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Resumo
O presente artigo aborda idéias que eram gestadas no momento da composição da peça “27s(pNM)”, bem 
como aspectos estruturais relevantes na constituição da peça. Dentre alguns assuntos que se fazem presentes 
intensamente nessa peça, podem ser mencionadas a utilização de uma notação prescritiva, a exploração dos 
limites físicos do intérprete e do instrumento, e procedimentos minuciosos de organização temporal da peça.
Palavras-chave: composição; guitarra elétrica; fisicalidade; técnicas expandidas; notação prescritiva.

Contextualização

Nos últimos dois anos, todas as peças instrumentais que compus tinham como instrumento 

central a guitarra elétrica, e algumas características em comum, tais como: a necessidade de 

um altíssimo grau de energia na execução da peça, uma estruturação com características 

independentes associadas a diferentes parâmetros (ocasionalmente mais explicitamente 

associados a cada um dos membros do músico), uma alta velocidade no encadeamento de 

gestos instrumentais radicalmente diferentes. Outra característica em comum a todas elas, 

com exceção do quarteto em questão no presente artigo, é o fato de que, quando de sua 

composição, parecia que elas seriam apenas executadas em situações nas quais eu tomasse 

parte como intérprete (o que se mostrou, eventualmente, falso, com a inclusão da peça 

“Serenata Arquicúbica”, no repertório de outros músicos).

Algumas delas foram compostas com parceiros (“Verossimilhança do Espelho”, 2007-8, 

para guitarra elétrica, sintetizador e eletrônica ao vivo; “Contradição Paradoxa”, 2007, para 

guitarra elétrica e eletrônica ao vivo). As outras foram “Serenata Arquicúbica”¹ (para 

guitarra elétrica e vídeo opcional) e “Decidido e destrambelhado” (para duas guitarras 

elétricas, eletrônica ao vivo e pedalista ad libitum). Ainda cabe ressaltar que durante esse 

período dediquei-me com intensidade à prática de improvisação livre, em parceria com 

diferentes músicos – o que certamente influencia o modo como penso e lido com o 

instrumento.

Introdução

A peça “27s(pNM)” foi composta pelo autor do presente artigo em decorrência de uma 

encomenda do grupo belga Zwerm, um quarteto de guitarras elétricas dedicado ao 
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desenvolvimento de repertório contemporâneo de concerto para tal formação. Foi estreada 

em novembro de 2009, em concerto na cidade de Bruges, na sala de música de câmara do 

Concertgebouw, como parte do programa “Modes of Interference”, que incluía também 

peças de Agostino DiScipio, Karlheinz Essl e Stefan Prins. Foi subseqüentemente 

apresentada em concertos em Graz, Innsbruck e Viena, como parte do mesmo programa, e 

outras apresentações estão previstas para o ano de 2010².

No que concerne seu conteúdo gestual, com uma independência das ações de mãos e pés, 

há similaridades latentes entre o quarteto e a já mencionada “Serenata Arquicúbica”, na 

qual há uma vídeo-partitura (falando de modo geral, essa vídeo-partitura apresentava um 

guitarrista virtual, formado pela soma de gestos filmados independentemente, relacionados 

a cada uma das mãos e a cada um dos pés do guitarrista).

Fig. 1: Excerto da vídeo-partitura de "Serenata Arquicúbica"

Mas, como já mencionado, uma diferença fundamental dessa peça em relação às outras 

citadas acima é o fato de que essa é a primeira peça com guitarra elétrica no aparato 
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instrumental que compus sabendo que não seria o músico responsável pela execução. Isso 

significou que teria que achar uma maneira eficiente de informar aos músicos as diversas 

idiossincrasias de minha relação com o instrumento, o que, por sua vez, refletiu-se numa 

notação extremamente detalhada; essa opção por tal modo de notação permitiu uma ampla 

gama de procedimentos de estruturação abstratos, mas, de todo modo, derivados da 

concretude intrínseca do instrumento e das limitações físicas (ainda que por vezes, de certa 

forma, analiticamente suplantadas) do executante. Deste modo, fatores que não eram 

necessariamente relevantes (ou, até mesmo, possivelmente detectáveis, dada a notação que 

traz à superfície o conteúdo gestual) em “Serenata Arquicúbica” (tais como figurações 

detalhadas de mão esquerda, com variação de pressão de dedos, conteúdos harmônico-

melódicos específicos, bem como uma sincronização extrema) puderam, nesse quarteto, ser 

importantes elementos composicionais da peça; nela, o instrumento e os intérpretes têm 

seus vários elementos separados e tratados individualmente (incluindo o uso da eletrônica, 

com pedais, que, de fato, são parte da tradição da guitarra elétrica). A notação é realizada 

integralmente de modo prescritivo, ou seja, uma notação que não informa o som desejado 

em determinado momento, mas sim “o método para se produzir esse som” (Kanno, 2007); 

ainda, de acordo com Mieko Kanno, esse tipo de notação “nos oferece meios importantes 

de nos aproximarmos de ‘notar timbre’” (Kanno, 2007), ou seja, de nos aproximarmos de 

um tipo de escrita que não tem na especificação de alturas seu aspecto fundamental.

A peça também lida com impossibilidades: o extremo detalhamento da notação, com 

demandas quase atléticas aos executantes, é um lado disso; outro aspecto tem a ver com sua 

estrutura fragmentada, com diversas camadas simultâneas com ações diferentes, 

andamentos independentes, ocasionalmente durando pouquíssimo tempo (em casos 

extremos, frações de segundo). Ou seja, situa-se num terreno no qual, segundo Frank Cox, 

a cadeia de eventos entre “concepção, notação, interpretação responsável (incluindo não 

apenas padrões técnicos de execução, mas também fatores tais como energia interpretativa 

e intuição), e recepção / percepção deveria ser requalificada”, com cada um dos domínios 

vistos como “qualitativamente diferente dos outros: cada um tem seus modos de 

estruturação, imperativos e histórias independentes” (Cox, 2002).
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Fig. 2: Exemplo da notação utilizada em “27s(pNM)”, em excerto da Gtr. 2 (fragmentos 7, 8 e 9). Cada 
uma das pautas refere-se a, respectivamente de cima para baixo: mão esquerda, as casas em que os 

dedos do músico devem ser colocados (com indicações de pressão dos dedos sob a linha); mão direita, 
indicando quais cordas devem ser tocadas (com indicações de posição de ataque sobre e indicações de 

intensidade de ataque sob a linha); pedais de acionamento; pedais de expressão; pedal de volume.

Estruturação

Um primeiro aspecto de estruturação da peça que foi decisivo está relacionado à sua 

disposição temporal. Numa camada estrutural inicial, a peça está dividida em 65 

fragmentos que têm durações entre 0,252s e 53,256s, sendo que em vários dos fragmentos 

os instrumentistas tocam por durações de tempo diferentes, e com andamentos 

independentes. As durações dos fragmentos e as sobreposições de andamentos estão 

relacionadas uma escala de andamentos, utilizada em toda a peça; são eles (em batidas por 

minuto): 60 - 64,5 - 70 - 75,5 - 81,5 - 88 - 94,5 - 102 - 110 - 119³.

Esse fator inicial, que alinha-se com um rigoroso detalhamento de sobreposições rítmicas, 

andamentos independentes e durações precisas, do ponto de vista estrutural, levou a uma 

necessidade: os instrumentistas, ao executarem a peça, devem fazer uso de um metrônomo, 
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com as mudanças de andamento pré-programadas e com demais sinalizações que forem 

convenientes à execução (e.g., contagem antes de entradas após silêncios, indicações de 

compasso, etc). Isso deve ocorrer por alguns motivos: 1) possibilitar a sincronização o mais

precisa dos músicos em situações nas quais isso torna-se problemático (e.g., em fragmentos 

ultra-curtos, da ordem de milésimos de segundos); 2) garantir a precisão nas mudanças de 

andamento e quando há múltiplos andamentos no mesmo fragmento; 3) fazer com que a 

leitura da partitura se dê, em certo sentido, obrigatoriamente em “tempo real” (ou seja, 

fazer com que passagens mais complicadas do ponto de vista da técnica instrumental não 

sofram desacelerações, e desestimular qualquer rubato).

Fig. 3: Indicações de estruturação dos fragmentos 41 a 46

Cada fragmento tem determinada sua duração total, eventuais durações de entradas de 

outras guitarras, inferiores à sua duração total, andamentos (incluindo eventuais 

andamentos secundários, terciários e quaternários), o número de guitarras que tocam 

durante o fragmento (e como elas estão distribuídas em cada sub-entrada), além de 
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eventuais indicações de arcos direcionais, descrições sumárias e indicações se o fragmento 

faz par com outro fragmento (como demonstrado acima, na Fig. 3).

A essa estrutura fragmentária inicial, são sobrepostas diversas camadas que trazem 

direcionalidades (especialmente do ponto de vista estrutural), além de um jogo de 

repetições / identidades, fazendo com que seja possível observar, em certos momentos, 

seções (determinadas por tendências de atuação), ainda que, sob outros aspectos, a música 

encontre-se num fluxo contínuo de mudanças. Alguns exemplos dessas características 

passíveis de formarem sub-seções na peça são: um aumento gradual, ao longo de toda a 

peça, da probabilidade de ocorrência de fragmentos com andamentos / durações diferentes 

simultaneamente; a expansão e o grau de modificação, que ocorre até cerca de 2/3 da peça, 

dos tipos de processamento eletrônico (por meio dos pedais de efeito); arcos direcionais, 

com extensão de 2 a 6 fragmentos, nos quais uma característica determinada é transformada 

gradualmente (como, por exemplo, a filtragem dos constituintes do acorde que inicia a 

peça, ao longo dos fragmentos 1 a 4; o aumento progressivo no número total de cordas 

utilizadas, ao longo dos fragmentos 23 a 25; o aumento progressivo na atividade dos pés, ao 

longo dos fragmentos 34 a 38, que culmina num “solo” de pedais; etc). Além disso, há 

fragmentos cujas identidades gestuais são repetidas em outro fragmento, fato que se dá 

quando neles ocorre a mesma combinação de andamentos (ainda que suas durações 

absolutas sejam diferentes); são exemplos disso os fragmentos (21, 32), (46, 48), (14, 20, 

49), (2, 51, 52).

Fig. 4: Na 
primeira 
metade, 

fragmento 46 
na Gtr.1 e 

fragmento 48 
na Gtr. 2; na 

segunda 
metade, 

fragmento 48 
na Gtr. 1 e 

fragmento 46 
na Gtr. 2.
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Somados a esses fatores, existem momentos da peça nos quais uma característica (sonora 

ou gestual) específica assume posição dominante durante uma seqüência de fragmentos. 

Alguns momentos de especial relevância nos quais isso ocorre incluem: atividades de mão 

esquerda somente sobre os captadores, entre os fragmentos 16 e 18; o acionamento só das 

cordas mais graves de cada instrumento entre os fragmentos 24 e 28; a utilização exclusiva 

de cordas soltas, entre os fragmentos 36 e 38; a polarização de uma nota (ou, mais 

apropriadamente, uma região que abrange por volta de ¾ de tom) entre os fragmentos 56 e 

60; dentre outros.

Aspectos físicos

A peça é integralmente tocada integralmente com trêmolos da mão esquerda, que 

funcionam de certa forma analogamente ao que Ferneyhough afirma sobre sua peça para 

flauta solo “Unity Capsule”: “oferecer simultaneamente uma grande densidde de 

informações relacionadas a vários níveis de informação que são filtradas por meio de uma 

unidade bastante grande” (Ferneyhough, 1988). Isso é aliado ao fato de cada uma das 

guitarras ser afinada com uma scordatura diferente – de fato, cada uma das 24 cordas do 

quarteto de guitarras é afinada numa nota diferente (totalizando as 24 alturas de um sistema 

de afinação em quartos de tom). Ou seja, se lembrarmos da idéia de Lachenmann de que 

“compor significa: construir um instrumento” (Lachenmann apud Nonnemann, 2004), 

nessa peça temos um instrumento no qual podem ser acionadas de 1 a 24 cordas 

simultaneamente, com processamento eletrônico diferente para cada grupo de 6 cordas (ou 

seja, cada guitarra também tem suas idiossincrasias em termos de timbre e sonoridade), 

que, sempre que são acionadas, o são com trêmolos. Isso permite que, por exemplo, gestos 

coreograficamente bastante similares (ou, até, idênticos), como no exemplo mencionado 

acima (Fig. 3, 4, 5 e 6) tenham resultados sonoros que são distintos desde seu cerne 

intervalar (não esquecendo também das diferenças decorrentes dos processamentos sonoros 

e, dada a sobrecarga informacional por vezes existente, da própria filtragem interpretativa 

exercida pelas escolhas de prioridades de cada um dos músicos), de modo a se estabelecer 

uma identidade móvel entre gesto físico e resultado sonoro – parte das preocupações 

8



composicionais da peça: o trânsito entre uma concepção gestual, física (até coreográfica) do 

material musical e uma concepção com vistas a situações sonoras específicas.

Outro aspecto é que a energia física necessária para a execução de cada um dos fragmentos 

é um elemento estruturador essencial na constituição da peça: seu plano pré-composicional 

envolvia a atribuição de um grau de densidade de atuação para cada membro dos 

instrumentistas, em cada um dos fragmentos. Foram pensados três níveis de densidade, 

interpretados de maneira relativamente intuitiva no processo composicional: densidade nula 

ou baixa (durante os quais, geralmente, o membro em questão não é utilizado ou o é de 

modo estático); densidade média (durante os quais o membro em questão realiza cerca de 1 

a 3 ações por segundo); densidade alta (durante os quais o membro em questão realiza mais 

de 3 ações por segundo). Por exemplo, observando a parte da guitarra 2 do fragmento 8, na 

Fig. 2 (acima), observamos um momento no qual os 4 membros estão realizando atividades 

com nível alto de densidade: a mão esquerda realiza, em uma semínima a 60, um acorde 

com glissando, que culmina com uma mudança de posição, ao mesmo tempo em que há 

variação na pressão dos dedos; a mão direita realiza uma figura em quintina, passando por 

vários conjuntos de cordas do instrumento; e os pés realizam um trinado sobre os pedais de 

efeito; já, observando a parte da guitarra 1, no fragmento 46 (Fig. 4, acima), notamos um 

nível médio de atividade tanto na mão esquerda quanto no pé direito (movimentos 

unidirecionais ao longo do compasso), e um nível nulo de atividade para o pé esquerdo 

(pausa). A distribuição desses níveis de densidade física foi feita a partir de uma tabela que 

ligava a probabilidade de ocorrência de cada um dos 3 níveis em cada um dos 4 membros 

do instrumentista variando de acordo com os andamentos da peça – de modo a que 

houvesse um outro elemento gerador de identidades entre fragmentos, ainda que num 

substrato estrutural bastante distante da possibilidade de percepção ao ouvi-la.

A geração do que viria a tornar-se material da peça obedeceu a uma estruturação que tinha 

como seu eixo central a permutação de posições de dedos dos instrumentistas – ou seja, 

partia de um dado concreto do relacionamento do intérprete com seu instrumento. Foram 

elaboradas 6 tabelas de padrões de colocação de dedos; cada uma das tabelas partia de uma 

posição base e, por meio de permutações entre dedos e cordas, estabelecia outras 5 posições 

(ou seja: o material base lida com 36 padrões de colocação de dedos; estes padrões podem 

ser aplicados em qualquer região do instrumento e o espaçamento entre os dedos pode ser 

variado). Somado a isso, também foi elaborado, como possibilidade de material para a 
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peça, 6 tipos de seqüência “melódica”, ou seja, de seqüências de posicionamento de dedos, 

a partir de padrões simples (e.g., 2-1-3-2-4-3-2-3-1-2, 3-4-2-1-2-3-2-1-2-1, etc), que 

poderiam ser aplicados em qualquer corda (ou transitar por um conjunto de cordas).

Em cada fragmento é utilizada apenas uma das tabelas de acorde (ou, apenas uma das 

seqüências de posicionamento de dedos) por guitarra; cada guitarra segue seqüencialmente 

a ordem das tabelas (de 1 a 6), e a retoma, sempre ciclicamente. Entretanto, deve-se 

lembrar o fato de que as guitarras não atuam em todos os fragmentos, de modo a gerar 

disparidades entre as tabelas utilizadas por diferentes guitarras em um mesmo fragmento. 

Por exemplo, retomando a Fig. 2, acima, a Guitarra 2 utiliza, nos fragmentos 7 e 8, padrões 

de colocação de dedos provenientes das tabelas 5 e 6, respectivamente; isso se dá devido ao 

fato dela ter atuado nos fragmentos 1, 2, 3 e 5, e não ter atuado nos fragmentos 4 e 6; ou 

seja, o fragmento 7 foi o quinto excerto no qual ela atuou – portanto, os padrões de 

colocação de dedos utilizados nele provêm da tabela 5.

Fig. 5: Tabela 5 de padrões de colocações de dedos

Das colisões entre os preceitos de todas essas camadas estruturais (bem como de diversos 

detalhes que, por questões de espaço, não puderam ser mencionados aqui) foi concebida a 

peça. 
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Conclusão

O processo de criação dessa peça, bem como o acompanhamento de sua estréia (incluindo o 

contato com instrumentistas que aceitaram as dificuldades da partitura e esforçaram-se para 

uma boa realização, mesmo em face das impossibilidades), foi bastante proveitoso para 

outros desdobramentos de minha prática criativa. Além disso, diversos aspectos de sua 

composição estão bastante relacionados à minha pesquisa de mestrado, de modo que foi 

uma boa oportunidade para diversas experimentações práticas.

Alguns assuntos relacionados a essa (e outras peças) que serão tratados em outras 

oportunidades incluem um posicionamento crítico em relação ao fazer musical, com a 

inclusão do erro como parâmetro composicional e interpretativo válido (por meio de uma 

sobrecarga), e que se liga a um questionamento do virtuosismo instrumental e das 

potencialidades do conjunto intérprete / instrumento / eletrônica – uma música que lida com 

a mesma intensidade com a energia corpórea e estruturação minuciosa.

Notas
[1] Sobre “Serenata Arquicúbica”, ver Del Nunzio, 2009a e Del Nunzio, 2009b.
[2] Um vídeo da estréia de “27s(pNM)” está disponível em:
 http://www.youtube.com/watch?v=bjinesURDNM
[3] As durações vão de 0,252s (o que significa dizer, 238bpm, ou uma colcheia com 
andamento a 119bpm) e 53,256s (o que significa dizer 84 semínimas com andamento a 94,5 
bpm). Por meio de multiplicações das durações relacionadas a cada um dos andamentos, 
obedecendo a regras específicas, chegou-se à determinação da duração de cada um dos 
fragmentos.
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