digitações 

e aos dedilhados, ela reflete apenas ideias interpretativas, baseando-se em 

características individuais e decisões que motivaram o violonista a buscar uma 

abordagem que adeque o estudo à sua performance musical. 
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Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                  Matrícula: 216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUS D48 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mário Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. 

 

2) Carga Horária Total: 51h  

 

3) Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia 

 

4) Período de Realização: 18/07 a 31/10 de 2016 

  

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Estudos realizados com o orientador na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, 

em Salvador, referente à linguagem interpretativa das obras estudadas no período semestral, 

bem como estudos técnicos aplicados ao instrumento, objeto do estudo, com a finalidade de 

identificar possíveis problemas referentes à execução, interpretação e performance das obras 

estudadas: 22h. 

 

Foram identificados alguns problemas técnicos pelo orientador, dentre os quais podemos listar: 

Deficiência no repertório 

Deficiência técnica na mão esquerda quanto ao estudo de ligados e digitação das obras 

estudadas 

Deficiência técnica na mão direita, principalmente, quanto à sonoridade no i, m e a e ao golpe 

de polegar; 

Deficiência quanto à leitura de peças para violão solo relatada pelo relatorista. 
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b) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas: 29h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório: Suíte Popular Brasileira (Heitor Villa-Lobos),  

Variação sobre o tema Marlborough Op.  (Fernando Sor). 

Cronograma e carga horaria: 8 dias de estudo com o orientador (18/07 a 22/07; 29/08 a 02/09; 

27/10 a 4/11) = 29h 

 

Total de estudos preparatórios: 51 h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Aperfeiçoamento das técnicas de mão esquerda e de mão direita, com os estudos passados 

pelo orientador. Quanto à mão esquerda, o estudo diário dos ligados, dar-me-á a possibilidade 

de um aprimoramento maior na compreensão das peças estudadas; já em relação à mão direita, 

houve melhora no golpe dos dedos i, m e a apenas com o lixamento correto das unhas em seus 

respectivos pontos de contato entre os dedos e as cordas, inclusive com melhora de sonoriadade. 

Já o polegar, continuo com um estudo diário para desenvolver técnica que corrobore com as 

dicas e conselhos apresentados pelo orientador, para execução das peças trabalhadas nas aulas.   

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação: 22h 

8.2) Formato da Orientação:  

8 encontros presenciais preparatórios sobre a interpretação musical das obras (22h)  

 

 

Total: 22 h 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                      Matrícula: 

216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUSD53 Preparação de Recital/Concerto Solístico 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mario Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudos Interpretativos das obras selecionadas para o recital. 

 

2) Carga Horária Total: 153h 

 

3) Locais de Realização: Universidade Federal de Alagoas, Museu da Imagem e do Som de 

Alagoas (MISA), Reciclaria, Aracaju/SE, Teatro Deodoro, Teatro de Arena. 

 

4) Período de Realização: 18/07 a 31/10 de 2016 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Levantamento de obras musicais a serem apresentadas no Recital – 5h  

a.1) Suíte Popular Brasileira (Villa-Lobos) 2h30min 

a.2) Variação sobre tema Marlborough (Fernando Sor) 2h30min 

a.3) Palestra realizada sobre o tema do projeto de pesquisa em estudo 2h 

 

b) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas: 150h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Recital realizado no Museu da Imagem e do Som de Alagoas, no dia 26/08/2016, às 19h – 1h. 

Repertório: 

Samba do Avião – Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (Tom Jobim) 

Capricho Árabe – Francisco Tárrega 

Tombeau Sur La Morte Comt' de Logy – Silvius Leopold Weiss 

Suite Popular Brasileira – Heitor-Villa Lobos 

Uma Valsa e Dois Amores – Dilermando Reis 

Prelúdio da Suite BWV 997 – Johanne Sebastian Bach 

Inverno Poteño – Astor Piazzolla 

Lamentos do Morro – Aníbal Augusto Sardinha (Garoto) 

Recital Realizado na Reciclaria, no dia18/10, às 19h30min, no II Seminário de Violão de 

Sergipe 1h  
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Solista: Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório: 

Suíte popular Brasileira (Heitor-Villa-Lobos) 

Variação sobre tema Marlborough op. 28 (Fernando Sor)  

 

c ) Estudo técnico do instrumento. 

 

Estudo de escalas 

Estudo de ligados na mão esquerda 

Estudo de arpejos e sonoridade na mão direita 

 

Total de estudos preparatórios: 155h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Desenvolvimento da Performance. 

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática. 

b) Realização de 2 recitais nesse semestre. 

  

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação: 24h 

8.2) Formato da Orientação:  

8 encontros presenciais com aula e orientação referentes ao estudo das peças abordadas com 

finalidade de melhoria técnica e interpretativa com a possível inclusão das peças em um 

programa de recital.  

 

 

Total: 24h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                      Matrícula: 

216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUS D48 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mário Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. 

 

2) Carga Horária Total: 51h  

 

3) Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia 

 

4) Período de Realização: 21/11/2016 a 08/04/2017. 

  

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Estudos realizados com o orientador na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, 

em Salvador, referente à linguagem interpretativa das obras estudadas no período semestral, 

bem como estudos técnicos aplicados ao instrumento objeto do estudo com finalidade de 

identificar possíveis problemas referentes à execução, interpretação e performance das obras 

estudadas: 22h 

 

Foram identificados alguns problemas técnicos pelo orientador, dentre os quais podemos listar: 

Deficiência no repertório 

Deficiência técnica na mão esquerda quanto ao estudo de ligados e digitação das obras 

estudadas 

Deficiência técnica na mão direita, principalmente, quanto à sonoridade no i, m e a e ao golpe 

de polegar; 

Deficiência quanto à leitura de peças para violão solo, relatada pelo relatorista. 

 

b) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas: 29h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório: Dança Brasileira (Radamés Gnattali),  

Toccata em Ritmo de Samba Nº1 (Radamés Gnattali). 



56 

Toccata em Ritmo de Samba Nº2 (Radamés Gnattali) 

Cronograma e carga horária: 8 dias de estudo com o orientador (06/03 a 10/03; 30/03 a 05/04;) 

=29h 

 

Total de estudos preparatórios: 51 h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Aperfeiçoamento das técnicas de mão esquerda e de mão direita, com os estudos passados 

pelo orientador. Quanto à mão esquerda, o estudo diário dos ligados, dar-me-á a possibilidade 

de um aprimoramento maior na compreensão das peças estudadas; já em relação à mão direita, 

houve melhora no golpe dos dedos i, m e a. Já o polegar, continuo em um estudo diário para 

desenvolver técnica que corrobore com as dicas e conselhos apresentados pelo orientador, para 

execução das peças trabalhadas nas aulas. 

d) Estudo da segunda parte da Dança Brasileira para compreender a transição existente entre a 

primeira seção e a segunda, quanto ao andamento sugerido pelo compositor.   

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horária da Orientação: 22h 

8.2) Formato da Orientação:  

8 encontros presenciais preparatórios sobre a interpretação musical das obras (22h)  

 

 

Total: 22 h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                  Matrícula: 216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUSD53 Preparação de Recital/Concerto Solístico 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mario Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudos Interpretativos das obras selecionadas para o recital. 

 

2) Carga Horária Total: 153h 

 

3) Locais de Realização: Universidade Federal de Alagoas, SESC/AL, Marechal Deodoro. 

 

4) Período de Realização: 21/11/2016 a 08/04/2017 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Levantamento de obras musicais a serem apresentadas no Recital – 5h  

a.1) 3 Estudos de Concerto Dança Brasileira, Toccata em Ritmo de Samba Nº1 e Toccata em 

Ritmo de Samba Nº2 (Radamés Gnattali) Suíte Popular Brasileira (Villa-Lobos) 2h30min 

a.2) Variação sobre tema Marlborough (Fernando Sor) 2h30min 

a.3) Valsa Venezolano Nº 2 e Nº 3 (Antonio Lauro) 2h 

 

b) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas: 150h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Recital realizado no VII Jornada Pedagógica para Músicos de Banda (JPMB), no dia 

18/11/2016, às 19h – 1h 

Repertório: 

As Rosas Não Falam – Cartola (Tom Jobim) 

Capricho Árabe – Francisco Tárrega 

Suíte Popular Brasileira – Heitor-Villa Lobos 

Variação sobre tema Marlborough (Fernando Sor)  

Uma Valsa e Dois Amores – Dilermando Reis 

Inverno Poteño – Astor Piazzola 

Lamentos do Morro – Aníbal Augusto Sardinha (Garoto) 

 

Recital Realizado na Reciclaria no dia 05/12, às 19h30min, no Teatro Jofre Soares - SESC/AL 

1h  
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Solista: Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório: 

 

As Rosas Não Falam - Cartola 

Suíte Popular Brasileira (Heitor-Villa-Lobos) 

Uma Valsa e Dois Amores – (Dilermando Reis) 

Dansa Brasileira (Radamés Gnattali) 

Inverno Porteño (Astor Piazzolla) 

Variação sobre tema Marlborough (Fernando Sor)  

Lamentos do Morro – Aníbal Augusto Sardinha (Garoto) 

 

c) Estudo técnico do instrumento. 

 

Estudo de escalas 

Estudo de ligados na mão esquerda 

Estudo de arpejos e sonoridade na mão direita 

 

Total de estudos preparatórios: 155h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Desenvolvimento da Performance. 

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática. 

b) Realização de 2 recitais nesse semestre. 

  

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação: 24h 

8.2) Formato da Orientação:  

8 encontros presenciais com aula e orientação referentes ao estudo das peças abordadas, com a 

finalidade de melhoria técnica e interpretativa, com a possível inclusão das peças em um 

programa de recital.  

 

 

Total: 24h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                      Matrícula: 

216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUS D48 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mário Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. 

 

2) Carga Horária Total: 51h  

 

3) Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia 

 

4) Período de Realização: 08/05/2017 a 09/09/2017. 

  

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Estudos realizados com o orientador na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, 

em Salvador, referente à linguagem interpretativa das obras estudadas no período semestral, 

bem como estudos técnicos aplicados ao instrumento, objeto do estudo, com a finalidade de 

identificar possíveis problemas referente à execução, interpretação e performance das obras 

estudadas: 22h 

Foram identificados alguns problemas técnicos pelo orientador, dentre os quais podemos listar: 

Deficiência técnica na mão esquerda quanto ao estudo de ligados e digitação das obras 

estudadas; 

Deficiência técnica na mão direita, principalmente, quanto à sonoridade no i, m e a e ao golpe 

de polegar; 

Deficiência quanto à leitura de peças para violão solo, relatada pelo relatorista. 

 

b) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas: 29h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório: Todo o repertório do programa do Recital 

Suíte Popular Brasileira (Heitor Villa-Lobos) 

Tema e Variação Marlbrough Op. 28 (Fernando Sor) 

Dansa Brasileira (Radamés Gnattali),  

Toccata em Ritmo de Samba Nº1 (Radamés Gnattali). 

La Espiral Eterna (Leo Brouwer) 
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Cronograma e carga horaria: 8 dias de estudo com o orientador (21/08 a 25/08) =29h 

 

Total de estudos preparatórios: 51 h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Aperfeiçoamento das técnicas de mão esquerda e de mão direita, com os estudos passados 

pelo orientador. Quanto à mão esquerda, o estudo diário dos ligados, dar-me-á a possibilidade 

de um aprimoramento maior na compreensão das peças estudadas; já em relação à mão direita, 

houve melhora no golpe dos dedos i, m e a. Já o polegar, continuo em um estudo diário para 

desenvolver técnica que corrobore com as dicas e conselhos apresentados pelo orientador, para 

execução das peças trabalhadas nas aulas. 

d) Estudo da segunda parte da Dança Brasileira para compreender a transição existente entre a 

primeira seção e a segunda quanto ao andamento sugerido pelo compositor.  

e) Estudo da La Espiral Eterna, com a finalidade de compreender a peça, bem como leitura de 

artigos que ajudem na compreensão e interpretação da obra.  

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação: 22h 

8.2) Formato da Orientação:  

 

Encontros presenciais preparatórios sobre a interpretação musical das obras (22h)  

 

 

Total: 22 h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                      Matrícula: 

216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUSD53 Preparação de Recital/Concerto Solístico 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mario Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudos Interpretativos das obras selecionadas para o recital. 

 

2) Carga Horária Total: 153h 

 

3) Locais de Realização: Universidade Federal de Alagoas. 

 

4) Período de Realização: 08/05/2017 a 09/09/2017 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Levantamento de obras musicais a serem apresentadas no Recital – 6h  

a.1) La Espiral Eterna (Leo Brouwer) 2h30min 

a.2) Sonatina (Torroba) 2h30min 

a.3) Concierto Mudejar (Anton Garcia Abril) 3h 

 

b) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas: 150h 

b.1) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Recital realizado na Universidade Federal de Alagoas, no dia 15/05/2017, às 10h – 1h 

Repertório: 

Suíte Popular Brasileira – Heitor-Villa Lobos 

Variação sobre tema Marlborough (Fernando Sor)  

Dansa Brasileira (Radamés Gnattali) 

Toccata em Ritmo de Samba (Radamés Gnattali) 

La Espiral Eterna (Leo Brouwer) 

Recital Realizado no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas Reciclaria, no dia 18/07/17, 

às 10h30min – 30min  

Solista: Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório:  

Lá Espiral Eterna (Leo Brower) 

 

c) Estudo técnico do instrumento. 
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Estudo de escalas 

Estudo de ligados na mão esquerda 

Estudo de arpejos e sonoridade na mão direita 

 

Total de estudos preparatórios: 155h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Desenvolvimento da Performance. 

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática. 

b) Realização de 2 recitais nesse semestre. 

  

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horária da Orientação: 24h 

8.2) Formato da Orientação:  

 

Encontros presenciais com aula e orientação referentes ao estudo das peças abordadas, com a 

finalidade de melhoria técnica e interpretativa, com a possível inclusão das peças em um 

programa de recital.  

 

 

Total: 24h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                               Matrícula: 216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUS D48 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mário Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. 

 

2) Carga Horária Total: 51h  

 

3) Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia 

 

4) Período de Realização: 02/10 de 2017 a 24/02 de 2018 

  

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Estudos realizados com o orientador na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, 

em Salvador, referente a linguagem interpretativa das obras estudadas no período semestral, 

bem como estudos técnicos aplicados ao instrumento objeto do estudo com finalidade de 

identificar possíveis problemas referente a execução, interpretação e performance das obras 

estudadas: 22h 

 

Manutenção buscando melhoria técnica no repertório a ser apresentado na defesa. 

 

b) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas: 29h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a interpretação das obras musicais levantadas 

Solista:  Willbert Yvan Barbosa Fialho 

Repertório: Suíte Popular Brasileira (Heitor Villa-Lobos),  

Variação sobre o tema Marlborough Op.  (Fernando Sor). 

La Espiral Eterna (Leo Brouwer) 

Cronograma e carga horaria: 8 dias de estudo com o orientador (08/01 a 11/01; 04/02 a 

05/02;) = 29h 

 

Total de estudos preparatórios: 51 h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 



64 

b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Aperfeiçoamento das técnicas de mão esquerda e de mão direita, com os estudos passados 

pelo orientador. Quanto a mão esquerda, o estudo diário dos ligados, dar-me-á a possibilidade 

de um aprimoramento maior na compreensão das peças estudadas; já em relação a mão direita, 

houve melhora no golpe dos dedos i, m e a apenas com o lixamento correto das unhas em seus 

respectivos pontos de contato entre os dedos e as cordas, inclusive com melhora de sonoridade.   

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horária da Orientação: 22h 

8.2) Formato da Orientação:  

 

• 8 encontros presenciais preparatórios sobre a interpretação musical das obras (22h)  

 

 

Total: 22 h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Willbert Yvan Barbosa Fialho                                                      Matrícula: 

216123603 

Área: Criação/Interpretação Musical       Ingresso: 2016.1 / Seleção para Pós-Graduação 

 

Código Nome da Prática 

MUSD53 Preparação de Recital/Concerto Solístico 

 

Orientador da Prática: Prof. Dr. Mario Enrique Ulloa Peñaranda 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudos Interpretativos das obras selecionadas para o recital. 

 

2) Carga Horária Total: 153h 

 

3) Locais de Realização: Universidade Federal de Alagoas e Residência do Mestrando. 

 

4) Período de Realização: 02/10 de 2017 a 24/02 de 2018 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Levantamento de obras musicais a serem apresentadas no Recital – 10h  

a.1) Suíte Popular Brasileira (Villa-Lobos) 2h 

a.2) Variação sobre tema Marlborough (Fernando Sor) 2h 

a.3) La Espiral Eterna (Leo Brouwer) 2h 

a.4) Dansa Brasileira (Radamés Gnattali) 2h 

a.5) Toccata em Ritmo de Samba Nº 1 (Radamés Gnattali) 2h 

 

b) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas: 150h 

 

b.1) Estudos preparatórios para a execução das obras musicais levantadas 

Solista: Willbert Yvan Barbosa Fialho 

a) Estudo técnico do instrumento. 

 

Estudo de escalas 

Estudo de ligados na mão esquerda 

Estudo de arpejos e sonoridade na mão direita 

Estudo de Harmônicos 

Total de estudos preparatórios: 155h 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório específico. 
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b) Desenvolvimento de interpretação e técnica adequada ao repertório levantado. 

c) Desenvolvimento da Performance. 

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática. 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horária da Orientação: 24h 

8.2) Formato da Orientação:  

 

8 encontros presenciais com aula e orientação referente ao estudo das peças abordadas com 

finalidade de melhoria técnica e interpretativa com a possível inclusão das peças em um 

programa de recital.  

 

 

Total: 24h 
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ANEXO A – MANUSCRITO DE 1958 DA DANSA BRASILEIRA DE RADAMÉS 
GNATTALI 
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ANEXO B – EDIÇÃO DE 1990 PELA EDITORA CHANTERELLE VERLAG 
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APÊNDICE – EDIÇÃO DO PESQUISADOR CONTENDO DIGITAÇÕES E 
DEDILAHDOS NA DANSA BRASILEIRA DE RADAMÉS GNATTALI 
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