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Resumo: O presente artigo trata especificamente do processo composicional da peça 
“Serenata Arquicúbica” (2008, para guitarra, eletrônica ao vivo e vídeo opcional), composta 
pelo autor do artigo. A peça tem como algo marcante o fato de ter como suporte uma vídeo-
partitura; tal fato está diretamente relacionado a um aspecto relevante para a concepção 
estética da peça: o desejo de se notar o gesto instrumental minuciosamente, tornando-o 
passível, com isso, de ser desconstruído em seus diversos constituintes. 
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Introdução 

 
A produção musical contemporânea apresenta, em algumas de suas tendências, uma 

acentuada mudança no enfoque, passando da abstração escritural para um modo de atuação 
ligado por um lado à concretude do objeto sonoro considerado por suas características 
físicas específicas, e por outro à corporalidade empregada na execução instrumental.  
 

Encontramos, dentro da produção musical das últimas décadas, diversos exemplos 
que de algum modo demonstram isso. Por exemplo, casos limite da primeira postura 
mencionada acima encontram-se na música eletroacústica pré-fixada em suporte, na qual 
todas as informações sonoras (harmônicas, timbrísticas, rítmicas, espaciais), maximamente 
determinadas, são passíveis de estarem presentes no próprio processo composicional, e, 
conseqüentemente, fixadas em suporte, de modo a que o compositor tenha um amplo 
domínio sobre a sonoridade da obra, em todas as situações nas quais ela é apresentada; 
outro conjunto de compositores cujas características permitiriam serem relacionados como 
alinhados a essa postura são os habitualmente tratados como praticantes da “música 
espectral”2. 
 

                                                 
1 Mestrando na USP, com pesquisa sobre a fisicalidade na música contemporânea de concerto e na 
improvisação livre. Atua como compositor, improvisador e intérprete de música contemporânea, com 
apresentações no Brasil e no exterior (em cidades como Bruxelas, Bruges, Birmingham, Copenhague, 
Belgrado, Graz, Viena, etc). É também um dos diretores do núcleo de música experimental Ibrasotope. 
2 Uma música que tem na escuta do som um elemento de primordial importância, que se reflete numa 
“inclinação em transcender os limites da composição paramétrica: (...) duração, intensidade, dinâmicas e 
timbre são substituídos por uma vontade de abolir as distinções entre tais fenômenos” (Anderson, 2000); e, 
ainda, nas palavras de Tristan Murail, na proposição de uma nova possibilidade de escuta: “Um bom exemplo 
dessa outra escuta seria a maneira pela qual os roqueiros escutam o rock. Para nós, (músicos “sérios”), todas 
essas músicas são horrivelmente parecidas e monótonas (compasso de quatro tempos, guitarras, melodia 
pentatônicas, tonalidade de mi menor - é mais fácil para os guitarristas - etc). Entretanto, para os apreciadores 
de rock, após alguns poucos compassos, não há mais nenhuma dúvida quanto ao nome do grupo e o título da 
música. O que eles escutam, não é a mesma coisa que nós: eles escutam o som (“sound”) antes de tudo; eles 
percebem as diferenças e as sutilezas que escapam aos ouvidos fechados e condicionados pela educação 
musical”. 



Da segunda postura, destaca-se uma crescente especificidade na indicação do modo 
de conduta do instrumentista, com a consideração das possibilidades corpóreas do 
intérprete em relação ao instrumento, freqüentemente considerando analogicamente o 
intérprete como uma entidade “polifônica” (dado que seus recursos motores podem ser 
imediatamente associados a parametrizações independentes), tendo uma primeira veste na 
assim denominada “música concreta instrumental” postulada pelo compositor Helmut 
Lachenmann3 e, em termos de escrita musical, freqüentemente aliada a uma notação 
prescritiva. Outros exemplos dessa segunda postura podemos ver em alguns compositores, 
associados ao que pode se chamar de “música complexa”4, têm desenvolvido peças nas 
quais se busca um máximo controle de caráter estruturalista / desconstrutivista sobre todas 
as variantes da produção sonora instrumental, resultando numa partitura com diversas 
camadas paralelas que se aplica, como uma tablatura, ao controle corpóreo5 necessário para 
a obtenção de um conteúdo sonoro por vezes sugerido (e, por vezes, apesar do caráter 
notacional ultra-determinista, passível de grande variabilidade). 

 
A peça abordada no presente artigo relaciona-se fortemente com essa segunda 

postura: sua aproximação com a concretude da situação musical dá-se inteiramente pela 
prescrição de um modo de conduta ao instrumentista, e, em momento algum, pelo pré-
estabelecimento de resultados sonoros específicos. A composição é, com isso, uma 
coreografia que deve ser relacionada sobre um instrumento determinado; o enfoque da 
notação está inteiramente sobre a conduta gestual do instrumentista; em termos sonoros, 
nada é pré-determinado – algo que devemos ressaltar devido ao fato de ser um instrumento 
elétrico que tem como característica marcante o fato de utilizar processamento eletrônico 
para determinar sua sonoridade (no mais das vezes por meio de pedais de efeito – fato que é 
colocado em primeiro plano na composição dessa peça).  

 
 
 
 

 
 
                                                 
3 Na concepção de Lachenmann, há o intuito de “desmusicalizar ou tornar corriqueiros os sons musicais 
convencionais, supostamente sacrossantos, por revelá-los como resultados profanos dos esforços necessários 
para produzi-los, pela parte dos intérpretes e instrumentos. (...) Sua composição sonora instrumentalmente 
concreta é baseada na idéia de compor com os sons em si (...)” (Nonnenmann, 2005), isto é, nas palavras do 
próprio compositor, atuar “pensando sobretudo de dentro do interior dos eventos musicais, e tirando a 
motivação de lá”. (Lachenmann apud Nonnenmann, 2005). 
4 Para uma definição de complexidade, nesse sentido, remetemos a um texto de C.S. Mahnkopf, que aponta as 
seguintes características: “1. densidade e rapidez dos eventos; 2. complexidade das estruturas rítmicas e de 
alturas; 3. abundância da morfologia; 4. polifonia (real / microparamétrica), ou seja, um alto grau de 
dissociação na discursividade; 5. poli-processualização de direcionalidades formais; 6. ‘surplus’ (excesso) 
aperceptivo; 7. modo de escuta diagonal; 8. semântica imanentística; 9. expressão expressionista; 10. multi-
perspectividade e multidimensionalidade da empiricidade da obra de arte, especialmente do tempo musical; 
11. descontrucionismo do caráter da obra e da situação de performance” (Mahnkopf, 2002). 
5 Frank Cox ressalta a importância do corpo, do elemento físico, na “música complexa”: “os 
desenvolvimentos recentes da música complexa estão muito próximos de desenvolvimentos de ponta na 
improvisação contemporânea (...). Ambas valorizam o que é tão constantemente denegrido na filosofia 
ocidental – o corpo físico e o movimento físico – sem criar um fetichismo do físico em relação ao mental / 
ideal”. 



Serenata Arquicúbica 
 

“Serenata Arquicúbica”6, para guitarra elétrica, eletrônica ao vivo e vídeo opcional 
foi composta em 2008 e estreada em julho do mesmo ano pelo próprio compositor, em 
concerto em Porto Alegre; foi depois tocada algumas vezes na cidade de São Paulo 
(concertos no SESC Ipiranga, SESC Consolação, Centro Cultural da Juventude), e em 
outras cidades do Brasil (Campinas, Santos, Belo Horizonte); além disso, foi tocada 
também algumas vezes no exterior, em concertos em Bruges (no Concertgebouw Brugge), 
Bruxelas (assim como em São Paulo, em 3 ocasiões), Antuérpia e Sint-Niklaas. Além de 
ser tocada pelo próprio compositor, a peça também faz parte do repertório de Matthias 
Koole. 
 

A peça tem como partitura um vídeo, constituído por até quatro camadas filmadas 
independentemente, cada uma focando uma das mãos e um dos pés de um guitarrista (o 
próprio compositor da peça) - formando, com isso, um guitarrista virtual, pela soma dessas 
quatro camadas. Também foram filmadas todas as combinações possíveis de mãos e pés, 
atuando de modo sincrônico – combinações de dois membros (mão esquerda com pé 
esquerdo, mão esquerda com pé direito, duas mãos, etc), quanto de três membros (duas 
mãos com pé direito, dois pés com mão direita, etc), e, finalmente, as duas mãos e os dois 
pés juntos. 

 

   
Fig. 1 e Fig. 2: Excertos da vídeo-partitura de “Serenata Arquicúbica”. No primeiro exemplo, os 4 
membros do guitarrista realizam ações independentes. No segundo exemplo, apenas os pés tocam, 
controlando efeitos eletrônicos de uma pedaleira. 

 
O pensamento composicional ocorrente na peça alvo do presente artigo tem como 

um de seus alicerces justamente o fato de colocar o intérprete em uma situação limite no 
que concerne suas possibilidades físicas; outro ponto fundamental foi a busca por uma 
escritura que desse conta de todos os aspectos da complexidade do gesto instrumental, para 
o qual a solução acabou sendo, por fim, uma vídeo-partitura7. Outros aspectos relevantes 

                                                 
6 Uma abordagem a outros aspectos da peça, incluindo sua contextualização na produção do compositor, pode 
ser lida em Del Nunzio, 2009. 
7 Ou seja, optou-se por fazer uso de um modo bastante radical (e bastante pouco usual) de notação prescritiva. 
Sobre isso, aponta Kanno (Kanno, 2007): “Em termos gerais, a notação prescritiva aponta para uma mudança 
na função da notação de representação para mediação”; Kanno aponta para o fato que a notação prescritiva 
pode, por vezes, “destravar a criatividade em áreas desconhecidas da prática instrumental tradicional” e que 



são relacionados ao aspecto da fragmentação e ao fato de procedimentos de improvisação 
serem colocados em jogo numa peça na qual os aspectos formais são de notável relevância. 
 

A concepção da técnica instrumental empregada em “Serenata Arquicúbica” passa 
pelo exame de 4 pontos fundamentais: 
 
1. Características intrínsecas do instrumento (que muitas vezes contêm potências 
inexploradas pela técnica tradicional, que enfoca uma busca pela homogeneidade; tais 
características possibilitam as técnicas instrumentais expandidas); 
2. Avaliação do modo de interação do instrumentista com o instrumento (independência, 
polifonia virtual, dissociação paramétrica); 
3. Elementos mecânicos de interferência na atuação instrumental (uso de objetos não 
convencionais à prática instrumental, preparação)8; 
4. Expansão instrumental por meio do uso de processamento eletrônico em tempo real (no 
caso, por pedais de efeito, controlados pelo próprio guitarrista). 
 

Processo composicional 
 

A peça coloca em contato aspectos de espontaneidade do fazer musical e processos 
de estruturação rigorosa. Isso aparece bastante enfaticamente no processo de elaboração da 
vídeo-partitura: por um lado, há a filmagem de excertos realizados de modo improvisatório 
(mas, ainda assim, de modo a contemplar todas as possibilidades necessárias na 
montagem); por outro, a montagem do vídeo é feito de acordo com procedimentos de 
formalização bastante rigorosos, especialmente em termos de durações. Uma das 
decorrências imediatas de tal procedimento é a aproximação entre as idéias de composição 
(enquanto algo pré-fixado, estruturado de antemão) e improvisação. 
 

Para a realização das filmagens (que geraria o que talvez pudesse ser colocado em 
termos abstratos como “material composicional”), foi elaborada uma tabela que, 
inicialmente, contemplava as diferentes combinações de mãos e pés ativos em cada uma 
das tomadas; secundariamente, essa tabela também continha indicações textuais breves 
acerca do que, em termos de gestos instrumentais, a tomada deveria contemplar [sendo que 
essas indicações textuais remetiam a práticas instrumentais do próprio compositor, que 
seria filmado – ou seja, uma formulação simples (como “acordes”, por exemplo) seria 
filtrada por idiossincrasias da prática instrumental do indivíduo sendo filmado, bem como 
por intenções composicionais].  

 
Um pequeno excerto dessa tabela segue abaixo: 

 

                                                                                                                                                     
“talvez essa seja a lição mais pertinente da notação prescritiva: ela leva a atenção do intérprete às 
características sonoras, por meio da ausência de notação (descritiva), e nos lembra do papel fundamental da 
imaginação ao defini-lo em performance. A notação prescritiva, então, pede ao intérprete que faça uso 
ativamente de suas forças mentais e físicas para projetar a música no tempo e espaço, precisamente porque 
requer um tipo especial de envolvimento com o potencial expressivo da música”. 
8 Nessa peça isso se dá pelo uso de objetos tais como um canivete, parafusos, correntes, dentre outros, que são 
utilizados por diversas vezes no decorrer da peça, sobre o instrumento. 



1) Mão esquerda 
a) Acordes 
b) Escalas 
c) Glissandos (notas separadas & acordes) 
d) Gestos percussivos 
e) Gestos complexos e fragmentados, com intensa atividade 

 
2) Mão direita (em todos os itens variar de diversos modos posição de ataque) 

a) Trêmolos (em cada uma das cordas; em grupos de cordas) 
b) Arpejos 
c) Cordas abafadas 
d) Cordas polarizadas (com trêmolos) alternadas com arpejos 
e) Ritmos regulares, seco e preciso (diversas permutações de combinações  
de movimentos entre cordas; diversos andamentos) 
f) Todos os anteriores, utilizando-se também de alavanca 
g) Alavanca com movimentos regulares 
h) Alavanca com movimentos irregulares 
i) Alavanca pressionada para baixo 

 
3) Mão direita com objetos não-convencionais na execução instrumental 

a) Canivete – Lixa 
a.1) Ataques secos (especialmente perto da ponte) 
a.2) Movimentos circulares regulares (sobre o braço do instrumento) 
a.3) Movimentos irregulares, com alto índice de atividade 

b) Canivete – Faca 
b.1) Glissandos nas cordas agudas, sobre captadores 
b.2) Como uma baqueta, com rebote 

c)   Objeto metálico sobre captador 
 
4) Pé esquerdo (pedais do tipo switch) 

a) Ritmos regulares (vários andamentos) 
b) Um pedal polarizado, alternando com grupetos rápidos 
c) Movimentos ultra-rápidos irregulares 
 

5) Pé direito (pedais de expressão) 
a) Movimentos regulares em apenas um pedal (diversos andamentos) 
b) Movimentos regulares alternando entre os dois pedais (diversos andamentos) 
c) Movimentos irregulares em apenas um pedal 
d) Movimentos irregulares nos dois pedais 
 

6) Duas mãos simultaneamente 
a) Escalas ultra-rápidas (tapping) 
b) Trinados duplos (tapping) 
c) Gestos percussivos com as duas mãos sobre o instrumento 
d) Gestualidade frenética com as duas mãos sobre o instrumento 
e) Movimentos sincrônicos das mãos, com mão direita tocando com palheta 

(fragmentos escalares, gestos repetidos, acordes) 



f) Idem anterior, com uso de alavanca 
g) Glissandos acionados com Pizz. Bartok 

 
7) Duas mãos com objetos não-convencionais 

a) Corrente 
b) Objeto metálico sobre captador, tocado com parafuso 

 
8) Dois pés 

a) Dois pés nos pedais de expressão (vários andamentos; regular e irregular; 
movimentos conjuntos e movimentos alternados) 

b) Dois pés nos pedais de switch (“trinados”; movimentos regulares, com vários 
andamentos; movimentos irregulares, com alto índice de atividade; um item 
polarizado, alternando com grupetos) 

c) Um pé em pedais de expressão, um em pedais de switch (movimentos irregulares 
com alto índice de atividade; movimentos regulares, com vários andamentos) 

 
Essa tabela segue, para contemplar as possibilidades de combinações de mãos com 

pés (mão esquerda com pé direito; mão esquerda com pé esquerdo; etc), até que, 
finalmente, chega-se à última possibilidade de atuação, com as duas mãos e os dois pés 
atuando simultaneamente. 
 

Esse conteúdo filmado serviu como material a ser sistematicamente fragmentado e 
recombinado, para, com isso, estabelecer a forma da peça, que é constituída por 81 
fragmentos9, cujas durações variam entre 810ms até 62s210ms, com proporções 
determinadas por uma progressão baseada na raiz octogésima primeira de oitenta e um. 
Esses fragmentos contêm as possibilidades de permutação do material filmado, que são: 1) 
quatro camadas de ações independentes; 2) três camadas de ações independentes; 3) duas 
camadas de ações independentes + uma camada referente a dois membros 
simultaneamente; 4) duas camadas de ações independentes; 5) uma camada independente + 
uma camada referente a dois membros simultaneamente; 6) uma camada referente a dois 
membros simultaneamente; 7) uma camada independente; 8) uma camada independente + 
uma camada referente a três membros simultaneamente; 9) uma camada referente a três 
membros simultaneamente; 10) uma camada referente aos quatro membros 
simultaneamente. Para todas as possibilidades são contempladas todas as permutações 
possíveis dos membros envolvidos; quanto maior o grau de independência, mais vezes uma 
mesma distribuição corpórea acontece (por exemplo, ocorrem cerca de 15 vezes durante a 
peça a situação 1), enquanto a situação 10) ocorre apenas uma vez). 
 

Por um lado, não há como caracterizar ‘seções’ a partir dos fragmentos; por outro, 
mesmo que existam momentos quase silenciosos do ponto de vista sonoro – por exemplo, 
momentos nos quais apenas os pés do instrumentista atuam – não há propriamente parada 
alguma no encadeamento de situações corpóreas que permeiam a coreografia decorrente da 
execução da obra10. 
                                                 
9 Para fragmentação formal, ver Del Nunzio & Monteiro, 2009. 
10 Ou seja, como aponta Aaron Cassidy, há a possibilidade de um modo de escuta que dedica “importância 
destacada ao processo de tocar, fazendo com que nossa relação com a música se dê menos pelo som e mais 



 
 Interpretação 
 

O intérprete deve lidar com uma série de aspectos ao tomar contato com essa peça. 
Ele é responsável pela definição da sonoridade da peça (por meio da escolha e programação 
de pedais de efeito, algo que, como já mencionado acima, pode alterar radicalmente o 
resultado sonoro da execução). Ele também é responsável pela definição da afinação a ser 
aplicada à guitarra11. A execução da peça também faz com que o intérprete se coloque 
numa situação de risco: as demandas de sua realização fazem com que escolhas tenham que 
ser feitas, informações retiradas (ou simplificadas) e isso deve dar-se, preferencialmente, no 
próprio momento da execução (ou seja, é desejável que o intérprete, mesmo tendo estudado 
suficientemente a partitura para realizar uma execução adequada, a cada vez que for 
executá-la publicamente procure lidar com o máximo de informações contidas na vídeo-
partitura, ainda que isso leve a situações que não haviam sido previstas em seus estudos – 
uma vez que boa parte dos estudos para a execução dessa peça, de acordo com os métodos 
dos dois intérpretes que já a executaram, lida ou com camadas de informação tratadas 
separadamente ou com alterações na velocidade da peça). 

 
Com isso, cada nova execução lida com novas sonoridades e meios diferentes de se 

interepretar a sobrecarga informacional oferecida pela vídeo-partitura12. Como apontado 
numa conversa informal após uma apresentação da peça, algo especialmente relevante para 
sua constituição é o contraste existente entre a postura relaxada e a relativa limpeza de 
execução presentes na vídeo-partitura e a extrema tensão que se faz presente por parte do 
intérprete ao executar a obra. Essa tensão é incontornável, devido não somente às altas 
demandas físicas presentes na execução da peça (e, nesse caso, essas demandas físicas são 
de uma ordem quase atlética), mas também à obrigatoriedade de seguir a partitura em 
tempo real, sem que possam ser realizadas pequenas pausas em momentos estratégicos, ou 
que o ritmo possa ser diminuído.  
 
 Conclusão 
 
 “Serenata Arquicúbica” foi uma peça bastante importante para meu 
desenvolvimento enquanto compositor. Apesar de ser relativamente recente (tendo sido 
terminada em julho de 2008), já recebeu um bom número de execuções, tanto no Brasil 

                                                                                                                                                     
pela ação, criação e energia na performance” (Cassidy, 2004). 
11 Com relação a esses aspectos, no texto com explanações para execução da peça, constam as seguintes 
indicações: “A guitarra elétrica deve ser preferencialmente afinada com intervalos desiguais de uma corda 
para a outra; afinações microtonais são recomendáveis. A configuração dos efeitos (acionados com os pedais) 
é livre para o executante decidir; entretanto, bons resultados podem ser conseguidos, dentre outras maneiras, 
pelo uso de variações timbrísticas relativamente pequenas (ainda que perceptíveis) – por exemplo, usando 
uma pedaleira com múltiplos efeitos, as configurações definidas para a peça devem ter suas identidades 
discerníveis, mas com características compartilhadas. Essa opção, ainda que não seja a única viável para uma 
execução satisfatória da peça, permite a criação de um fluxo contínuo de eventos – característica relevante 
para a peça”. 
12 Claus-Steffen Mahnkopf aponta, nesse sentido e em relação à música complexa, que a prática da 
performance “torna-se principalmente e essencialmente aproximativa. Muitos intérpretes de música 
contemporânea já aprenderam a apreciar essa presumida deficiência como uma liberdade obtida pela 
responsabilidade (...) [a execução das obras sendo] eternamente uma realização parcial”. (Mahnkopf, 2002). 



quanto fora do país. Além disso, alguns de seus aspectos, tais como a necessidade de uma 
grande energia para a execução da obra, a utilização de uma notação prescritiva, a idéia de 
vídeo-partitura, o uso de recursos visuais, o pensamento acerca da coreografia presente no 
gesto instrumental e considerações sobre a fisicalidade do fazer musical permearam todas 
as peças instrumentais que concluí depois dela (“Decidido e destrambelhado” e 
“27s(pNM)”, ambas de 2009, sendo a última uma encomenda do quarteto Zwerm, estreada 
em no Concertgebouw Brugge (Bruges, Bélgica), em novembro de 2009 e “Azuis”, de 
2010, esta uma encomenda do Ibrasotope, estreada durante a mostra de arte multimídia 
Conexões Sonoras, em São Paulo, em junho de 2010). 
 
 Tais assuntos citados acima – e, em especial, a notação prescritiva, a atenção à 
gestualidade e à fisicalidade presentes na atuação musical – são temas passíveis de diversos 
desdobramentos na atuação musical da atualidade. Pretendo abordá-los, em artigos futuros, 
também relacionando-os à atuação de outros compositores e músicos da atualidade, como 
parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo. 
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