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RESUMO 

 

Este Trabalho apresenta uma pesquisa artística sobre a interpretação de O Caldeirão 

dos esquecidos para violino só de Danilo Guanais, em estilo Armorial; investiga, também, a 

interação compositor-intérprete durante sua composição e preparação para a performance. 

Para isto, foram utilizadas ferramentas metodológicas como revisão bibliográfica e 

fonográfica, reuniões, entrevista e análise da partitura final, visando à performance. Desta 

Pesquisa resultaram: uma proposta interpretativa construída em contato direto com o 

compositor - que pode servir como primeiro parâmetro para o início de uma tradição de 

interpretação; uma edição da partitura com dedilhados e arcadas; e a estreia da Peça com 

registro audiovisual. A análise dos dados sobre a interação compositor-intérprete permitiu 

concluir que o processo colaborativo foi benéfico para ambas as partes: por um lado, houve 

melhoria na escrita da Obra, que se tornou mais idiomática; por outro, o contato direto com o 

compositor trouxe importante contribuição à construção da proposta interpretativa. A revisão 

bibliográfica, a análise da partitura e a entrevista possibilitaram estabelecer que Danilo 

Guanais utiliza a estética Armorial de maneira pessoal, aliando-a a técnicas contemporâneas 

de composição, com frequente combinação de modalismo, tonalismo e serialismo. 

 

Palavras-chave: O Caldeirão dos esquecidos. Danilo Guanais. Armorial. Violino. 

Colaboração compositor-intérprete. 

  



 

 

ABSTRACT  

 

This work presents an artistic research on the interpretation of O Caldeirão dos 

esquecidos for solo violin by Danilo Guanais, written in northeastern brazilian musical style, 

called Armorial. It also reports on the collaboration between performer and composer during 

the piece's composition and it´s preparation for performance. Methodological tools as 

bibliographic and phonographic review, face-to-face meetings, interview and score analysis 

were used. From this research resulted: an interpretation of the piece, developed in direct 

contact with the composer - that may become a first parameter, beginning an interpretation 

tradition; the score edition with bowings and fingerings; the première and a record of the 

piece. Data analysis on the composer-performer collaboration concluded that the collaborative 

process was beneficial for both parties: on one hand, the composition was improved and 

became more idiomatic; on the other hand, the direct contact with the composer contributed 

substantially to the construction of the piece’s interpretation. Bibliographic review, score 

analysis, and interview showed that Danilo Guanais uses Armorial aesthetics in a personal 

way, combining it with contemporary techniques of composition. Modalism, tonalism and 

serialism combination is often used. 

 

Keywords: Danilo Guanais. O Caldeirão dos esquecidos. Armorial. Violin. Composer-

performer collaboration.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro do amplo universo do repertório violinístico, a escrita para violino solo possui 

lugar de destaque pelos desafios técnico-interpretativos que, historicamente, apresenta.  

As Sonatas e Partitas para violino solo de Johann Sebastian Bach (1685-1750) (BACH, 

1978) e os 24 Caprichos para violino solo de Niccolò Paganini (1782-1840) (PAGANINI, 

1967) são apenas os exemplos mais famosos dentre um sem-número de obras das mais 

variadas épocas, nacionalidades e estilos. 

No Brasil, pode-se citar os Caprichos para violino solo de Marcos Salles (1885-

1965) (PAULINYI, 2010) e os 26 Prelúdios característicos e concertantes para violino só, 

de Flausino Vale (1894-1954) (PAULINYI, 2010). Também, a Música n.6 1 (NEVES, 2008), 

a Música n. 2 (NEVES, 2008) e o Bilhete de um jogral7, de Guerra-Peixe (1914-1993) 

(SANTOS, J., 2015), as Quatro estações para violino de Almeida Prado (1943-2010) 

(ANSANTE, 2009), a Partita II de Sílvio Ferraz (1959-) (FERRAZ, 2010) e os Quatro 

estudos para violino solo de Roberto Victorio (1959-) (VICTORIO, 2011), dentre outros. 

Por perceber como relevante o papel da escrita para instrumento solo dentro do 

universo violinístico, e estando tanto a autora8 desta Dissertação quanto a Instituição9 

inseridas no ambiente cultural nordestino, propusemos, em conversa informal com o provável 

orientador, ainda em 2015, um objeto de estudo para esta Pesquisa: um conjunto de caprichos 

Armoriais10 para violino solo11. A Obra foi encomendada a Danilo Guanais (1965-)12, tendo o 

compositor aceitado prontamente. 

A problemática que naturalmente surge, é: qual a maneira mais adequada de 

interpretar a Obra encomendada? Sob quais parâmetros deve-se fundamentar as escolhas que 

nortearão sua performance? 

 Esta Pesquisa procurou obter subsídios para embasar a execução da Obra. Propôs 

também o acompanhamento do processo criativo do compositor, auxiliando-o, quando 

                                                 
6Número (n.). 
7Bilhete de um jogral foi uma “Peça encomendada [a Guerra-Peixe] pela Fundação Nacional de Artes - 

FUNARTE, a fim de servir de [peça de] confronto num concurso de executantes de viola. Mas, na verdade, foi 

primeiramente composta para violino e depois transcrita para viola” (BILHETE..., [19--?]). 
8Mariana de Moraes Holschuh é violinista natural de João Pessoa / Paraíba (PB), residindo, atualmente, em Natal 

/ Rio Grande do Norte (RN). 
9Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN). 
10O Movimento e a Música Armoriais serão abordados na subseção 3.1 O Movimento Armorial. 
11Durante o processo de composição, a ideia inicial de um conjunto de caprichos armoriais se transformou na 

ideia de uma peça única, para violino solo, chamada O Caldeirão dos esquecidos. Este assunto será abordado 

no Capítulo 4 Do capricho Armorial a O Caldeirão dos esquecidos. 
12Trataremos do compositor na subseção 3.2 Danilo Guanais. 
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solicitado, no que diz respeito a questões técnicas e idiomáticas do instrumento. Para isto, 

foram utilizadas ferramentas metodológicas como revisão bibliográfica e fonográfica, 

reuniões, entrevista e análise da partitura final, visando à performance. 

Desta Pesquisa resultaram a presente Dissertação e uma edição da partitura da Peça 

estudada, com sugestões de dedilhados e arcadas (ANEXO A), além da estreia da Obra, com 

registro audiovisual. 

O Capítulo 2 Metodologia tratará das ferramentas metodológicas utilizadas durante 

esta Pesquisa. 

No Capítulo 3 O legado do Movimento Armorial e sua influência na música de 

Danilo Guanais, será apresentada uma explanação sucinta sobre o Movimento Armorial em 

geral e a Música Armorial em particular; em seguida, serão discutidas características da 

escrita de compositores armoriais mais recentes, de gerações posteriores ao final do 

movimento. Destaque especial será dado ao compositor Danilo Guanais e à influência do 

legado Armorial na escrita do compositor. 

O Capítulo 4 Do Capricho Armorial a O Caldeirão dos esquecidos trará um relato 

das transformações sofridas pelo objeto de estudo durante seu processo de composição. 

Após algumas considerações sobre a relação compositor-intérprete, à luz de autoras 

como Domenici (2012), Ray (2016) e Cardassi (2016), entre outros, o Capítulo 5 A interação 

compositor-intérprete durante a composição de O Caldeirão dos esquecidos analisará as 

mudanças ocorridas em uma série de esboços da Obra, a partir de reuniões realizadas entre o 

compositor, a autora desta Dissertação e o orientador. 

O Capítulo 6 Uma proposta interpretativa trará orientações e sugestões de 

interpretação de O Caldeirão dos esquecidos. Estas orientações e sugestões são fruto de 

pesquisa artística da autora desta Dissertação e estão fundamentadas tanto na revisão 

bibliográfica e fonográfica quanto nas informações fornecidas pelo próprio compositor no 

decorrer do processo composicional e de preparação da Peça para sua estreia. 

Finalmente, o Capítulo 7 Considerações Finais encerrará este Trabalho com um 

apanhado dos principais resultados da Pesquisa e suas últimas considerações. 
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2 METODOLOGIA 

 

A presente Pesquisa, conforme explicitado no Capítulo 1 Introdução, teve, como 

objetivo principal, a obtenção de subsídios que embasassem a interpretação de uma obra para 

violino solo em estilo Armorial, a ser composta especialmente para este Trabalho.  

A investigação contemplou, também, o acompanhamento do processo criativo do compositor, 

auxiliando-o, quando solicitado, no que diz respeito a questões técnicas e idiomáticas do 

instrumento. 

Para atingir os objetivos propostos, foram utilizadas algumas ferramentas 

metodológicas. São elas: reuniões, entrevista e trocas de correspondência eletrônica com o 

compositor, todas devidamente registradas por meio de diário eletrônico; igualmente, revisão 

bibliográfica e fonográfica e análise da partitura final visando à performance. Cada uma 

destas ferramentas metodológicas será abordada detalhadamente a seguir: 

As reuniões presenciais entre compositor, pesquisadora-intérprete e orientador 

ocorreram de acordo com a dinâmica do processo composicional. Elas tiveram como objetivo, 

por um lado, fornecer ao compositor informações e sugestões sobre questões técnicas e 

idiomáticas da escrita para violino e, por outro, permitir aos pesquisadores acompanhar a 

evolução da Obra. Estas reuniões continuaram a se realizar após a conclusão da Peça, porém 

com novo enfoque: permitir a Danilo Guanais supervisionar a preparação da mesma para sua 

estreia, do ponto de vista das escolhas interpretativas. 

A entrevista com o compositor foi realizada através de correspondência eletrônica, por 

preferência do entrevistado. Objetivou-se, através dela, ouvir a opinião de Danilo Guanais 

sobre assuntos discutidos neste Trabalho; visou-se, também, preencher lacunas de informação 

quanto a aspectos relevantes da biografia do compositor e quanto à Obra em si. Já a troca de 

correspondência eletrônica possuiu função de apoio e substituição, quando necessário, às 

ferramentas já citadas. 

O diário eletrônico foi, em conjunto com as reuniões, ferramenta fundamental para a 

realização desta Pesquisa. Tratou-se, neste caso, de um empréstimo e adaptação do diário de 

campo, recurso muito utilizado pelo método etnográfico da Antropologia (ROCHA; 

ECKERT, 2008). 

Lá, o diário permite que o antropólogo registre informações e impressões obtidas 

durante sua inserção na população estudada (ROCHA; ECKERT, 2008). Aqui, teve a função 

de preservar e organizar, cronologicamente, todas as informações relevantes obtidas junto ao 

compositor. Em um arquivo de editor de texto, foram organizados, por data, os dados colhidos 
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através das reuniões, da entrevista, das trocas de correspondência e também de encontros 

informais e telefonemas. A atualização do diário era feita o mais rapidamente possível, para 

prevenir a perda de informações por falha de memória. 

A revisão bibliográfica abarcou livros, teses, dissertações, artigos e periódicos, 

perpetuando-se no decorrer de toda a Pesquisa, com o intuito de fornecer fundamentação 

teórica para a mesma. 

A revisão fonográfica teve o objetivo de contribuir com referencial estilístico para a 

elaboração de uma interpretação da Obra encomendada. Pesquisou-se, em variadas fontes na 

Internet, vídeos e áudios contendo músicas tradicionais de rabeca nordestina13; buscou-se, 

também, referências sobre o modo usual de cantar do sertanejo, com enfoque nas melodias 

lentas e lamentosas do aboio14 e do canto de carpideiras15. Em especial, procurou-se ouvir, 

reiteradamente e ao longo da Pesquisa, gravações dos seguintes grupos representativos do 

Movimento Armorial: Quinteto Armorial16, Orquestra Armorial17 e Quinteto da Paraíba18. 

Não se intencionou, com esta Pesquisa fonográfica, analisar e registrar semelhanças ou 

diferenças entre as várias fontes. A autora desta Dissertação (pesquisadora e intérprete) 

procurou, sim, incorporar, através da imersão neste universo sonoro, o estilo comum a estas 

músicas assim como suas variantes timbrísticas e interpretativas. 

Finalmente, a análise visando à performance da partitura final de O Caldeirão dos 

esquecidos, em conjunto com a revisão bibliográfica / fonográfica e com as informações 

obtidas junto ao compositor, fundamentaram a proposta de interpretação que será abordada no 

Capítulo 6 Uma proposta interpretativa. 

 

  

                                                 
13Foram utilizados como referência os seguintes vídeos e áudios sobre música de rabeca: As músicas de 

rabequeiros (AS MÚSICAS..., 2017), Eu aprovei no canecão (RABECA; BENEDITA, 2011a), Eu vou 

chegando (RABECA; BENEDITA, 2011b), Forró pra Zé (RABECA; BENEDITA, 2011c), Rabequeiros de 

Pernambuco (RABEQUEIROS..., 2014), Rabeca & Cantoria (OLIVEIRA, 2016) e O inesquecível Seu 

Geraldo da rabeca (O INESQUECÍVEL..., 2015). 
14As características do canto do aboio serão apresentadas no Capítulo 6 Uma proposta interpretativa. 
15Foram utilizados como referência os seguintes vídeos e áudios sobre canto tradicional nordestino: Aboio de 

vaqueiro (ABOIO..., 2010), Despedida do vaqueiro (MACHADO; MARCOLINO, 2009), Encomendação 

das almas em Jussiape (ENCOMENDAÇÃO..., 2012) e Conheça as carpideiras, mulheres encarregadas 

de rezar e chorar em velórios (CONHEÇA..., 2014). 
16Foram utilizados como referência os seguintes álbuns do Quinteto Armorial: Aralume (QUINTETO 

ARMORIAL, p1976), Do romance ao galope nordestino (QUINTETO ARMORIAL, p1975), Quinteto 

Armorial (QUINTETO ARMORIAL, p1978) e Sete flechas (QUINTETO ARMORIAL, p1980). 
17Foram utilizados como referência os seguintes álbuns da Orquestra Armorial: Orquestra Armorial 

(ORQUESTRA ARMORIAL, p1975), Gavião (ORQUESTRA ARMORIAL, p1977), Capiba 90 anos 

(ORQUESTRA ARMORIAL, 1994b) e Orquestra Armorial (ORQUESTRA ARMORIAL, 1994a). 
18Foram utilizados como referência os seguintes álbuns do Quinteto da Paraíba: Armorial e Piazzolla 

(QUINTETO DA PARAÍBA, 1995) e Música Armorial (QUINTETO DA PARAÍBA, 1996). 
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  Figura 1 – Fluxograma metodológico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: A autora (2017). 

    Nota: fluxograma mostrando o uso das diversas ferramentas metodológicas ao longo das  

    fases da Pesquisa. 
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3 O LEGADO DO MOVIMENTO ARMORIAL E SUA INFLUÊNCIA NA MÚSICA 

DE DANILO GUANAIS 

 

O objeto de estudo desta Pesquisa foi, conforme relatado anteriormente, uma obra para 

violino solo em estilo Armorial, encomendada ao compositor Danilo Guanais. 

Este capítulo discorrerá sobre a influência da música do Movimento Armorial na 

escrita do compositor. Antes, trará um breve relato sobre a história e as características 

estilísticas do referido Movimento, em geral, e de sua música, em particular. 

 

3.1 O Movimento Armorial 

 

O Movimento Armorial foi um movimento artístico que surgiu em Recife - PE19, 

tendo como mentor e principal liderança o escritor Ariano Suassuna20. Sua estreia oficial se 

deu em 18 de outubro de 1970, com um concerto da recém-criada Orquestra Armorial de 

Câmara e, simultaneamente, uma exposição de artes plásticas (NÓBREGA, 2000). 

A meta do movimento, segundo o próprio Suassuna (1974, p. 9), seria "[...] realizar 

uma Arte brasileira erudita a partir das raízes populares da nossa Cultura". Esta Arte 

brasileira erudita a que se refere o escritor não seria, entretanto, construída a partir das 

manifestações populares de todo o território nacional. Um recorte bem delimitado foi feito: a 

fonte de inspiração para o Movimento Armorial seria a cultura popular do sertão nordestino. 

Ao contrário do restante do país, a cultura tradicional do sertão teria, por razões 

histórico-geográficas, resistido às influências mais recentes de culturas exógenas. Assim, teria 

sido preservado um folclore muito próximo às raízes primeiras da formação nacional. Esta foi 

a principal justificativa dos armorialistas para restringir suas pesquisas a esta região21. Sobre 

esta questão, Nóbrega (2000, p. 43) comenta:  

 

A visão Armorial relaciona a cultura popular como sendo um elemento 

fundamental na construção da nacionalidade, indo contra as influências 

                                                 
19Pernambuco (PE). 
20Ariano Vilar Suassuna (1927-2014), dramaturgo, romancista e poeta paraibano, filho do político João Urbano 

Pessoa de Vasconcelos Suassuna (1886-1930). Após este ser assassinado por motivos políticos, Ariano 

Suassuna mudou-se com a família da capital para Taperoá - PB, no sertão paraibano, onde passou a maior parte 

de sua infância. A partir de 1942, fixou residência em Recife - PE. Foi autor de obras como o Auto da 

Compadecida (1955) e o Romance d'A Pedra do reino e o Príncipe do sangue do vai-e-volta (1971) 

(MARINHO, 2010).  
21Não se pode excluir, também, prováveis motivações de ordem afetiva para esta escolha, já que o sertão 

paraibano é o ambiente onde Ariano Suassuna passou a infância, mergulhado na cultura e na paisagem do 

lugar. 



22 

 

cosmopolitas e urbanas. A região Nordeste é privilegiada, considerada pelo 

grupo armorial como espaço geográfico que manteve as características 

‘puras e definidoras’ da cultura brasileira. A região nordestina no geral e 

sertaneja em particular é vista como um espaço único explorado pelas 

atividades artísticas armoriais por estar imune às influências externas e rica 

de costumes antigos representativos do caráter nacional. Acreditavam, 

também, os regionalistas, que no Nordeste encontrariam as verdadeiras 

raízes da cultura brasileira. 

 

O folheto da literatura de cordel22 foi escolhido pelos armorialistas como bandeira do 

movimento "[...] por unir três formas artísticas distintas: a poesia narrativa de seus versos, a 

xilogravura de suas capas, a música (e o canto) de suas estrofes" (SANTOS, 2009, p. 13-14). 

Santos (2009, p. 19), em seu livro Em memória da poética popular, chama atenção 

para o aspecto simbiótico do cordel: 

 

[...] a literatura de folheto oferece um modelo de integração de formas 

artísticas que a cultura erudita costuma distinguir com cuidado: palavra e 

imagem estão em contato direto [...]. A essa dualidade acrescenta-se a 

música, já implicada na oralidade poética, mas enriquecida pelo aporte 

instrumental e cantado das diferentes manifestações musicais do folclore 

brasileiro.  

 

Em seu livro-manifesto O Movimento Armorial, Suassuna (1973 apud SUASSUNA, 

1974, p. 7) o define com as seguintes palavras: 

 

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a 

ligação com o espírito mágico dos ‘folhetos’ do Romanceiro Popular do 

Nordeste (Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano 

que acompanha seus ‘cantares’, e com a Xilogravura que ilustra suas capas, 

assim como com o espírito e à forma das Artes e espetáculos populares com 

esse mesmo Romanceiro relacionados.  

 

Sobre a escolha da palavra Armorial23, Suassuna (1974, p. 9) esclarece:  

 

Em nosso idioma, ‘armorial’ é somente substantivo. Passei a empregá-lo 

também como adjetivo. Primeiro, porque é um belo nome. Depois, porque é 

                                                 
22Originária dos romanceiros da França (FR) e da Península Ibérica, a literatura de cordel é considerada um 

importante símbolo da cultura nordestina. "A origem do nome literatura de cordel deu-se pela maneira de 

vendê-los, tradicionalmente pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. Foram diversos os poetas populares 

de livretos ou romances de cordel, nos quais revelavam as crendices do povo, a seca e a fome, o cangaço e os 

coronéis, o real e o imaginário, a tradição e a modernidade." (NUNES; SANTANA, 2014, p. 120, grifo nosso). 
23Armorial: “[...] Relativo a heráldica ou a brasões”. “[...] Livro em que se acham registrados os brasões da 

nobreza” (ARMORIAL, [201-?]). 



23 

 

ligado aos esmaltes da Heráldica24, limpos, nítidos, pintados sobre metal, ou 

por outro lado, esculpidos em pedra, com animais fabulosos, cercados por 

folhagens, sóis, luas e estrelas. Foi aí que, meio sério, meio brincando, 

comecei a dizer que tal poema ou tal estandarte de cavalhada era ‘armorial’, 

isto é, brilhava em esmaltes puros, festivos, nítidos, metálicos e coloridos, 

como uma bandeira, um brasão ou um toque de clarim. Lembrei-me, aí, 

também, das pedras armoriais dos portões e frontadas do Barroco brasileiro, 

e passei a estender o nome à Escultura com a qual sonhava para o Nordeste. 

Descobri que o nome ‘armorial’ servia, ainda, para qualificar os ‘cantares’ 

do Romanceiro, os toques de viola e rabeca dos Cantadores - toques ásperos, 

arcaicos, acerados como gumes de faca-de-ponta, lembrando o clavicórdio e 

a viola-de-arco da nossa Música barroca do século XVIII. 

 

A palavra armorial remete, portanto, à heráldica. O elo entre esta heráldica e a cultura 

popular brasileira estaria na forte presença da primeira em autos dos Guerreiros do Sertão, 

bandeiras das Cavalhadas, estandartes de Maracatus, Caboclinhos e Escolas de Samba, além 

de camisas e bandeiras dos Clubes de futebol (SUASSUNA, 1974).  

As artes abarcadas pelo Movimento Armorial foram: pintura, escultura, cerâmica, 

tapeçaria, gravura, teatro, cinema, dança, arquitetura, literatura e música.  

 

3.1.1 A Música Armorial 

 

A música do Movimento Armorial, em específico, pretendia a construção de uma 

música erudita baseada na música tradicional do sertão nordestino. Esta era a música dos 

cantadores e repentistas, dos tocadores de viola, de rabeca, de pífano e de zabumba. Ela se 

caracterizava pelo sincretismo entre a música ibero-mourisca (trazida pelos portugueses), a 

música indígena e o canto gregoriano dos missionários jesuítas (NÓBREGA, 2000).  

Queiroz25 (2014, p. 22) afirma, em sua tese de doutorado, que: "Não ficam claros quais 

métodos foram adotados para a investigação da música feita no Nordeste pelos pioneiros do 

movimento, mas, não raro, encontram-se relatos e escritos sobre suas experiências de estudo 

neste universo sonoro."  

Um destes relatos pode ser lido na contracapa do disco Quinteto Armorial – Aralume.  

                                                 
24Heráldica: 1) “Ciência ou arte de descrever os brasões de armas ou escudos.”  2) “Sistema originário da Idade 

Média que identifica determinados indivíduos por meio de insígnias hereditárias.” 3) “O estudo da história e da 

evolução dos emblemas blasônicos bem como das normas que regem seu uso e sua transmissão.” 

(HERÁLDICA, [201-?]). 
25Rucker Bezerra de Queiroz (1970-): professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), doutor em Música pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Sua pesquisa enfoca a Música 

Brasileira com ênfase na Música Armorial (QUEIROZ, 2017). 
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Neste, Madureira26 (1976 apud QUEIROZ, 2014, p. 22) explica: 

 

Iniciamos nosso trabalho no campo musical com o objetivo de estudar 

música brasileira, em particular a do nordeste, e, conhecidos seus problemas 

rítmicos, harmônicos e melódicos, criamos uma composição renovadora. O 

Nordeste talvez seja a região que menor influência externa recebeu, a não ser 

quando da conquista e colonização. Os elementos que aqui ficaram foram 

amalgamados e reinterpretados. Na música do Nordeste, a influência dos 

povos árabes é muito forte – trazida que foi pelos ibéricos, principalmente, 

talvez, os de sangue judeu, ligados à tradição do latino. 

 

A fala de Madureira, de fato, evidencia uma preocupação em, primeiro, pesquisar e 

analisar as características da música nordestina para, só posteriormente, criar uma 

composição renovadora. Esta Pesquisa em busca da criação da Música Armorial passaria, de 

acordo com Suassuna (1951 apud NÓBREGA, 2000, p. 56), por 3 fases:  

 

Partindo da simples imitação das formas populares, passará ela (a superação 

do popular) por uma fase de transposição para chegar finalmente à recriação, 

sua forma mais alta. A imitação é, no caso, o campo do compositor popular; 

a recriação, a do erudito; e a transposição, o de uma espécie intermediária, 

importantíssima para a criação de uma música nacional. 

 

Entende-se, a partir do exposto acima, que a Música Armorial almejaria a recriação 

destas formas populares, não sua imitação ou transposição para formações eruditas.  Pode-se, 

talvez, subentender a fase de transposição (e até a de imitação), citadas por Suassuna (1951 

apud NÓBREGA, 2000), como fases de pesquisa empírica, de exercício composicional e 

interpretativo. 

Jarbas Maciel27, outro compositor ligado ao Movimento, explica, em entrevista, sua 

visão sobre a música do movimento:  

 

Uma ideia de estética delineada, com objetivos conscientes. Essa proposta 

foi chamada por Ariano de Armorial. A música do Nordeste ou é popular ou 

é folclórica. A armorial é a nordestina e o algo mais que resulta em termo de 

estilo. A música armorial é, portanto, uma música erudita, composta a partir 

de nossas raízes musicais ‘arcaicas’, tal como se acham preservadas no 

folclore nordestino. Tal como a música nordestina em geral, a música 

armorial é marcada por algumas constantes típicas, como a linguagem 

                                                 
26Antônio José Madureira (1949-): compositor, regente e violonista nascido em Macau - RN, neto do compositor 

potiguar Tonheca Dantas. Integrou, a partir de 1970, o Movimento Armorial, tanto como compositor quanto 

como instrumentista do Quinteto Armorial e, posteriormente, do Quarteto Romançal (ANTÔNIO..., [20--]). 
27Jarbas Maciel (1933): violista, compositor, matemático e filósofo. Aluno de Guerra-Peixe foi, durante muitos 

anos, o primeiro violista da Orquestra Sinfônica do Recife [(OSR)], além de professor da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) (informação verbal fornecida pelos Professores Doutores Rucker Queiroz e André 

Muniz de Oliveira, na EMUFRN, em Natal - RN, em novembro de 2017). 
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harmônica modal28 (uma reminiscência do cantochão trazido pelos 

missionários no Brasil Colônia), a presença da quarta aumentada e da sétima 

abaixada29 na linha melódica e os ritmos sincopados do coco e do baião, 

além de outras. Como se vê, não se pode dizer que o armorial representa o 

início de uma linguagem musical nordestina, já que ele constrói a sua música 

em cima de uma linguagem já existente no cancioneiro popular. O que ele 

representa é o início de uma linguagem musical ERUDITA, que resgata as 

nossas verdadeiras raízes nordestinas (MACIEL, 201030 apud QUEIROZ, 

2014, p. 28). 

 

Soler31 (1995), em seu livro Origens árabes no folclore do sertão brasileiro, diverge 

da explicação dada por Maciel para a origem da característica modal da música nordestina. 

Para Soler (1995), a música modal foi trazida para o interior do Nordeste pelas primeiras 

levas de imigrantes vindos de Portugal (POR). O pensamento renascentista ainda estava 

restrito, então, aos estratos mais privilegiados da sociedade, não havendo se difundido por 

toda a população. Os primeiros imigrantes que aqui aportaram traziam como bagagem, 

portanto, a cultura popular lusitana da Idade Média, anterior, pois, ao advento da música 

tonal, e fortemente influenciada por 800 anos de dominação moura. Nas palavras de Soler 

(1995, p. 74): 

 

[...] na Corte lisboeta, o 'espirito da Renascença', certamente, aparelhava 

naus, fornecia armas e recursos. Mas o que embarcou no outro lado do 

Atlântico para povoar o interior nordestino, foi ainda o 'espírito medieval' 

com suas lendas, suas crendices e seus mitos, seus hábitos, sua tábua de 

valores humanos e morais, suas rústicas diversões e suas artes 

despretensiosas. 

                                                 
28O termo linguagem harmônica modal se refere à maneira de encadear acordes ao longo de uma melodia 

modal. O termo modo, em música, é utilizado para designar diferentes tipos de escalas a partir das quais as 

melodias são compostas. Correntemente, usa-se o termo música modal quando esta está baseada em um modo 

diferente das escalas maior ou menor (POWERS; WIERING, 2001, v. 16, tradução nossa). 
29A quarta aumentada e a sétima abaixada (sétima menor), são intervalos musicais. A palavra intervalo, em 

música, se refere à “[...] diferença de altura entre dois sons” (MED, 1996, p. 60) ou ao “[...] espaço que separa 

um som do outro” (MED, 1996, p. 60). Por exemplo: o intervalo entre um Dó e um Mi mais agudo é chamado 

de terça. Entre um Ré e um Sol, tem-se uma quarta. Estes intervalos podem ser classificados como maiores, 

menores, justos, aumentados ou diminutos. A presença dos intervalos de quarta aumentada e sétima abaixada 

(em relação à nota fundamental da escala) são características da escala nordestina, que será tratada mais 

adiante (FIGURA 2). 
30Informação fornecida por Jarbas Maciel durante entrevista à Rucker Bezerra de Queiroz, em Recife – PE, em 

2010. 
31Luis Soler Realp (1920-2011): violinista espanhol que, após temporada no Uruguai (URU) e em Porto Alegre / 

Rio Grande do Sul (RS), fixou morada na cidade de Recife - PE, em 1960. Lá, "[...] lecionou violino, música 

de câmera e estética musical na UFPE, além de ter participado da Orquestra Armorial de Câmara. Ao se 

aposentar da UFPE, Luis Soler recebeu o convite para lecionar na Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) por parte do amigo catarinense, o compositor Edino Krieger, então diretor do Instituto Nacional da 

Música e seu colega no Projeto Espiral desenvolvido pela [Fundação Nacional de Artes] FUNARTE, nos anos 

1970 e 1980, para o ensino dos instrumentos de cordas a jovens carentes. [Luis] Soler mudou-se para 

Florianópolis [- SC] em 1985 onde lecionou música na UDESC até 1990, quando sofreu um derrame e teve 

que se aposentar definitivamente. Faleceu em Florianópolis [- SC], em 19 de fevereiro de 2011" (QUEIROZ, 

2014, p. 19). 
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Soler (1995, p. 111) reforça a argumentação citando 2 dos principais instrumentos 

musicais da música tradicional nordestina: a viola e a rabeca: 

 

No tocante ao Brasil, não há dúvida de que tanto a rabeca quanto a viola 

devem seu uso a uma implantação que aconteceu nas primeiras etapas da 

colonização. Efetivamente, a partir do Séc.32 XVII estes instrumentos não 

mais teriam podido ser importados, estando como estavam já praticamente 

desaparecidos em Portugal [POR] e na Espanha [ES]. Tinham sido 

substituídos, naquelas terras:  a viola cedera seu lugar para a guitarra; a 

rabeca, para o violino. No sertão a dupla perdura, e manda, até hoje. 

 

Em sua busca por fazer emergir uma arte erudita a partir de raízes tão longínquas, os 

compositores armoriais, orientados por Ariano Suassuna, voltaram seus olhos para a forma e 

as texturas da música barroca, descartando as inovações posteriores ocorridas tanto na música 

clássica europeia quanto das Américas e do Brasil. Os armorialistas seguiram inicialmente, 

portanto, "[...] o modelo formal das músicas barrocas nas composições, dizendo que o 

Armorial é o barroco nordestino dos séculos XVI, XVII, XVIII, ligado às manifestações 

culturais populares" (NÓBREGA 2000, p. 66). 

Suassuna (1974, p. 61) explica que barroco seria esse, que servia de base para a 

Música Armorial:  

 

Quando eu falo da importância, para a Arte Armorial, da Arte barroca, é 

pensando, principalmente, no Barroco ibérico, muito mais aproximado do 

espírito medieval e pré-renascentista do que, por exemplo, da Arte do século 

XVIII europeu. Cronologicamente, um dramaturgo como Gil Vicente 

pertence ao Barroco, mas, de fato, seu teatro é muito mais ligado ao teatro 

medieval popular. Da mesma forma, na Música, os ‘cantares’ do 

Romanceiro ibérico, e as músicas que os acompanham, são muito mais 

ligadas ao espírito dos ‘motetos’ medievais, isto apesar de, 

cronologicamente, grande parte dos ‘romances’ pertencer, já ao período 

barroco. Assim, quando falo na importância, para a Música armorial, dos 

‘cantares’ que nos vieram para cá nos séculos XVI, XVII e XVIII, é 

pensando em algo muito mais áspero e primitivo do que a Música de 

Mozart...   

 

Embora não seja foco nem pretensão deste Trabalho aprofundar discussões de âmbito 

musicológico, vale a pena abrir, aqui, parênteses: 

No argumento acima, Suassuna (1974) justifica a importância da arte barroca como 

fonte para a arte Armorial citando, como exemplos de barroco ibérico, a música do 

romanceiro dessa península e o dramaturgo Gil Vicente. Porém, ao se observar as datas de 

                                                 
32Século (Séc.). 
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nascimento e morte de Gil Vicente (ca.33 1465 - ca. 1536), nota-se que ele viveu em tempo 

anterior ao barroco, período este, a grosso modo, compreendido entre final do séc. XVI e 

meados do séc. XVIII. López (2016, p. 15, grifo nosso), inclusive, afirma que: “Apesar da sua 

inserção cronológica no século XVI, época do triunfo do Renascimento por toda a Europa, 

Gil Vicente pertence mais ao ambiente cultural da Idade Média [...]”. 

Desconsiderando este aspecto do pertencimento ou não de Gil Vicente ao período 

barroco, existe ainda a questão de cronologia versus semelhança estilística. Suassuna (1974) 

deixa claro que localiza os exemplos citados acima como pertencentes ao período barroco por 

uma questão cronológica, muito mais que estilística. O teatro de Gil Vicente seria, segundo 

Suassuna (1974, p. 61): “[...] muito mais ligado ao teatro medieval popular.”  

Analogamente, as músicas do romanceiro ibérico estariam “[...] muito mais ligadas ao espírito 

dos ‘motetos’ medievais34 [...]” (SUASSUNA, 1974, p. 61). 

Ora, se a intenção de Suassuna (1974) era trazer para o século XX elementos do 

passado da música erudita para, combinando-os com as características da música tradicional 

popular nordestina, criar a Música Armorial, não teria sido, talvez, mais interessante pensar os 

períodos da história da Música do ponto de vista estilístico e não cronológico? Assim, poder-

se-ia falar em buscar elementos na arte medieval, tal qual Gil Vicente o fez; ou buscar 

inspiração nas características medievais que perduraram no romanceiro ibérico ao longo dos 

séculos (assim como perduraram, na música do sertão nordestino, características de um 

passado arcaico). 

Sobre essa identificação entre a música nordestina e a música barroca, Soler (1995, p. 

94-95), mais uma vez, se posiciona: 

 

[...] a maior demonstração de que esta música nordestina nada tem de 

barroco é que ela, em suas expressões mais genuínas, menos deturpadas ou 

aviltadas pelo tempo e o mau gosto de alguns, revela ser 'modal', isto é, as 

melodias apresentando características arcaicas regidas ainda pelos chamados 

'modos musicais', sistema anterior ao da moderna tonalidade bimodal35 que 

irrompeu, precisamente, no período barroco e que, sem sombra de dúvida, 

foi a principal característica técnico-musical do referido período [...]. Em 

verdade, na época do Barroco, a música do sertão já tinha definida 

inabalavelmente sua personalidade, que era a mesma que podemos apreciar 

ainda hoje, a mesma que foi introduzida no sertão formando parte das 

                                                 
33Data aproximada (ca.). 
34De fato, Sage; Friedmann (2001, v. 21, tradução nossa) relata a presença dos romances na península ibérica 

desde, pelo menos, o século XIII. 
35Relativo à tonalismo: “Termo que se refere à orientação de melodias e harmonias em relação a uma nota 

referencial (a tônica)” (MOONEY, 2001, v. 25, p. 583, tradução nossa). Dentro do sistema do tonalismo 

existem apenas dois modos: o modo maior e o modo menor. 
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vivências básicas de imigrantes sem sofisticações, em cuja terra de origem já 

a vinham praticando por tradição imemorial. Aqui chegando, mais nada 

passaria a absorver da irrequieta evolução estilística da Europa. Nem de 

Portugal, em particular, onde do Séc. XVII em diante, nos ambientes da 

corte e nos palácios, somente se dança; não se encontrando, nos documentos 

lusos da época, qualquer nova referência a atividades musicais ligadas à 

poesia ou à canção popular. A tradição dos versos semi-recitados ou 

cantados, de origem arábico-ibérica, tinha-se perdido completamente, nos 

meios cultos de Portugal. E nos meios populares sofria as transformações 

provocadas por sucessivas ondas e modas inovadoras. Pulsava agora, porém, 

inteira e atuante, em terras longínquas, quase esquecidas, preservada pela sua 

áspera geografia, no seio das comunidades rudes e cordiais do sertão 

brasileiro nordestino. 

 

Seja como for, foi a partir da observação das peculiaridades da música tradicional do 

sertão nordestino que foi modelada a Música Armorial. 

Uma das principais características da Música Armorial é, justamente, a utilização da 

assim chamada escala nordestina. Esta escala (seja qual for sua origem) se caracteriza pelo 

sétimo grau abaixado, podendo ou não apresentar o quarto grau aumentado (QUEIROZ, 

2002). Pode-se dizer que se trata, portanto, de uma combinação dos modos lídio e mixolídio. 

 

       Figura 2 – Escala nordestina 
 

 

 

 

 
        Fonte: A autora (2017). 

        Nota: exemplo de escala modal nordestina. Mistura dos modos lídio e mixolídio, 

        caracteriza-se pelo 7º grau abaixado, podendo ou não apresentar o 4º grau aumentado. 

 

Do ponto de vista melódico, a Música Armorial se caracteriza também pelo uso de 

"[...] melodias curtas constituídas de fragmentos que se repetem, muitas vezes em terças, 

sextas, com timbres diferenciados, havendo uma inexistência de desenvolvimento temático" 

(NÓBREGA, 2000, p. 62). Além disso, é marcante a utilização do que Madureira (200036 

apud NÓBREGA, 2000, p. 63) chama de “nota rebatida”. 

Nota rebatida é uma construção melódica em que as notas se encontram ligadas de 

duas em duas, "[...] tendo sempre uma que se repete para ligar à seguinte” (NÓBREGA 2000, 

p. 63). As notas rebatidas são frequentemente observadas “[...] em gêneros musicais 

                                                 
36Informação fornecida por Antônio José Madureira durante entrevista à Ariana Perazzo da Nóbrega, em Recife 

– PE, em 2000. 
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nordestinos como forró, repertório de sanfona e de rabeca”, segundo Madureira (200037 apud 

NÓBREGA, 2000, p. 63). Além das notas repetidas e das ligaduras, “[...] essa célula tem uma 

acentuação bem característica, própria do estilo” (MADUREIRA, 200038 apud NÓBREGA, 

2000, p. 63). “São acentuações que estão fora dos tempos” (NÓBREGA, 2000, p. 63).  

 

Figura 3 – Nota rebatida 
 

 

 

 

 
Fonte: A autora (2017). 

Nota: exemplo de nota rebatida: construção melódica onde as notas se encontram ligadas de duas  

em duas, "[...] tendo sempre uma que se repete para ligar à seguinte” (NÓBREGA, 2000, p. 63). 

 

É também muito comum na escrita Armorial para instrumentos de corda friccionada, a 

presença de cordas duplas39  com uso de nota pedal40. A nota pedal pode aparecer tanto 

sustentada como ostinato41  quanto como pedal rítmico (NÓBREGA, 2000).  

Lima (2014, p. 147) explica que: “A nota pedal executada por corda dupla é um 

elemento característico da música para rabeca. Por ser um instrumento rústico, não se 

sabe exatamente se esta particularidade é um fator estilístico ou técnico.” 

Queiroz (201442 apud LIMA, 2014, p. 147-148) complementa afirmando que: 

“Quando o cavalete não possui uma curvatura adequada, o instrumentista pode passar o arco 

em uma corda e ele esbarrar na outra." 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37Informação fornecida por Antônio José Madureira durante entrevista à Ariana Perazzo da Nóbrega, em Recife 

– PE, em 2000. 
38Informação fornecida por Antônio José Madureira durante entrevista à Ariana Perazzo da Nóbrega, em Recife 

– PE, em 2000. 
39Termo técnico que denomina o ato de tocar duas notas simultâneas nos instrumentos de cordas friccionadas.  
40Nota pedal: Nota longa e sustentada, geralmente no registro grave, acima ou em torno da qual movimentam-se 

outras partes (WALKER, 2001, v. 19, tradução nossa). A nota longa pode, muitas vezes, ser substituída por 

uma série de notas repetidas à mesma altura. 
41Ostinato: “Termo que se refere à repetição de um padrão musical por muitas vezes sucessivas [...]” 

(SCHNAPPER, 2001, v. 18, p. 782, tradução nossa). 
42Informação fornecida por Rucker Bezerra de Queiroz durante entrevista à Erickinson Bezerra de Lima, em 

Natal – RN, em 2014. 
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                Figura 4 – Nota pedal executada por corda dupla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Fonte: Queiroz (2014, p. 79). 

      Nota: fac-símile de Toré, música Armorial composta por Antônio Madureira, exemplificando 

                    o uso de nota executada por corda dupla. 

 

Nóbrega (2000) cita ainda, como característica melódica da Música Armorial, o uso 

frequente de quartas e quintas melódicas e harmônicas43. 

A estrutura rítmica das composições Armoriais se caracteriza pela forte presença de 

síncopas e deslocamentos de acentuação, além de "[...] polirritmia44, células anacrústicas45 e 

acéfalas46, uso de semicolcheias repetidas à mesma altura ou ligadas duas a duas em grupos e 

pedal sonoro e rítmico" (NÓBREGA, 2000, p. 70). É constante a utilização de padrões 

rítmicos da música tradicional, como o coco, o baião ou o maracatu, por exemplo (LIMA, 

2014). 

                                                 
43Os intervalos podem ser classificados em melódicos ou harmônicos. Os intervalos melódicos são formados 

por notas sucessivas. Já os intervalos harmônicos são formados por notas sobrepostas.  
44Polirritmia: “Superposição de diferentes ritmos ou métricas” (POLYRHYTHM, 2001, v. 20, p. 84, tradução 

nossa). 
45Célula anacrústica: “[...] nota ou sucessão de notas antecipatórias [...] que precedem o primeiro compasso de 

uma peça, seção ou frase” (DOĞANTAN, 2001, v. 26, p. 149, tradução nossa).  
46Célula acéfala: em música, o tempo forte do compasso recebe, muitas vezes, o nome informal de ‘cabeça’ do 

compasso. Assim, o termo célula acéfala se refere a um grupo de figuras musicais caracterizado pela ausência 

de som no tempo forte ou na parte forte do tempo. 
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Entre as técnicas utilizadas para a harmonização da Música Armorial pode-se citar: a 

técnica de "[...] 'extensão dos modos por empréstimos tonais' [...] que [...] seria a junção do 

sistema tonal e modal, prevalecendo o modal" (MACIEL, 200047 apud NÓBREGA, 2000, p. 

78); e o contraponto modal, sendo a harmonia, neste caso, resultante do entrelaçamento de 

vozes (MACIEL, 1970 apud NÓBREGA, 2000). 

 Com relação à articulação e ao timbre, há, muitas vezes, uma busca por uma 

sonoridade mais rústica, à maneira dos rabequeiros e dos tocadores de pífano. Durante suas 

pesquisas, compositores e instrumentistas do Movimento Armorial realizaram diversas 

experimentações com relação aos instrumentos populares, seja inserindo-os na formação dos 

grupos armoriais, seja procurando transpor sua técnica e sonoridade para os instrumentos 

ditos eruditos. Neste caso, o pífano seria representado pela flauta e a rabeca, pelos 

instrumentos da família do violino48 (NÓBREGA, 2000). 

O timbre da rabeca é, muitas vezes, descrito como sendo "anasalado" e "mais áspero" 

que o do violino (SANTOS, 2011, p. 96); este fato se deveria, ao mesmo tempo, ao tipo de 

cordas utilizadas, à construção do instrumento e à técnica do instrumentista. 

A rabequeira, cantora e compositora Rosa (2010 apud SANTOS,  2011) afirma, em 

entrevista, que, diferentemente do violino, na rabeca comumente se utilizam cordas de aço de 

violão, de guitarra ou de bandolim. 

No  tocante  às  características  construtivas  deste  instrumento,  o  tipo  de material, 

as medidas e as técnicas de construção variam muito de artesão para artesão (SANTOS, 

2011). Além disso, o arco normalmente utilizado difere dos arcos da família do violino: “[...] 

os arcos tradicionais da rabeca [...] são rígidos e curtos, não servem para pular nas cordas, o 

que não parece ser um dado importante, visto que, na performance dos rabequeiros, esse 

recurso parece não ter serventia, ou não é conhecido por esses artistas” (SANTOS, 2011,  

p. 45-46). 

Para realizar a transposição do universo sonoro da rabeca para os instrumentos de 

orquestra, Queiroz (2002, p. 77-78) afirma que: "A técnica de arco tradicional [...] teria que 

sofrer alterações [...]".  

                                                 
47Informação fornecida por Jarbas Maciel durante entrevista à Ariana Perazzo da Nóbrega, em Recife – PE, em 

2000. 
48Os instrumentos da família do violino são: violino, viola (de arco), violoncelo e contrabaixo. 



32 

 

Almeida49 (2000 apud NÓBREGA, 2000, p. 68, grifo nosso) citaria a procura por um 

"[...] som mais agressivo, [com utilização de] pouco vibrato50, cordas soltas, pouco arco, 

sendo geralmente na metade superior [...]".  

Sobre a questão da técnica do instrumentista interferindo na sonoridade resultante, 

Queiroz (2014, p. 25, grifo do autor) afirma que: 

 

Primeiramente, é preciso separar a suposta ‘rudeza’ do timbre do 

instrumento per si em relação ao seu toque, ao seu uso. Tem-se de pensar 

que tipo de instrumentista está a tocar, e qual construção se deu a cada 

instrumento. Rabeca e pífano não são, por assim dizer, instrumentos de sons 

‘rasgados’ em si próprios. Outro aspecto é o tipo ou gênero musical e em 

qual contexto está sendo executada e ensinada essa música [...]. 

 

Divergências aconteceram dentro do Movimento Armorial quanto à sonoridade que 

deveria ser buscada nos instrumentos de corda da orquestra.  

Ventura (2007, p. 148) afirma que: “Para Ariano [Suassuna], a dimensão sonora do 

espaço Nordeste deveria sempre apresentar uma certa 'aspereza' de forma a expressar o que 

haveria de ‘áspero’ no próprio sertão [...]". Também por isso, insistia em uma interpretação 

mais imitativa e rústica, com "[...] toques ásperos, arcaicos, acerados como gumes de faca-de-

ponta [...]" (SUASSUNA, 1974, p. 9), como colocado anteriormente. Já Cussy de Almeida 

defendia uma sonoridade mais homogênea para a Orquestra Armorial (MORAES, 2000 apud 

LIMA, 2014). Queiroz (2014, p. 26) afirma que Cussy de Almeida, "[...] como violinista de 

formação – inclusive possuidor de um Stradivarius – discordava em muitos pontos sobre a 

suposta ‘aspereza’ inerente à rabeca, apregoada por Ariano.”  

Queiroz (2014, p. 36-37, grifo do autor) ainda explica que:  

 

É possível pensar que um dos aspectos que suscitou divergências é que, as 

pesquisas sobre música barroca no mundo já haviam aprofundado o 

suficiente para que um músico como Cussy defendesse ideias que só depois 

foram alargadas para o ensino [...] e, sendo este um violinista de estirpe 

eminentemente centro-europeia, não se contentou ao meramente rústico e 

uma mimese demasiadamente objetiva. Fato é que as divergências 

permaneceram e acirraram-se. Logo a orquestra se desfez e Suassuna ‘tomou 

para si’ o Quinteto Armorial que passaria a ser posteriormente a Orquestra 

                                                 
49Cussy de Almeida (1936-2010): Maestro, violinista e compositor natalense. Ao longo de sua carreira 

apresentou-se em vários países europeus. Foi professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da UFRN 

[...] e professor convidado da [...] [UFPE]. Foi também diretor do Conservatório Pernambucano de Música 

(CPM), onde criou a Orquestra Armorial de Câmara. Criou ainda a Orquestra de Cordas Dedilhadas, a primeira 

no Brasil formada com instrumentos populares: violões, violas sertanejas de 12 cordas, bandolins e cavaquinho 

(A MORTE..., 2010). 
50Técnica dos instrumentos de corda que procura produzir ondulações na altura do som. Para isso, usa-se um 

movimento regular de ‘vai-e-vem’ do braço ou mão esquerdos do instrumentista. 
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Romançal. Estes partidos estilísticos por assim dizer, fincaram bandeiras 

mesmo em críticas mais recentes. Em 1994 Clóvis Pereira51 divergia com 

Jarbas Maciel sobre o disco do Quinteto da Paraíba Armorial & Piazzola. 

Enquanto Clóvis requeria mais ‘agressividade’ no toque de modo geral, que 

sem isto, em sua concepção, ‘europeizava’ em demasia a música, Jarbas 

declarava que o grupo ‘captou perfeitamente o espírito da música armorial’. 

 

Queiroz (2014, p. 62) encerra a questão dizendo que: 

 

[...] não se trata a esta altura levantarmos a validade desta ou daquela 

opinião, mas antes, deixar que ambas as propostas – ou outras que a estas se 

somem – possam enriquecer as perspectivas interpretativas sob o argumento 

armorial. O próprio Ariano Suassuna referia-se, por vezes, 

contraditoriamente, metaforizando este ‘resgate’ como uma música do povo 

e que a este retornaria como identificação de suas raízes, mas, 

concomitantemente, alcunhava de ‘música folclórica vestida de gala’.  

 

Os principais compositores do Movimento Armorial foram: “Antônio José Madureira, 

Clóvis Pereira, Cussy de Almeida e Jarbas Maciel, tendo [ele] recebido ainda a adesão de 

Capiba52, Guerra Peixe53, Marlos Nobre54 e Camargo Guarnieri55”. (NÓBREGA, 2000, p. 51).  

 

3.2 O herdeiro: o legado Armorial na escrita de Danilo Guanais 

 

“Santos (1995 [...] [apud NÓBREGA, 2000, p. 49-50]), em sua tese, marca o fim do 

Movimento Armorial no ano de 1981, quando Ariano [Suassuna] declara [...] abandono à 

literatura, ficando recolhido por quase dez anos”. Após esta data, alguns compositores 

                                                 
51Clóvis Pereira (1932-): pianista, compositor, arranjador e regente nascido em Caruaru - PE.  Foi professor do 

CPM e da UFPE. “Participou do Movimento Armorial, junto com Cussy de Almeida, a convite do escritor 

Ariano Suassuna, e compôs as primeiras obras representativas deste movimento” (CLÓVIS..., [20--]). Entre 

suas principais obras armoriais destaca-se a Grande missa nordestina (CLÓVIS..., [20--]). 
52Lourenço Fonseca Barbosa (1904-1997): compositor e instrumentista nascido em Surubim - PE, conhecido, 

especialmente, por suas composições em gêneros populares como o frevo, a valsa e a marcha carnavalesca. Assumiu 

como nome artístico “[...] o apelido de família: ‘Capiba’” (CAPIBA, [20--]).  
53César Guerra-Peixe (1914-1993): compositor, arranjador, musicólogo e violinista nascido em Petrópolis / Rio 

de Janeiro (RJ). Estudou composição com Hans-Joachim Koellreutter, entusiasta do dodecafonismo da II 

Escola de Viena, participando do grupo Música Viva, dedicado a esta técnica de composição. Posteriormente, 

Guerra-Peixe afastou-se do dodecafonismo e, a partir de 1949, já morando em Recife - PE, “[...] desenvolveu 

intensa atividade de pesquisa sobre o folclore [...]” (GUERRA..., [20--]). Guerra-Peixe compôs, em 1972, o 

Concertino para violino e orquestra de câmara, dedicado a Cussy de Almeida e à Orquestra Armorial de 

Câmara. 
54Marlos Nobre (1939-): compositor pernambucano. Nasceu e estudou em Recife - PE, aperfeiçoando-se com 

com Koellreutter e Camargo Guarnieri. “É um dos compositores brasileiros mais ouvidos no exterior. Em sua 

produção, convivem diversas técnicas contemporâneas, pesquisas tímbricas [...] e um interesse constante pelas 

raízes musicais brasileiras” (NOBRE..., 1994, p. 653).  
55Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993): nascido em Tietê - SP, lecionou no Conservatório Dramático e Musical de 

São Paulo (BÉHAGUE, 2001, v. 10, tradução nossa). Foi compositor premiado e ocupou “[...] um lugar proeminente 

no movimento nacionalista brasileiro” (BÉHAGUE, 2001, v. 10, p. 482, tradução nossa). 
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continuaram, a seu modo, o trabalho proposto pelo Movimento Armorial. Tanto Queiroz 

(2014) quanto Nóbrega (2000) citam Danilo Guanais entre eles56. 

 

3.2.1 A herança e os herdeiros do Movimento Armorial 

 

Após o fim oficial do Movimento Armorial, com o recolhimento de Suassuna e seu 

abandono à literatura, deu-se seu esfacelamento de fato. Divergências de opinião entre seus 

membros teriam sido, segundo Queiroz (2014, p. 37), o motivo principal que impossibilitou 

"[...] seja por uma iniciativa individualizada, seja por algum intuito coletivo, a continuação do 

Movimento tal como fora pensado." Porém, Queiroz (2014, p. 37-38, grifo do autor) afirma 

que:  

 

Não obstante, o legado é inegável e inequívoco. Cada uma a seu modo, – 

seja para os que ainda estão em plena atividade como Antônio Madureira, ou 

Clóvis Pereira, ou Maestro Duda57, seja para os que diretamente têm seguido 

seus passos – as gerações posteriores ao rompimento e a atual desfrutam de 

muita influência e muita música feita naquela época que tem servido como 

norte identificador com base na tradição desenvolvida na segunda metade do 

século passado. Nesse sentido, não mais como movimento coletivo, é 

possível pensar em uma música armorial não só presente como em plena 

vigência enquanto emblema criativo e modus operandi composicional / 

performático. Das gerações diretamente ligadas aos pioneiros, ficam-nos 

hoje nomes como Dadá Malheiros58 e Danilo Guanais ou Josélio [sic] 

Rocha59 e Eli-Eri Moura60. Esses compositores têm perpassado essa tradição, 

fincando raízes sem vivenciar conflitos estéticos. Suas obras aludem a uma 

sonoridade que, se não como pretendia Suassuna, marcou-se como uma 

espécie de ‘ferro-de-boi’ sonoro que instiga não só compositores radicados 

no Nordeste, mas, sob o espírito modal, nomes como Osvaldo Lacerda ou 

Edino Krieger. Esses, cada qual ao seu estilo, continuam mantendo ou 

                                                 
56Para um maior aprofundamento sobre o Movimento e a Música Armoriais, consultar Queiroz (2014), Santos 

(2009) e Nóbrega (2000). 
57José Ursicino da Silva (1935-): compositor, arranjador, regente e instrumentista natural de Goiana - PE. 

Maestro Duda, como é chamado, é reconhecido principalmente como compositor e arranjador premiado de 

gêneros populares como o Frevo, o Samba e o Maracatu. Criou e dirigiu orquestras de frevo e de baile. Foi 

oboísta da Orquestra Sinfônica do Recife e professor-arranjador do CPM. Entre suas composições sinfônicas, 

pode-se citar a Suíte Nordestina para banda e orquestra e a Fantasia Carnavalesca (MAESTRO..., [20--]).  
58Dadá Malheiros (1959-): "Violista da Orquestra Sinfônica do Recife, compositor e arranjador. Tem tido várias 

obras gravadas em ‘estilo armorial’ por grupos atuantes no cenário nordestino como o Sagrama, ligado ao 

CPM” (QUEIROZ, 2014, p. 38). 
59Joselho Rocha (1963-): "Violinista alagoano que tem tido arranjos e composições em ‘estilo armorial’ gravadas 

pelo Quinteto da Paraíba" (QUEIROZ, 2014, p. 38). 
60Eli-Eri Moura (1963-): "Nascido em 30 de março [...] em Campina Grande [(- PB)], é músico e acadêmico 

bastante atuante no cenário paraibano e nacional. Foi o primeiro coordenador do Laboratório de Composição 

Musical [- (COMPOMUS)] da UFPB [...]. Além de sua carreira em música contemporânea de concerto em 

estilo avant-gard, Eli-Eri tem tido sempre interesse pela sonoridade armorial, tendo sempre composto obras 

significativas como a primeira ópera em ‘estilo armorial’ Dulcinéia e Trancoso estreada em 2009" 

(QUEIROZ, 2014, p. 38, grifos do autor). 
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difundindo esta ideia de Movimento Armorial diluído em prática e 

argumento criativo.  

 

O próprio Suassuna (1974, p. 67) já previa este momento, ao escrever: "O Movimento 

Armorial passará, um dia, como é da natureza de qualquer movimento. [...] Mas, mesmo quando 

ele se extinguir [...], ficarão as obras armoriais que tiverem qualidade para resistir ao tempo e 

ficará sua influência, seu rastro na Cultura brasileira”.  

Queiroz (2014) menciona, como obras de destaque compostas recentemente sob a 

influência armorial: o Concerto duplo Armorialis para viola e violoncelo, escrito em 2007, 

por Eli-Eri Moura (MOURA, 2014); a ópera armorial Dulcinéia e Trancoso, escrita em 2009, 

também por Eli-Eri Moura com libreto do escritor e teatrólogo Waldemar José Solha 

(MOURA, 2009); e a Paixão segundo Alcaçus, escrita em 2013, por Danilo Guanais 

(GUANAIS, [2013]), que será discutida mais adiante neste capítulo. Queiroz (2014) 

também cita a peça Toccatarmorial, escrita em 2008, por Samuel Cavalcanti Correia61 

(CORREIA, 2008), utilizando-a como exemplo para ressaltar aspectos comuns às obras dos 

compositores acima:  

 

Para ilustrar obras compostas sobre este argumento na novíssima geração de 

compositores, citamos a obra Tocccatarmorial, composta em 2008 por 

Samuel Cavalcanti Correia. Bem mais ousada do ponto de vista rítmico e 

métrico, a peça alça outros patamares de ‘armorialidade’, numa concepção 

atualíssima que mostra como essa atmosfera segue servindo aos interesses 

compositivos contemporâneos. Jargões comuns, como acompanhamentos 

rítmicos e sequências em terças, são amplamente explorados na obra, além 

do emblemático intervalo de quarta aumentada, presente na chamada ‘escala 

nordestina’, que divide o total cromático ao meio e que se revela como uma 

simbiose entre os modos lídio e mixolídio (QUEIROZ, 2014, p. 39). 

 

Outro compositor que se relaciona com o legado do Movimento Armorial de maneira 

muito pessoal é Nelson Almeida62.  

Santos, V. (2015, p. 15) descreve sua obra como sendo "[...] marcada por uma 

inventividade singular profundamente comprometida com as estéticas musicais 

contemporâneas."  

                                                 
61Samuel Cavalcanti Correia (1982-): "Nascido [...] na cidade de Campina Grande [(- PB)], o compositor, crítico 

musical e músico atuante no cenário brasileiro, é membro do [...] [COMPOMUS] da UFPB. Atualmente, 

leciona na cátedra de Percepção Musical na UFPE. A Toccatarmorial [...] foi escrita para piano a quatro mãos, 

instrumento bem menos comum na associação mais direta ao universo armorial” (QUEIROZ, 2014, p. 39, grifo 

do autor).  
62Nelson Almeida (1953-): compositor natural da cidade do Cabo de Santo Agostinho - PE. É “[...] mestre e 

doutor em Composição pela Keele University no Reino Unido (UK) [...]” (SANTOS, V., 2015, p. 15, grifo 

nosso).  
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Santos, V. (2015, p. 15-16) afirma ainda que:  

 

Seu interesse em Música Eletroacústica63 e Música Textural64 trazem [sic] 

para suas composições novas solicitações para a execução, que abrangem 

desde a extrapolação de significado da escrita musical até a necessidade de 

cada instrumentista abrir mão de sua individualidade sonora a fim de fazer 

parte de uma camada de textura sonora.  

 

Por outro lado, Santos, V. (2015, p. 17) diz que:  

 

Apesar de se considerar antes um Surrealista que um Armorialista [...], 

[algumas importantes composições suas] [...] seguem o mesmo processo 

composicional e estão repletas de elementos que nos fazem questionar se 

essa música não poderia ser chamada de Armorial Contemporânea.  

 

É dentro deste ambiente "pós-Movimento Armorial" (QUEIROZ, 2014, p. 30), onde 

os compositores têm a liberdade de expandir, diluir e combinar as premissas estéticas legadas 

pelo Movimento com variadas técnicas da música contemporânea, dentro de uma poética 

pessoal, que se deve situar a escrita Armorial de Danilo Guanais. 

 

3.2.2 Danilo Guanais 

 

Danilo Guanais, compositor e violonista, é professor doutor da EMUFRN, onde 

leciona Linguagem e Estruturação Musical. Além de compor obras para as mais diversas 

formações dentro da esfera da música erudita, "[Danilo] Guanais também enveredou pelos 

caminhos dos arranjos, trilhas sonoras para teatro, cinema e dança, e até pela literatura" 

(QUEIROZ 2002, p. 21). Por suas trilhas sonoras, o compositor “[...] recebeu vários prêmios 

[...], sendo dois internacionais (V Festival Internacional de Teatro em Pelotas - RS  e II 

Festival Internacional de Artes Cênicas de Resende - RJ)” (NÓBREGA, 2000, p. 114).    

Danilo Guanais tem escrito, ao longo de sua carreira, várias obras nas quais se percebe 

a influência do Movimento Armorial. Lima (2014) e Queiroz (2002) trazem, em suas 

dissertações de Mestrado, biografias do compositor. Queiroz (2002) disponibiliza, além disso, 

                                                 
63Música Eletroacústica: tipo de “Música na qual a tecnologia eletrônica é utilizada para acessar, gerar, explorar 

e configurar materiais sonoros, e em que autofalantes são o meio primordial de transmissão” (EMMERSON; 

SMALLEY, 2001, v. 8, p. 59, tradução nossa). 
64Música Textural: "[...] termo empregado para caracterizar o tipo de composição que se preocupa com os 

aspectos do som de uma estrutura musical” (SANTOS, V., 2015, p. 15), ou seja, com a textura musical. O 

termo textura pode ser aplicado, em Música, “[...] tanto a aspectos verticais da passagem, por exemplo, à 

maneira como partes ou vozes individuais são colocadas juntas, ou a atributos como timbre ou ritmo, ou ainda 

a características de execução como articulação e dinâmica” (TEXTURE, 2001, v. 25, p. 323, tradução nossa). 
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um catálogo de obras65  do mesmo, onde estão destacadas aquelas compostas em estilo 

Armorial. Três de suas composições mais importantes são, inclusive, consideradas como 

fazendo parte deste estilo. São elas: a Missa de Alcaçus (1996) (GUANAIS, 2012a), 

a Sinfonia n. 1 (2002) (GUANAIS, 2002) e a Paixão segundo Alcaçus (2013) (GUANAIS, 

[2013]).   

A mais antiga destas 3 obras é a Missa de Alcaçus (GUANAIS, 2012a). Segundo 

Guanais (2017h, p. IV): "O título da missa, Alcaçus, veio da pequena localidade litorânea66, 

próxima a Natal, onde os romances [inseridos e manipulados na composição] foram 

coletados". No prefácio à edição original da Missa, reeditado na versão de 2016 (publicada 

em 2017), Guanais (2017h, p. IV, grifo do autor) escreve sobre as características da Peça:  

 

A missa foi idealizada como um conjunto de movimentos em estilos 

diferentes, de maneira a sintetizar, de forma prática, a maioria das 

influencias que tive em meu trabalho recente como compositor. Estas 

influências remontam desde o cantochão medieval, passando pelas 

organa de Notre Dame, Palestrina, Bach e Mozart (encontrados no 

tratamento dado às vozes, orquestração, contraponto e harmonia), aos 

elementos oriundos da tradição cultural popular, notadamente dos 

cantadores, romanceiras, vaqueiros, rabequeiros e repentistas (presentes em 

padrões rítmicos, escalas e modos). Estes elementos foram manipulados em 

uma linguagem erudita que inclui, além do aparato musical de duas a oito 

vozes, uma orquestração baseada em um conjunto de cordas com percussão 

e um grupo de solistas que combina um soprano, um barítono e um violão.  

 

Segundo Lima (2014, p. 91), a manipulação das melodias dos romances "[...] ocorre de 

forma simples, por aumentação rítmica e transposição. São elementos inseridos em meio a 

delineações contrapontísticas do coro ou solistas, frequentemente executados pelos 

violoncelos, tornando-os elementos, por vezes, imperceptíveis." 

Outros elementos oriundos da cultura popular, no entanto, são mais facilmente 

perceptíveis na Missa de Alcaçus (GUANAIS, 2012a). Lima (2014, p. 96, grifo nosso) cita o 

"[...] falso bordão acompanhado por nota pedal em ostinato [...], procedimento frequente na 

música popular e na polifonia europeia, mas que caracteriza premissas estruturantes da música 

armorial"; cita, também, o Maracatu de baque virado, que estaria presente no 2º movimento, 

na linha do Agogô. Aqui, o ritmo se apresentaria levemente modificado, para se adequar ao 

compasso de 5/8 (LIMA, 2014). Nota-se, na escrita da Peça, a presença de tonalismo e 

modalismo (LIMA, 2014).  

                                                 
65Este catálogo contempla as obras escritas até o ano de 2002, estando, portanto, desatualizado. 
66A localidade de Alcaçuz pertence ao município de Nísia Floresta - RN. 
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A Missa de Alcaçus foi gravada em Compact Disc (CD)67 (GUANAIS, 1996) e, no 

encarte, pode-se ler um texto de Suassuna (1996 apud QUEIROZ, 2002, p. 23):  

 

A Missa de Danilo Guanais me causou excelente impressão. Só tenho que 

saudar todos os nossos artistas que sabem que a tradição verdadeira não pode 

jamais ser confundida com repetição ou rotina; que nela nós não cultuamos 

as cinzas dos antepassados, mas sim a chama imortal que os animava; que 

não estão deixando cair no vazio a chama da cultura brasileira; chama que 

recebemos, viva e acesa, das mãos de Aleijadinho, do Padre José Maurício, 

de Euclides da Cunha, de Villa-Lobos e de outros de raça igual; a chama que 

temos o dever de legar aos que se seguem, renovada e recriada para 

expressar nosso país, nosso povo e nosso atormentado tempo. 

 

A Sinfonia n. 1 (GUANAIS, 2002) intitulada, originalmente, como Sinfonia em 

quatro movimentos, é escrita "[...] para coro, orquestra, quatro atores e jogo de luzes [...]" 

(LIMA, 2014, p. 44). Nela, já existe, ao lado do modalismo e do tonalismo68, a presença de 

serialismo69 (LIMA, 2014).  

Além da escrita musical, a influência do Movimento Armorial se revela, nesta Obra, 

através do texto, baseado no Livro de Adão e Eva (um evangelho apócrifo relacionado ao 

velho testamento) e em poesias de Ariano Suassuna70 (LIMA, 2014). Revela-se, também, na 

utilização de jogo de luzes pois, segundo Lima (2014, p. 46, grifo do autor), "A escolha das 

cores não advém do acaso, elas correspondem diretamente às colorações utilizadas pelo artista 

plástico e participante do Movimento Armorial Gilvan Samico (1928-2013) em sua 

xilogravura Criação Homem e Mulher (1973)." 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67“[...] gravada no estúdio da Escola de Música da UFRN, em 1996.” (QUEIROZ, 2014, p. 38). 
68A palavra atonalismo se refere a uma forma de escrita musical que não é tonal ou modal (LANSKY; PERLE, 

2001, v. 2, tradução nossa). 
69O serialismo é um tipo específico de atonalismo. Consiste em um sistema de composição no qual elementos 

musicais (como notas ou alturas, duração, dinâmica e timbre) são estruturados segundo uma série (ou ordem) 

fixa. Mais comumente, os elementos assim organizados são as doze notas da escala cromática. Neste caso, se 

utiliza também o termo dodecafonismo (GRIFFITHS, 2001, v. 23, tradução nossa). 
70O campo (Sonetos iluminogravados), A fêmea e o macho, A uma dama transitória, O cego e o mundo (O 

pasto incendiado), A moça Caetana: a morte sertaneja (Vida nova brasileira) (SUASSUNA, 1999). 
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Figura 5 – Criação Homem e  

Mulher   (1993)   de   Gilvan  

Samico (xilogravura) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                              Fonte: Lima (2014, p. 46). 

Nota: xilogravura Criação Homem e  

Mulher (1993) de Gilvan Samico,  

cujas cores inspiraram o jogo de luzes  

da Sinfonia n. 1 de Danilo Guanais. 

 

Do mesmo modo que na Missa de Alcaçus (GUANAIS, 2012a), a Paixão segundo 

Alcaçus (GUANAIS, [2013]) recebe este nome devido à utilização, na composição, de 

melodias oriundas dos romances coletados nesta localidade (LIMA, 2014). Tal qual a 

Sinfonia n. 1 (GUANAIS, 2002), a Obra apresenta um contraponto entre tonalismo, 

modalismo e serialismo (LIMA, 2014). Segundo Lima (2014, p. 65), "Embora ocorra a 

superposição de uma estrutura serial sobre um discurso tonal-modal, a relação entre ambas se 

mantém simbiótica". O texto da Paixão segundo Alcaçus (GUANAIS, [2013]) é composto 

"[...] sob o arquétipo de três fontes: o Evangelho de Marcos [(MARCOS, c1980)], o 

Evangelho segundo Jesus Cristo de José Saramago [(SARAMAGO, 1991)], e, de autoria de 

Danilo Guanais, as Décimas da paixão (GUANAIS, 2010b) e o Membra Jesu Nostri 

(GUANAIS, 2010a)” (LIMA, 2014, p. 71, grifos nossos).  

Alguns aspectos característicos da estética Armorial são comuns às 3 Obras 

mencionadas acima: Lima (2014, p. 58) cita "[...] a utilização de ritmos populares, melodias 

de estrutura curta e repetição fragmentada, 'notas rebatidas', [além da] utilização frequente de 

cordas duplas e notas pedais, por exemplo." Por outro lado, Lima (2014) mostra que 

elementos estranhos à Música Armorial também se apresentam, citando, além do atonalismo, 
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a presença de compassos irregulares, com alternância de fórmulas de compasso (na Paixão 

segundo Alcaçus (GUANAIS, [2013]), por exemplo). 

Outros exemplos de peças de Danilo Guanais influenciadas pelo Movimento Armorial 

são as 3 Tocatas Armoriais para violão solo (2011-2012) (GUANAIS, 2012b):  

A 1ª peça, O romance do boi da mão de pau, é inspirada no romance homônimo de 

Fabião das Queimadas (PEREIRA; LIRA, 2015). A intenção do compositor teria sido “[...] 

transformar o romance numa peça que expressasse um pouco, não um sentimento, mas o 

estado de espírito do compositor após a leitura” (PEREIRA; LIRA, 2015, p. 4).  

A 2ª tocata se chama Poema negro, escrita a partir do poema de mesmo nome, de 

Augusto dos Anjos.  

A última tocata é O vôo admirável do pavão misterioso, inspirada no Romance do 

pavão misterioso, literatura de cordel de autoria de João Melquíades Ferreira da Silva 

(FERREIRA, [192-]). Apesar de ter como argumento o cordel, esta Peça foi escrita em “[...] 

uma linguagem mais moderna [...]” (PEREIRA; LIRA, 2015, p. 7).  

Pode-se, ainda, citar O turista aprendiz (GUANAIS, 2015a), poema sinfônico para 

violino, viola e violoncelo solistas e orquestra. A Obra, estreada em 2015, é inspirada em duas 

crônicas que Mário de Andrade escreveu sobre sua estadia em Engenho Bom Jardim - RN. 

Tais crônicas fazem parte do livro de mesmo nome da Obra musical (GUANAIS, 2015b).  

Nota-se, portanto, a partir do exposto acima, que várias características presentes na 

música e no Movimento Armorial são usuais na obra de Danilo Guanais. A estas 

características, o compositor alia uma escrita por vezes mais complexa, com utilização de 

compassos irregulares e combinação de tonalismo, modalismo e serialismo, por exemplo. 

Também se verifica frequente utilização, por parte do compositor, de argumento extramusical 

ligado à cultura popular.  

Guanais (2017g)71, em entrevista à autora desta Dissertação, explicou como e por que 

se deu sua inserção, como compositor, no universo da Música Armorial:  

 

O Armorial foi uma resposta que eu precisava para dar identidade aos meus 

anseios como compositor. Quando comecei a escrever uma música com 

elementos nordestinos o conceito nem era tão relevante para mim, pelo fato 

de eu não ter ainda intimidade com ele. Com a composição da ‘Missa de 

Alcaçus’ em 1996 e com a presença de Ariano Suassuna como parte desse 

processo, o conceito de Arte Armorial passou a fazer parte do meu discurso 

a respeito do que fazia. Num primeiro momento, a Missa foi pensada como 

uma obra em português, que fizesse uma releitura do conteúdo textual 

litúrgico para uma versão ‘nordestina’, ou seja com palavras e expressões 

                                                 
71Documento online não paginado. 
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conectadas com a realidade do Nordeste. Essa ideia mudou para a versão 

convencional do texto, em latim, por uma questão de universalidade literária 

que o texto em português não teria, e o Nordeste então ficou para a parte 

musical da Missa. De lá pra cá, com exceção de algumas obras (‘Antissalmo 

por um Deserói’, ‘Sobre o túmulo de Orfeu’, ‘Nada a Webern’, 

‘Microestudos’ e ‘Bagatelas’, por exemplo) tudo o que produzi está dentro 

do que considero Música Armorial. Gosto da ideia de ter essa identidade 

porque assim tanto a estética (fontes da cultura popular como material para 

uma arte erudita) quanto o local (essa faixa estreita de litoral que abrange 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) ajudam a definir o meu 

trabalho. 

 

Guanais (2017g)72 também discorreu sobre os aspectos da estética Armorial que ele 

consideraria mais relevantes na sua escrita:  

 

O fato de se impregnar de uma produção cultural próxima, que responde por 

um saber e uma tradição que identificam uma região quase específica do 

Nordeste. Esses saberes e tradições da estética Armorial derivam de outros 

mais antigos e longínquos, notadamente da península ibérica e com 

influências mouras e de outras partes da Europa. Em meu trabalho, incluo 

tradições nativas e africanas como extensão dessa produção cultural que me 

serve de fonte.   
 

Na mesma entrevista, também foi perguntado a Danilo Guanais qual seria, na sua 

visão, o limiar entre uma música autenticamente Armorial, uma música influenciada pelo 

Movimento e uma música que não poderia ser considerada Armorial. Questionou-se onde, 

entre estas opções, ele encaixaria o trabalho de um compositor como Nelson Almeida e onde 

ele situaria a si próprio. Guanais (2017g)73 respondeu: 

 

Acho desnecessário tratar da estética Armorial pelo viés do purismo, de ser 

‘autêntico’ ou ‘mestiço’, etc. Considero que, uma vez calcada em elementos 

de sabor da Cultura Popular e feitos nessa região do Nordeste, pode ser 

considerada Armorial, sendo que cada compositor a produz segundo seu 

estilo, que é próprio e particular. Seria como definir quem entre os 

compositores da Prática Comum são ‘realmente’ tonais, e isso é impossível. 

Em algumas obras, Nelson Almeida propõe uma espécie de releitura 

contemporânea da estética Armorial, com a inclusão de estruturas 

dissonantes e contundentes, típicas do discurso da música moderna, e 

incluindo no rol de suas fontes obras já Armoriais, como fragmentos de 

poemas de Ariano Suassuna, por exemplo. 

 

 

                                                 
72Documento online não paginado. 
73Documento online não paginado. 
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Guanais ([201-] apud SANTOS, V., 2015)74 declara:  

 

Eu me considero um compositor armorial, na medida em que crio uma 

música erudita (de concerto) cuja sonoridade tem como inspiração a cultura 

popular. [...] No meu trabalho, técnicas tradicionais, como a fuga e as 

transformações temáticas associam-se a outras técnicas posteriores, como o 

serialismo dodecafônico, o minimalismo, a polirritmia e a politonalidade, 

para produzir o que eu considero um novo momento da música armorial. [...] 

A motivação do movimento e do manifesto, entretanto, é algo que 

compartilho, não por seguir uma doutrina ou escola, mas por uma 

necessidade pessoal de expressão artística, por acreditar que minha arte hoje 

só tem sentido se se pretender a um contexto que considera, sobretudo, esse 

lugar, esse tempo e essa cultura próxima na qual vivo.  

 

As declarações de Guanais ([201-] apud SANTOS, V., 2015) confirmam e 

complementam os dados obtidos através da revisão bibliográfica: Danilo Guanais escreve 

música Armorial dentro de um estilo pessoal, com utilização de técnicas contemporâneas de 

composição, como o serialismo, por exemplo. 

O Capítulo 4 tratará da concepção da Peça encomendada a Danilo Guanais para ser 

objeto de estudo desta Pesquisa. Narrar-se-á como a ideia original de um conjunto de 

caprichos Armoriais se transformou em O Caldeirão dos esquecidos, peça de médio porte 

para violino solo, em estilo Armorial.  

 

 

 

  

                                                 
74Informação fornecida por Danilo Guanais durante entrevista, via e-mail, a Virgínia Cavalcanti Santos, em 

[201-]. 
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4 DO CAPRICHO ARMORIAL A O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS  

 

Conforme relatado na introdução desta Dissertação, foi encomendada ao compositor 

Danilo Guanais, em outubro de 2015, a criação de uma obra musical a ser objeto de estudo da 

presente Pesquisa. A proposta inicialmente feita a Danilo Guanais foi a criação de um 

conjunto de caprichos armoriais para violino solo. O pensamento do compositor a respeito da 

Obra, entretanto, sofreu alterações significativas ao longo de seu processo de composição, 

como será descrito a seguir: 

Em 11 de fevereiro de 2016, aconteceu a 1ª reunião entre o compositor, a pesquisadora-

intérprete desta Dissertação e o orientador. Nela, Danilo Guanais afirmou estar planejando 

uma série de 3 caprichos, com duração total de 15 a 20 minutos (informação verbal)75. 

Em 5 de abril de 2016, em conversa informal, o compositor informou que estava 

considerando se afastar da ideia de capricho, por se tratar de um formato muito europeu. 

Afirmou ainda que não sabia se escreveria um conjunto de peças curtas ou uma obra contínua. 

Disse também que já havia escrito alguns esboços (informação verbal)76. 

Em correio eletrônico escrito na data de 23 de maio de 2016, Danilo Guanais 

descreveu seu pensamento sobre a composição: 

 

A ideia inicial de uma série de pequenas obras foi substituída pela de uma 

obra de médio porte (aproximadamente 12 minutos), cujo argumento terá 

origem na tradição norte-rio-grandense. Ele terá, basicamente, três 

momentos (lento - moderado (lírico) - e rápido (vigoroso)) e fará parte de um 

conjunto de obras para cordas solo, que já conta com a [peça para viola] 

‘Con Loro nel Fiume’, gravada por Rafael Altino77 ano passado. 

(GUANAIS, 2016a, grifo nosso)78.  

 

No encarte do CD gravado pelo violista Rafael Altino (ALTINO, 2014), pode-se ler: 

  

Con loro nel fiume [...] É uma composição original para viola solo, escrita 

como uma fantasia elegíaca cujos elementos estruturais evocam uma 

tragédia: o transbordamento das águas da represa Vajont, em 9 de outubro de 

1963, e que provocou a morte de mais de 2000 pessoas na pequena cidade de 

Longarone. Não se pretende aqui uma descrição da tragédia, apenas uma 

construção retórica, econômica e fragmentada, cuja composição estrutural 

represente minha impressão pessoal a respeito de um evento que ocorreu 

                                                 
75Informação fornecida pelo compositor Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal (RN), em 11 de fevereiro de 

2016. 
76Informação fornecida pelo compositor Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal (RN), em 5 de abril de 2016. 
77Rafael Altino (1969-): Violista brasileiro, mestre em viola pela Julliard School of Music e violista principal da 

Orquestra Sinfônica de Odense, na Dinamarca (DK). (RAFAEL..., 2014). 
78Documento online não paginado. 
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próximo ao meu próprio nascimento. O título é retirado de um poema 

anônimo encontrado após a tragédia79 (GUANAIS, 2014, p. 7, grifo do 

autor). 

 

                                     Foto 1 – Represa de Vajont, em Longarone, IT 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

  Fonte: O CONCIERGE (2016)80. 

 

Em conversa informal por telefone, Danilo Guanais reiterou a intenção de, no futuro, 

escrever uma peça nos mesmos moldes para violoncelo e, talvez, uma para contrabaixo, 

formando assim um conjunto de peças solo para os instrumentos da família das cordas 

(informação verbal)81. 

O compositor apresentou seus primeiros esboços na 2ª reunião, no dia 30 de junho de 

2016. Após os mesmos serem executados, houve troca de ideias e informações a respeito de 

                                                 
79O transbordamento das águas da represa hidrelétrica construída sobre o rio Vajont, nas montanhas alpinas ao 

norte de Veneza / Itália (IT), foi considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) uma das piores tragédias ambientais já causadas por ação humana.  A despeito do 

aviso, por parte dos moradores locais, de que o solo era instável, foi construída sobre a montanha a mais alta 

barragem deste tipo, à época. Na noite de 9 de outubro de 1963, um enorme pedaço da montanha, do tamanho 

de uma pequena cidade, desprendeu-se e caiu dentro da represa. Um tsunami “[...] que se ergueu a mais de 200 

metros acima da represa [...]” desceu rumo ao vale a uma velocidade aproximada de 100 km/h, matando 80% 

dos habitantes de Longarone e das vilas vizinhas (DUFF, 2013, tradução nossa). 
80Documento online não paginado. 
81Informação fornecida pelo compositor Danilo Guanais por telefone, em Natal - RN, em 23 de maio de 2016. 
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grau de dificuldade de diferentes padrões melódicos, intervalos, ritmos, arcadas, cordas duplas 

e acordes82. 

 

 Figura 6 – Trecho do Esboço n. 1 da Peça para violino solo de Danilo Guanais 

 

 

 

 
   

        Fonte: Guanais (2016b)83. 

Nota: trecho  do  primeiro conjunto de esboços da Peça  para violino solo de Danilo Guanais, na  época  

ainda   sem   nome   (atualmente,   O  Caldeirão  dos  esquecidos),  em   estilo  Armorial,  apresentado  

aos pesquisadores em reunião em 30 de junho de 2016. 

 

Uma 3ª reunião, marcada para 11 de agosto de 2016, precisou ser desmarcada por 

questões de saúde do compositor. Guanais (2016c) enviou, em substituição, um correio 

eletrônico com novos esboços a serem experimentados e analisados quanto à digitação ao 

instrumento. Por telefone, comentou que estava pensando em usar, como argumento para a 

Obra, a história da guerra de Canudos (informação verbal)84. 

 

Figura 7 – Trecho do esboço n. 2 da Peça para violino solo de Danilo Guanais 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2016d, p. 1). 

Nota: trecho  do  segundo  conjunto  de  esboços da Peça para violino solo de Danilo Guanais, na  

época   ainda   sem   nome   (atualmente,   O   Caldeirão   dos   esquecidos),  em  estilo  Armorial,  

apresentado através de correio eletrônico em 11 de agosto de 2016. 

 

Na semana seguinte, em 17 de agosto de 2016, o compositor disse, em conversa 

informal, que, durante suas pesquisas sobre a guerra de Canudos, descobriu um fato histórico 

pouco conhecido, durante o qual foram mortos muitos norte-rio-grandenses: o massacre do 

Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Por este motivo, ele teria decidido mudar o argumento da 

Obra (informação verbal)85. 

                                                 
82As questões relativas aos esboços e à troca de informações entre compositor e intérprete serão exploradas em 

mais profundidade no Capítulo 5 A interação compositor-intérprete durante a composição de O Caldeirão 

dos esquecidos. 
83Documento não paginado. 
84Informação fornecida pelo compositor Danilo Guanais por telefone, em Natal - RN, em 11 de agosto de 2016. 
85Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em 17 de agosto de 2016. 
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Caldeirão de Santa Cruz do Deserto foi o nome dado a um sítio, localizado no 

município de Crato - CE86, onde, a partir de 1926, se desenvolveu uma comunidade 

messiânica e igualitária liderada pelo beato José Lourenço87. O trabalho era coletivo e a 

produção, distribuída de acordo com as necessidades de cada um. Para o local, havia um fluxo 

contínuo de romeiros e retirantes - muitos deles enviados por Padre Cícero88, proprietário das 

terras e amigo do Beato. No seu auge, a Comunidade atingiu cerca de 5.000 habitantes (na sua 

maior parte, provenientes do RN), sendo praticamente autossuficiente e produzindo de 

alimentos a roupas, panelas e enxadas. 

 

                         Foto 2 – Capela do sítio do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fonte: CALDEIRÃO... (2016)89. 

 

                                                 
86Ceará (CE). 
87José Lourenço Gomes da Silva (1870-1946): natural de Pilões de Dentro - PB. Seus pais, atraídos pela 

notoriedade de Padre Cícero, mudaram-se com a família para Juazeiro do Norte – CE em torno de 1890. Lá, 

José Lourenço fez amizade com Padre Cícero, sendo por ele consagrado e comissionado no ofício de beato 

(SIPRIANO, 2014; GOMES, 2009). Figura comum no nordeste brasileiro, o beato é "[...] sempre celibatário, 

faz voto de castidade, real ou aparente, e não tem profissão. Ele trabalha pela causa de Deus e vive da caridade 

dos bons e da exploração aos crentes. Veste-se à maneira de frade [...]" (GOMES, 2009, p. 59). Em 1894, José 

Lourenço arrendou um trecho do sítio Baixa da Anta, onde acolhia famílias excluídas encaminhadas por Padre 

Cícero. Em 1926, com o intuito de livrar-se do fanatismo desta Comunidade, o sítio foi vendido e os 

moradores, expulsos sem indenização pelas benfeitorias realizadas. Padre Cícero, então, cedeu ao beato o Sítio 

de Santa Cruz do Deserto, para que lá ele continuasse seu trabalho (GOMES, 2009). 
88Padre Cícero Romão Batista (1844-1934): nascido em Crato - CE, fixou moradia no povoado de Juazeiro do 

Norte (à época, pertencente a seu município natal). Após relatos de milagre durante a comunhão em missa 

ministrada por ele (transformação da hóstia em sangue), começaram as peregrinações ao povoado, que 

perduram até os dias atuais. Uma primeira comissão de investigação da Igreja considerou o milagre verdadeiro, 

porém este foi posteriormente declarado falso e o Padre, suspenso de sua ordem. Padre Cícero ingressou, a 

partir daí, na política. Foi prefeito do recém-criado município de Juazeiro do Norte - CE e vice-presidente do 

estado do Ceará (CE) (WALKER, 1999). Em 2015, foi perdoado pelo Vaticano. A despeito da Igreja, é 

considerado santo por muitos devotos, principalmente no interior do nordeste brasileiro.  
89Documento não paginado. 



47 

 

O grande fluxo de pessoas em direção ao sítio gerou escassez de mão de obra na 

região e desequilibrou o sistema de produção do latifúndio. No plano religioso, o Caldeirão 

começou a rivalizar com Juazeiro do Norte - CE. O beato José Lourenço era acusado de 

comunismo e autoridades eclesiásticas alertavam para o risco de uma nova Canudos. Com a 

morte do Padre Cícero, a ordem dos salesianos, que herdara a propriedade, solicitou a 

reintegração de posse do Caldeirão. 

As forças do estado invadiram o local, expulsando os moradores e queimando suas 

casas, mas o Beato conseguiu fugir. Aos poucos, os moradores retornaram e reconstruíram a 

Comunidade; José Lourenço, entretanto, permaneceu escondido nas matas da Chapada do 

Araripe, localizada na divisa dos estados do CE, Piauí (PI) e PE. Após um confronto com a 

polícia local, que resultou em mortos e feridos, e a pedido da Igreja e do Governo do CE, o 

governo Getúlio Vargas autorizou o ataque ao Caldeirão: na madrugada de 11 de maio de 

1937, 200 policiais e 2 aviões, armados com bombas e metralhadoras, massacraram a 

Comunidade. Cerca de 800 camponeses morreram. José Lourenço faleceu em 1946, vítima de 

peste bubônica (GOMES, 2009). 

 

 Foto 3 – Beato José Lourenço 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: O BEATO... (2012)90.  

                                                 
90Documento online não paginado. 
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Sobre sua concepção da Peça, Guanais (2016e)91 escreveu, em 11 de setembro de 2016: 

 

Penso em chamar a obra de ‘O Caldeirão dos esquecidos’, desta maneira, 

com ‘C’ maiúsculo para Caldeirão, que é nome de lugar. O fato de que a 

maioria das pessoas que foram para lá terem saído do Rio Grande do Norte 

me motivou ainda mais a pesquisar este tema, de maneira a transformá-lo em 

música. Não no sentido de descrição, mas de expressão pessoal com base nas 

forças que construíram a trama da História: a terra e suas características, os 

participantes e suas vontades, medos, anseios e vitórias, e a luta, o conflito. 

Essas forças têm paralelos na linguagem musical (elementos melódicos / 

harmônicos característicos; ritmos característicos; conflitos harmônicos / 

estéticos / formais, etc.) e podem ser articulados para compor um discurso 

em que a música expresse uma conjunção de ‘fatos’ musicais não 

necessariamente vinculados aos fatos históricos, mas sugeridos por eles. 

Da inevitável comparação com Canudos e do secionamento da maior 

referência do evento, o livro ‘Os Sertões’, de Euclides da Cunha, feito em 

três partes (A terra / O homem / A luta) surgiram as seções com as quais 

pretendo trabalhar o idioma violinístico para concluir a obra: 

I – A seca 

II – O peregrino 

III – A covardia 

O tempo aproximado de duração a que pretendo chegar será de 15 minutos.  

  

Segundo relato do próprio compositor, O Caldeirão dos esquecidos seria composto 

utilizando-se de uma combinação de modalismo, tonalismo e atonalismo (informação 

verbal)92. Em 8 de novembro de 2016, Danilo Guanais enviou aos pesquisadores, através de  

correio eletrônico, uma fotografia de seu caderno de esboços na qual aparece a série de 9 

notas a ser utilizada na composição (FIGURA 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91Documento online não paginado. 
92Informação fornecida por Danilo Guanais por telefone, em Natal - RN, em maio de 2016. 
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  Figura 8 – Série de 9 notas de O Caldeirão dos esquecidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Guanais (2016f)93. 

 

Junto com a imagem, Guanais (2016f)94 escreveu o seguinte texto, explicando a 

construção da série: 

 

É uma série de 9 notas, dividida em 3 tricordes95. Sua concepção baseia-se 

em princípios de pré-determinação: 1. Escolha de notas naturais baseando-se 

no nome CALDEIRÃO. 2. Escolha de alterações com base em sequência 

alternada. A série resultante é submetida a um processo de transformação 

por enarmonia96. O 1º tricorde é composto pelo Dó e pelas notas capazes de 

transformar sua escala natural nas escalas nordestinas conhecidas, Si e Fá. 

 

Após esta data, não aconteceram novas mudanças quanto à concepção da Obra. 

Ressalta-se que, apesar das modificações feitas, mantiveram-se: a instrumentação (violino 

solo), o estilo (Armorial com uso de tonalismo, modalismo e serialismo), a duração total 

aproximada da Obra (15 minutos) e o caráter virtuosístico da escrita. 

 

 

 

                                                 
93Documento não paginado. 
94Documento online não paginado. 
95Entende-se nesta Dissertação, segundo dados coletados junto ao compositor, que a palavra tricorde, aqui, se 

refere a um grupo de 3 notas. Estas 3 notas são constituintes da série de 9 notas utilizada na composição de O 

Caldeirão dos esquecidos (FIGURA 8). 
96Enarmonia: “[...] substituição de uma ou mais notas por outras que, muito embora de nome diferente, 

representam os mesmos sons” (MED, 1996, p. 82). 
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4.1 A estreia 

 

O Caldeirão dos esquecidos teve sua estreia em 14 de setembro de 2017, dentro do II 

Recital de Mestrado da pesquisadora-intérprete desta Dissertação97. Durante a 

performance houve a projeção de um vídeo de animação, além da utilização de luzes coloridas.  

Danilo Guanais havia manifestado, em reunião realizada em 23 de março de 2017, o 

desejo de fazer uso de multimídia ao longo da performance. A ideia seria projetar imagens 

que remetessem às 3 partes da Peça pois, segundo o compositor, o público poderia ter 

dificuldade em acompanhar a passagem de um movimento para o outro. Isto porque os 

movimentos não seriam claramente separados (informação verbal)98. Em reunião posterior, 

realizada em 3 de agosto de 2017, Danilo Guanais declarou a intenção de utilizar luzes 

coloridas na apresentação (informação verbal)99.  

O trabalho de criar as imagens que seriam projetadas foi confiado à designer Cristiana 

Silva Barbosa (CrisB), que desenvolveu a ideia inicial, transformando-a em um vídeo de 

animação. Este vídeo foi projetado sobre os rebatedores acústicos do auditório100 (uma concha 

acústica de madeira). O vídeo possuía 3 partes bem delimitadas (uma para cada movimento), 

mas que apresentavam sempre um elemento de ligação, formando um todo completo.  

As imagens, inspiradas no estilo da xilogravura nordestina, moviam-se lentamente, de forma a 

não concorrer com a música. Ao mesmo tempo, ressaltavam a ambiência e contavam a 

história do massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Foram utilizadas luzes de led de 

diferentes cores para diferentes momentos da composição. 

Além disso, havia 3 estantes de partitura no palco, uma para cada parte da Obra.  

No chão, uma fita adesiva vermelha desenhava um caminho de terra rachada que ligava estas 

3 estantes, por onde a intérprete deveria caminhar antes de tocar o movimento seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97Recital realizado em 14 de setembro de 2017, às 20h, no Auditório Onofre Lopes, na EMUFRN, em Natal - RN. 
98Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em 23 de março de 2017. 
99Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em 3 de agosto de 2017. 
100Auditório Onofre Lopes, na EMUFRN. 
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Foto 4 – Estreia de O Caldeirão dos esquecidos – A Seca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte: ESCOLA  DE  MÚSICA  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

   NORTE (EMUFRN), (2017a)101. 

                 Nota: estreia de O  Caldeirão dos esquecidos para violino solo, de Danilo Guanais. 

                 1º movimento: A Seca. 

 

Foto 5 – Estreia de O Caldeirão dos esquecidos – O Peregrino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte: ESCOLA  DE  MÚSICA  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

   NORTE (EMUFRN), (2017b)102. 

   Nota: estreia de O  Caldeirão dos esquecidos para violino solo, de Danilo Guanais. 

   2º movimento: O Peregrino. 

 

 

 

 

                                                 
101Documento não paginado. 
102Documento não paginado. 
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  Foto 6 – Estreia de O Caldeirão dos esquecidos – A Covardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: ESCOLA  DE  MÚSICA  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

   NORTE (EMUFRN), (2017c)103. 

   Nota: estreia de O  Caldeirão dos esquecidos para violino solo, de Danilo Guanais. 

   3º movimento: A Covardia. 

 

Embora O Caldeirão dos esquecidos tenha sido escrito como uma Obra musical 

completa em si mesma, não dependendo, portanto, de nenhum complemento, o vídeo de 

animação acabou, em sua modernidade tecnológica, adquirindo uma função análoga à da 

xilogravura nos folhetos de cordel104. 

Conforme discutido no Capítulo 3, subseção 3.1 O Movimento Armorial, o folheto 

de cordel foi escolhido como bandeira do Movimento Armorial por aglutinar 3 formas 

artísticas diversas: a poesia, a xilogravura e a música, através da poesia cantada (SANTOS, 

2009). Palavra e imagem estariam conectadas, dentro de uma "[...] estrutura mais ou menos 

                                                 
103Documento não paginado. 
104A pianista e pesquisadora Cardassi (2016, tradução nossa), em seu artigo Time and place within a performer-

composer collaboration, descreve como uma peça para piano solo se transformou em uma obra multimídia, 

dentro de uma relação compositor-intérprete. Segundo Cardassi (2016, tradução nossa), ela e o compositor 

norte-americano John Selona iniciaram um processo colaborativo em 2005. A peça, chamada Point No 

Point (2006-2007), teria sido encomendada pela pianista a Celona e teria sido composta "[...] 

independentemente de qualquer elemento visual, como puro som" (CARDASSI, 2016, p. 86, tradução nossa). 

Posteriormente, Cardassi (2016, tradução nossa) e o compositor transformaram esta Peça, em 7 movimentos, 

em uma obra multimídia chamada Meu rosto mudou (2010). O vídeo adicionado continha imagens 

representativas do início da parceria (2005) com destaque para rosto da pianista, além de imagens e sons da 

natureza em volta do local onde a colaboração aconteceu (Banff / Canadá (CA)). A música e a voz (ao vivo) 

da pianista interagiam com as imagens, sons e voz gravada da intérprete na nova versão (CARDASSI, 2016, 

tradução nossa). Ao contrário de Meu rosto mudou, O Caldeirão dos esquecidos não pode ser considerado 

uma obra multimídia, apesar da utilização de vídeo na sua estreia. Trata-se, realmente, de uma Obra 

puramente musical. Não se pode, entretanto (e guardadas as devidas proporções), deixar de notar alguns 

paralelos entre os dois casos: ambas foram concebidas como música pura para instrumento solo e, em ambos 

os casos, foi adicionado vídeo que, em alguma medida, complementou a experiência dos espectadores.  
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complexa de visualidade emblemática no limite do ideograma" (ZUMTHOR, 1980 apud 

SANTOS, 2009, p. 19). 

Santos, V. (2015, p. 18, grifo do autor) ainda afirma que Suassuna considerava que o 

cordel poderia "[...] ser identificado em cinco ciclos: o heroico, o maravilhoso, o religioso ou 

moral, o satírico e o histórico". 

Assim, pode-se estabelecer uma associação na qual: 

a) a história do massacre de Santa Cruz do Deserto equivale ao tema do cordel sendo, 

ao mesmo tempo, histórico, religioso e heroico. Heroico na figura do líder carismático e 

messiânico; heroico ao mesmo tempo, na figura da coletividade anônima que lutou por (e 

perdeu) seu direito à uma existência digna; 

b) a música de Danilo Guanais corresponde, a um tempo, à poesia cantada e à própria 

palavra, na medida em que o discurso musical instrumental é o texto em si; 

c) o vídeo de animação substitui a xilogravura, não apenas por ser uma arte visual, 

mas porque interpenetra e complementa o sentido do texto musical.  

O vídeo se liga ainda, ao estilo Armorial pessoal de Danilo Guanais (com presença de 

tonalismo, modalismo e atonalismo), na medida em que estabelece uma ponte entre o arcaico 

e o contemporâneo: o arcaico da referência à xilogravura e o contemporâneo da tecnologia 

digital. 

Quando perguntado sobre o vídeo durante entrevista à pesquisadora-intérprete desta 

Dissertação, Guanais (2017g105, grifo do autor) respondeu: 

 

Não acho que o vídeo seja parte da obra porque não foi criado junto com ela 

e por não ser indispensável para sua realização, ou seja, o vídeo não expressa 

o discurso musical per si e a música pode ser executada sem ele. No entanto, 

acredito piamente na quase necessidade, hoje, de um paralelo visual para 

qualquer obra, como resposta a um anseio de uma plateia [sic] de 

apreciadores cada vez mais imersa em um mundo ‘audiovisual’ e que 

clamam por ela, e nesse ponto a contribuição de CrisB à estreia de ‘O 

Caldeirão dos esquecidos’ foi de uma importância enorme, tanto por atender 

a esse anseio quanto pela qualidade artística do trabalho. Gostaria que 

estivesse sempre presente nas suas interpretações da obra, juntamente com a 

concepção de espaço em três pontos de um caminho a ser percorrido. 

 

A nota de programa da estreia de O Caldeirão dos esquecidos, escrita pelo 

compositor, atualiza informação fornecida em 23 de março de 2016:  

 

                                                 
105Documento online não paginado. 
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A obra faz parte de um conjunto de composições para solistas de 

instrumentos de corda, chamado Tetralogia da tragédia, com ‘Con loro nel 

fiume’, para viola solo; ‘O Caldeirão dos esquecidos’, para violino solo; 

‘Jurema encantada’, para contrabaixo solo; e a última, para violoncelo 

solo106, com argumento e nome ainda sem definição (GUANAIS, 2017f, p. 

9). 

 

No Capítulo 5, serão tecidas, primeiramente, algumas considerações importantes 

acerca da relação compositor-intérprete. Em seguida, será relatada a evolução da composição 

de O Caldeirão dos esquecidos a partir da comparação entre seus esboços. Serão enfocadas 

as modificações ocorridas a partir das reuniões entre a intérprete-pesquisadora desta 

Dissertação e o compositor. 

 

 Quadro 1 - Mudanças de concepção no decorrer do processo criativo de O Caldeirão dos 

esquecidos de Danilo Guanais 

DATA TEMPO 

DECORRIDO 

DESCRIÇÃO 

11/02/2016 0 3 Caprichos Armoriais para violino solo / 15 a 20 min107. 

05/04/2016 54 dias Afastamento da ideia de capricho / 

conjunto de peças ou obra contínua? 

23/05/2016 48 dias Obra contínua (12 min.) / argumento: tradição do RN / 

conjunto de peças solo para cordas (viola: Con Loro nel Fiume) 

11/08/2016 80 dias Argumento: guerra de Canudos 

18/08/2016 7 dias Argumento: massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto 

11/09/2016 24 dias O Caldeirão dos esquecidos / 15 min. 

08/11/2016 58 dias Série de 9 notas sobre a palavra CALDEIRÃO 

 Fonte: A autora (2017). 

 Nota: mudanças de concepção no decorrer do processo criativo da Obra O Caldeirão dos esquecidos, para 

violino solo, de Danilo Guanais; data em que estas informações foram relatadas e tempo decorrido entre os 

relatos. 

  

                                                 
106As Peças para contrabaixo e violoncelo ainda não haviam sido compostas até a finalização desta Dissertação.  
107Minutos (min.) 
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5 A INTERAÇÃO COMPOSITOR-INTÉRPRETE DURANTE A COMPOSIÇÃO DE 

O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS 

 

Conforme mencionado anteriormente neste Trabalho, foram realizadas diversas 

reuniões entre a intérprete-pesquisadora desta Dissertação, o orientador e o compositor, 

durante a escrita de O Caldeirão dos esquecidos108. Estas reuniões visaram, por um lado, 

acompanhar o processo composicional para coleta de dados; ao mesmo tempo, tiveram a 

função de colaborar com o compositor, auxiliando-o quanto a questões técnicas e idiomáticas 

da escrita para violino.  

Este capítulo está dividido em duas partes. A subseção 5.1 Considerações sobre a 

relação compositor-intérprete trará reflexão acerca da interação entre compositores e 

intérpretes, à luz de autores como Cardassi (2016), Ray (2016), Domenici (2010, 2012, 2013) 

e Brandino (2012). Em seguida, a subseção 5.2 Implicações da interação compositor-

intérprete no processo de composição de O Caldeirão dos esquecidos apresentará relato 

sobre o processo colaborativo durante a composição da Obra. A análise comparativa entre os 

esboços fornecidos pelo compositor permitirá explicitar modificações diretamente decorrentes 

da colaboração compositor-intérprete na escrita de O Caldeirão dos esquecidos.  

 

5.1 Considerações sobre a relação compositor-intérprete 

 

Colaborações entre intérpretes e compositores têm se mostrado relativamente 

frequentes na história da Música. Ray (2016, p. 123) explica que no "[...] Período Barroco 

essa colaboração não era tão expoente, pois era muito comum que compositores fossem 

também exímios intérpretes (a exemplo de [Johann Sebastian] Bach ao cravo e [Georg 

Philipp] Telemann na flauta doce)". Posteriormente, porém, a cada vez maior especialização 

de papéis trouxe consigo a necessidade de diálogo e troca de informações entre as partes109.  

Um exemplo bastante conhecido de obra resultante de colaboração compositor-

intérprete é o Concerto para Violino, Op.110 77, de Johannes Brahms (1833-1897) (BRAHMS, 

1879), “[...] composto para e em estreita colaboração com [o violinista] Joachim”111 

(BOZARTH; FRISCH, 2001, v. 4, p. 185, tradução nossa). Outros exemplos de interação 

                                                 
108Estas reuniões serão abordadas mais detalhadamente na subseção 5.2 Implicações no processo de composição 

de O Caldeirão dos esquecidos. 
109Danilo Guanais, além de compositor, é violonista, não possuindo, portanto, familiaridade com o violino 

enquanto instrumentista. 
110Opus (op.). 
111“[…] composed for and in close collaboration with Joachim” (BOZARTH; FRISCH, 2001, v. 4, p. 185). 
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desta natureza seriam: Joseph Haydn (1732–1809) com o contrabaixista Pichelberg (RAY, 

2016), Luciano Berio (1925-2003) com diversos performers durante a escrita de suas 

Sequenzas (BERIO, c2006; DOMENICI, 2013, tradução nossa), Steve Reich (1936-) com Pat 

Metheny em Electric Counterpoint (REICH, 1990; SCARDUELLI; RIBEIRO, 2016) e Brian 

Ferneyhough (1943-) com o quarteto Arditti (DOMENICI, 2013, tradução nossa).  

Cardassi (2016, p. 84, tradução nossa) explica que, em outras artes ou mesmo na 

música popular, o termo colaboração é, frequentemente, utilizado como sinônimo de 

"[...] parceria na criação de uma obra, sendo ambos os artistas (ou o grupo) considerados co-

autores"112. Na música erudita, diferentemente, este termo seria empregado para "[...] 

diferentes tipos de interação, muitos dos quais envolvem a encomenda de uma peça, um 

processo no qual os papéis individuais são tipicamente mantidos separados" (CARDASSI, 

2016, p. 77, tradução nossa)113. 

Argys; Schön (1974 apud CARDASSI, 2016, p. 77, tradução nossa) afirmam que é 

possível dividir a colaboração compositor-intérprete em dois tipos: o tipo I, no qual cada 

indivíduo tem uma função fixa e delimitada; e o tipo II, "[...] em que as pessoas podem 

questionar ideias sobre seu papel"114. 

Fitch; Heyde (2007 apud CARDASSI, 2016, p. 83, tradução nossa, grifo nosso) 

advertem que:  

 

Colaboração é frequentemente uma questão de o performer dar ao 

compositor o acesso à sua ‘caixa de truques’, ou de o compositor apresentar 

esboços para serem experimentados, adotados, descartados ou alterados. 

Abordagens pragmáticas como estas podem muito bem ser benéficas para 

ambas as partes, mas elas acontecem às custas de reforçar as fronteiras 

inerentes aos seus respectivos papéis115. 

 

Cardassi (2016, p. 83-84, tradução nossa) explica que: "Ainda hoje, a maioria das 

obras que são referidas como colaborações [...] seguem o padrão apresentado acima por Fitch 

                                                 
112"In other arts, such as theatre and dance, the term often refers to a partnership in the creation of a work, with 

both artists (or the group) being the authors. In popular music, that is the case with the lyrics and music by 

different artists, both being credited as authors of a song." (CARDASSI, 2016, p. 84). 
113"In music, the term ‘collaboration’ is used in relation to different types of interactions, many of which involve 

the commission of a work, a process in which the individual roles are typically kept separate" (CARDASSI, 

2016, p. 77). 
114"When analyzing the roles of composer and performer, Argyris and Schön (1974) describe two types of 

interactions: those interactions in which individuals have fixed and defensive roles (type I) and those in which 

people are able to question ideas about their role (type II)" (ARGYS; SCHÖN, 1974 apud CARDASSI, 2016, 

p. 77). 
115"Collaboration is frequently a matter of the performer giving the composer access to his ‘box of tricks’, or of 

the composer presenting notated sketches to be tried out, adopted, discarded, or refined. Such pragmatic 

approaches may well be beneficial to both parties, but they come at the cost of reinforcing the boundaries 

inherent in their respective roles" (FITCH; HEYDE, 2007 apud CARDASSI, 2016, p. 83). 
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e Hyde, no qual o intérprete dá ao compositor acesso à sua 'caixa de truques’”116. Para 

Cardassi (2016, tradução nossa), este tipo de interação não se caracterizaria como 

colaboração, apenas como uma encomenda de nova obra. Cardassi (2016, p. 84-85, tradução 

nossa) reservaria "[...] a palavra colaboração para projetos nos quais o relacionamento e as 

interações entre compositor e intérprete sejam mais profundas, dinâmicas e fluidas, com uma 

definição menos estrita de papéis"117.  

De acordo com a categorização proposta por Cardassi (2016, tradução nossa), 

portanto, pode-se enquadrar a interação compositor-intérprete durante a composição de  

O Caldeirão dos esquecidos como sendo:  

a) uma colaboração intermediária entre o tipo I e o tipo II;  

b) uma interação caracterizada por encomenda, com a intérprete dando ao compositor 

acesso à sua caixa de truques, ao mesmo tempo em que este apresenta seus esboços para 

experimentação e discussão.  

Ray (2016) também classifica a colaboração compositor-intérprete em dois tipos, 

porém seguindo parâmetros diferentes dos de Cardassi (2016). São eles: colaboração intuitiva 

baseada em afinidade e colaboração planejada em ambiente acadêmico. 

A colaboração intuitiva baseada em afinidade seria aquela naturalmente encontrada ao 

longo da história da Música, conforme comentado no início desta subseção. Ray (2016,  

p. 123) fala em "[...] compositores dedicados a escrever para seus intérpretes prediletos e que 

eram de sua convivência". 

Sobre a colaboração planejada, Ray (2016, p. 124, grifos nossos) afirma: 

 

 [...] colaborações cuidadosamente planejadas e estudadas também revelam 

celeiros de criação envolvendo compositores e performers, particularmente 

no seio acadêmico. A ideia da academia abrigar um músico-pesquisador tem 

permitido aos compositores o desenvolvimento de suas propostas 

composicionais, bem como permitido ao performer inserido na academia 

experimentar novas possibilidades de execução. O encontro desses dois 

profissionais em grupos de estudo e de pesquisa tem propiciado criação de 

obras em colaboração, algumas delas já objeto de textos versando sobre 

colaboração compositor-performer no Brasil a exemplo de Borém (1998, 

1999); Ray (2001); Tokeshi e Copetti (2004). 

  

                                                 
116"Even today, the majority of works that are referred to as collaborations between composer and performer 

follow the pattern made above by Fitch & Hyde, in which the performer gives the composer access to his/her 

'box of tricks'" (CARDASSI, 2016, p. 83-84). 
117"I reserve the word collaboration for projects in which the relationship and interactions between composer and 

performer are deeper, more dynamic and fluid, with a less strict definition of roles." (CARDASSI, 2016, p. 

84-85). 
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Segundo a classificação proposta por Ray (2016), portanto, pode-se afirmar que a 

interação compositor-intérprete discutida no presente Trabalho se enquadra na categoria das 

colaborações planejadas dentro do ambiente acadêmico. 

O processo colaborativo entre intérprete e compositor costuma ser enriquecedor para 

ambas as partes. Brandino (2012) discorre sobre algumas das consequências positivas para o 

compositor: 

Um dos principais benefícios seria a possibilidade de o compositor ouvir, 

presencialmente, sua obra ser tocada antes da estreia. Assim, ele teria a oportunidade de fazer 

as alterações e melhorias que julgasse pertinentes, pois "É pela audição presencial que o 

compositor pode perceber como sua peça se comporta enquanto está sendo realizada" 

(BRANDINO, 2012, p. 15). 

Além disso, o intérprete poderia fornecer ao compositor não apenas informações sobre 

a técnica e o idioma do instrumento, mas também novas ideias sobre a interpretação ou 

construção de uma determinada passagem ou da obra, de maneira mais geral. Thomson et al 

(1989 apud BRANDINO, 2012, p. 15) afirmam que: “'[...] há [...] alguns momentos [...] nos 

quais o intérprete ultrapassa tudo o que você já pensou e escreveu, e te mostra algo muito 

melhor do que você no mínimo possa ter sonhado, mas que nunca imaginou de fato'".  

O intérprete poderia, ainda, contribuir demonstrando para o compositor "[...] sonoridades, 

técnicas e possibilidades musicais que foram pouco exploradas por compositores, até então" 

(BRANDINO, 2012. p. 15). 

Brandino (2012) também cita consequências positivas para o intérprete. Uma destas 

consequências seria o aumento do repertório do instrumento dentro da estética específica de 

determinado compositor, quando a interação compositor-intérprete é decorrente de 

encomenda. Também, esta interação poderia servir para dirimir dúvidas quanto à 

interpretação de signos da partitura. As consequências positivas para o performer poderiam, 

ainda, ir além: o processo colaborativo poderia servir como oportunidade de o intérprete “[...] 

argumentar e provar suas opiniões e sugestões, por meio da própria performance” 

(BRANDINO, 2012, p. 14). Isto traria, como resultado, uma obra escrita dentro do idioma do 

instrumento. E ainda: "Além das mudanças de aspectos performáticos e da partitura a partir de 

audições presenciais, é possível que, num sentido oposto, o compositor antecipadamente 

componha com os potenciais técnicos ou expressivos do intérprete [...]" (BRANDINO, 2012, 

p. 16).  
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De fato, ao relatar sua colaboração com o compositor Felipe Ribeiro durante a 

composição e preparação para performance da peça para piano ... Meu sonho conduz minha 

intenção ... (RIBEIRO, c2008), Domenici (2010, p. 5) escreve: 

 

A convivência com o compositor durante o processo de colaboração fez com 

que eu aprofundasse meu conhecimento sobre a estética de Felipe Ribeiro, o 

que me auxiliou na preparação da performance. Nossas discussões e 

experimentações proporcionaram uma intimidade com a peça que, ao mesmo 

tempo, transcende o estudo da partitura e o ilumina. [...] Ao longo de nossa 

colaboração, meu papel foi compartilhar com Felipe Ribeiro minha 

experiência e conhecimento de um instrumento que não é seu instrumento 

principal, apontando possibilidades de realização sonora pertinentes à sua 

intenção composicional. Analisando as gravações de nossos encontros e 

considerando a versão final da partitura, esta interação gerou resultados que 

sugerem uma dupla função do meu papel como intérprete: 1- uma função 

mediadora, onde o intérprete se coloca tanto entre o compositor e o 

instrumento, quanto entre o texto e um outro intérprete que venha a tocar a 

peça no futuro; 2- uma função inspiradora, onde a demonstração de recursos 

do instrumento impacta a ideia composicional.   

  

Uma questão sobre a relação entre compositor e intérprete que merece ser discutida é a 

que diz respeito à fidelidade absoluta ao texto escrito versus a oralidade e a liberdade 

expressiva do intérprete.  

Segundo Domenici (2012), existiria uma ideologia da música erudita que estabeleceria 

uma relação desequilibrada de poder entre a composição e a performance. Esta ideologia, 

desenvolvida a partir do pensamento de filósofos e teóricos da Música, seria caracterizada 

pela ideia de controle absoluto do ato interpretativo. Desta forma, caberia ao intérprete apenas 

e tão somente reproduzir fielmente as ideias do compositor, conforme indicado na partitura, 

tornando-se “[...] um meio transparente [...]” (idem) para a voz do mesmo (DOMENICI, 

2012, p. 169).  

Domenici (2012) argumenta que, na prática, não seria possível ao 

performer reproduzir fielmente as ideias do compositor, tendo como base apenas a partitura. 

Isto porque o intérprete lidaria com a entonação do texto e a entonação diria respeito à “[...] 

maneira como se diz algo [...]" (DOMENICI, 2012, p. 172), não sendo a partitura capaz de 

grafá-la. Seeger (1958 apud DOMENICI, 2012) explica que notação musical ocidental 

enfatiza as estruturas, em especial as alturas e a métrica. Ela traria muito pouca informação 

sobre como estas notas e figuras deveriam soar.  Caberia, portanto, ao performer, segundo 

Domenici (2012), a função de interpretar os símbolos impressos preenchendo as lacunas de 

informação com seu conhecimento, criatividade e intuição.  
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Este conhecimento com que o intérprete preencheria as referidas lacunas seria 

transmitido, em sua maior parte, através de tradição oral, ou seja, através performances 

anteriores, gravações e aulas118. Para Domenici (2012, p. 171), “[...] o fato é que a identidade 

que atribuímos às obras musicais é em igual medida determinada pelo texto e pelo conjunto 

de suas performances”, cabendo ao intérprete estabelecer um diálogo crítico e criativo entre 

texto e tradição.  

Bowen (1993 apud DOMENICI, 2012, p. 175) propõe que:  

 

[...] é a partir de um grupo de primeiras performances que uma tradição oral 

é estabelecida. Se considerarmos a prática comum da interação entre 

compositores e intérpretes na música contemporânea, podemos propor que 

tanto o estilo quanto as práticas de performance emergem como uma criação 

coletiva da interação entre as vozes do compositor e do intérprete. Desta 

maneira, a estreia de uma obra é um primeiro enunciado, um ponto que 

potencialmente pode dar origem a uma tradição. 

  

À luz deste raciocínio, o processo colaborativo durante a composição e a preparação 

para a estreia de O Caldeirão dos esquecidos adquire ainda maior importância, na medida 

em que o contato direto com o compositor deu subsídios a uma primeira performance que, 

possivelmente, servirá de referência às que virão, iniciando assim uma tradição de 

interpretação desta nova Obra musical.  

Quando perguntado sobre sua visão a respeito da relação compositor-intérprete e sobre 

até onde deveria ir a liberdade do performer, Guanais (2017g)119 responde: 

 

Acredito que essa relação é sadia e necessária. Compositores precisam de 

informações sobre a performance que os intérpretes têm. Em alguns casos, 

para evitar escritas erradas ou confusas. Quanto à liberdade, cada compositor 

trata à sua maneira. Anos atrás eu costumava escrever sem especificações de 

dinâmica e articulação, como que para dar certa liberdade ao intérprete. Com 

o passar do tempo, vi como era errada essa prática, porque não deixava clara 

o mínimo necessário de minha intenção para com a obra, então passei a 

grafar ao máximo detalhes de interpretação como dinâmica, agógica e 

articulação. Ainda assim, discuto sempre com os primeiros intérpretes, 

aspectos importantes da partitura, para fazer correções e revisões e chegar a 

uma versão definida. Desse ponto em diante, as liberdades do intérprete 

dirão respeito apenas a pequenos aspectos de sua expressão particular, desde 

que não transformem os elementos do discurso então definido. A ‘Missa de 

                                                 
118As pesquisas em performance musical realizadas no ambiente acadêmico têm servido como importante 

complemento à esta tradição oral. Artigos, dissertações e teses vêm sendo publicados, muitas vezes, com 

edições comentadas de obras de compositores contemporâneos ou já falecidos. Estes trabalhos procuram 

trazer, através do texto escrito, informações sobre os aspectos não grafáveis na partitura, podendo vir a nortear 

futuras interpretações das obras pesquisadas.  
119Documento online não paginado. 
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Alcaçus’, por exemplo, já foi executada com trompetes, sanfona e tambores 

africanos, o que ultrapassa o que considero legitimamente como liberdade de 

interpretação porque foge ao meu interesse como compositor. Um novo 

limiar nessa discussão é a revisão que tenho processado em algumas obras, 

coisa que nunca havia feito (o ‘Pai Nosso’, para coro e piano e 

‘Poronominare’, para 4 clarinetas e orquestra são dois exemplos).  

 

A fala de Guanais (2017g) evidencia a relevância do diálogo, sempre que possível, 

entre compositores e intérpretes. Não só por proporcionar aos primeiros informações sobre a 

performance, mas por fornecer aos últimos esclarecimentos importantes sobre a intenção do 

compositor, evitando, assim, distorções como as relatadas acima. 

A seguir, serão analisadas as modificações ocorridas nos esboços de O Caldeirão dos 

esquecidos, com especial destaque àquelas decorrentes da interação entre intérprete e 

compositor. 

 

5.2 Implicações da interação compositor-intérprete no processo de composição de  

O Caldeirão dos esquecidos 

 

Desde o início desta Pesquisa até a entrega, por parte de Danilo Guanais, da versão 

final de O Caldeirão dos esquecidos, foram realizadas, entre o compositor e a autora desta 

Dissertação, 5 reuniões presenciais, além de conversas informais e diversas trocas de correio 

eletrônico. Através destes meios, a autora deste Trabalho obteve acesso a 5 versões dos 

esboços da Obra estudada, em diferentes estágios de composição, além de uma sexta, 

denominada, por Danilo Guanais como 1ª versão final (GUANAIS, 2017d) e uma sétima, 

posterior a esta. Por questão de praticidade, estes serão aqui nomeados como: Esboço n. 1 

(GUANAIS, 2016b), Esboço n. 2 (GUANAIS, 2016d), Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a), 

Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b), Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c), 1ª versão final 

(GUANAIS, 2017d) e 2ª versão final (GUANAIS, 2017e). 

O Esboço n. 1 (GUANAIS, 2016b) foi apresentado por Danilo Guanais à autora deste 

Trabalho em 23 de maio de 2016120. Trata-se de um manuscrito com 104 compassos de 

material melódico fracionado e desconectado. O Esboço n. 2 (GUANAIS, 2016d), 

apresentado em 11 de agosto de 2016, já está escrito em um programa de computador e possui 

95 compassos. O material já aparece, desta vez, quase todo conectado como discurso musical 

coerente. O Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a), datado de 23 de fevereiro de 2017, conta com 

440 compassos, sendo 375 de música contínua. Nele aparecem, pela primeira vez, as 3 seções 

                                                 
120As datas se referem ao dia em que os esboços foram entregues à autora deste Trabalho pelo compositor. 



62 

 

da Peça: I - A seca, II - O Peregrino e III - A Covardia. O Esboço n. 4 (GUANAIS, 

2017b), de 16 de março de 2017, apresenta 442 compassos, com 367 de música contínua. Já o 

Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c), concluído em 23 de março de 2017, é composto por 371 

compassos de música contínua, apresentando uma grande alteração de material na 3ª Seção. A 

1ª versão final (GUANAIS, 2017d), também datada em 23 de março de 2017, possui 

igualmente 371 compassos, sendo poucas as alterações com relação ao último esboço. A  

2ª versão final (GUANAIS, 2017e) mantém o mesmo número de compassos em relação à 

anterior, com mínimas modificações, tendo sido entregue em 24 de agosto de 2017. 

 

 Quadro 2 - Reuniões e esboços: datas e descrições 

                                                                                                                                     (Continua) 

DATA ESBOÇO / 

REUNIÃO 

DESCRIÇÃO 

11/02/2016 Reunião n. 1 Reunião inicial. 

23/05/2016 Esboço n. 1121 

 

Manuscrito. 104 compassos; material melódico fracionado e 

desconectado. 

30/06/2016 Reunião n. 2 Sobre o Esboço n. 1122: nível de dificuldade, ao violino, de 

sequências de notas, intervalos, ritmos, arcadas e cordas duplas. 

Exposição da dificuldade em tocar quintas harmônicas, 

especialmente em posições altas, por violinistas com dedos finos. 

11/08/2016 Esboço n. 2123 Computador. 95 compassos. Material conectado como 

discurso musical. Algumas alterações a partir das 

observações da reunião n. 2. 

23/02/2017 Esboço n. 3124 440 compassos (375 de música contínua); aparecem as 3 

seções da Peça:   I - A Seca, II - O Peregrino, III - A 

Covardia. 

09/03/2017 Reunião n. 3 Sobre o Esboço n. 3125: dificuldades de digitação (incluindo 

ainda 5as harmônicas) e mudança de corda, harmônicos, 

sonoridade, efeitos. 

 

 

                                                 
121Esboço n. 1 (GUANAIS, 2016b). 
122Ibid. 
123Esboço n. 2 (GUANAIS, 2016d). 
124Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a). 
125Ibid. 
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Quadro 2 - Reuniões e esboços: datas e descrições 

                                                                                                                                   (Conclusão) 

DATA ESBOÇO / 

REUNIÃO 

DESCRIÇÃO 

16/03/2017 Esboço n. 4126 442 compassos (367 de música contínua); várias alterações a 

partir das observações da reunião n. 3. 

18/03/2017 Correspondência 

eletrônica sobre 

o Esboço n. 4127 

Correspondência enviada ao compositor com considerações 

anotadas no arquivo Portable Document Format (PDF) do 

Esboço n. 4128: harmônicos, difícil digitação em alguns 

acordes arpejados, dificuldade de digitação/afinação em 

sequência de acordes/cordas duplas na região superaguda do 

violino. 

23/03/2017 Esboço n. 5129 371 compassos de música contínua; poucas mudanças 

diretamente relacionadas à correspondência enviada; grande 

alteração de material na 3ª Seção (A Covardia). 

23/03/2017 Reunião n. 4 Sobre o Esboço n. 5130, apresentado no início da mesma: 

dificuldade de digitação/afinação de cordas duplas/acordes 

no registro superagudo; efeito de glissando ascendente sem 

nota final definida. 

23/03/2017 1ª versão 

final131 

371 compassos de música contínua; algumas alterações a 

partir da reunião n. 4. 

21/06/2017 Reunião n. 5 Sobre a 1ª versão final132: questões interpretativas e solução 

para glissando cromático com mudança de corda. 

24/08/2017 2ª versão 

final133 

371 compassos; poucas alterações a partir da reunião n. 5. 

 Fonte: A autora (2017). 

 Nota: datas das reuniões entre Danilo Guanais, a autora deste Trabalho e o orientador, bem como da entrega dos    

esboços, com descrição resumida de cada evento. 

 

                                                 
126Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b). 
127Ibid. 
128Ibid. 
129Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c). 
130Ibid. 
1311ª versão final (GUANAIS, 2017d). 
132Ibid. 
1332ª versão final (GUANAIS, 2017e). 
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As reuniões se intercalaram no calendário com a entrega dos esboços, como 

explicitado no Quadro 2134. A reunião n. 1 consistiu no encontro inicial entre o compositor e 

a pesquisadora deste Trabalho. Nela foram trocadas algumas primeiras ideias e informações 

sobre a peça a ser escrita, sobre como se dariam os próximos encontros e sobre o cronograma 

de composição, levando em conta os prazos acadêmicos. As reuniões seguintes, 

diferentemente, enfocaram os esboços da Peça em construção. Elas proporcionaram troca de 

informações e ideias sobre questões técnico-idiomáticas do violino, levando a alterações na 

escrita de O Caldeirão dos esquecidos. As modificações mais relevantes serão relatadas a 

seguir: 

 

5.2.1 Reunião n. 2 

 

Durante a 2ª reunião, já de posse do Esboço n. 1 (GUANAIS, 2016b), discutiu-se o 

nível de dificuldade de determinadas sequências de notas, diferentes intervalos melódicos e 

harmônicos, ritmos, golpes de arco, mudanças de corda. Mostrou-se como seria possível tocar 

intervalos grandes em cordas duplas, desde que uma das notas fosse tocada em corda solta 

enquanto a outra é tocada em posição alta135, na corda vizinha. Ainda dentro deste assunto, foi 

demonstrada a dificuldade, para violinistas com dedos finos (caso da pesquisadora/intérprete 

deste Trabalho), em tocar quintas justas harmônicas sem prejudicar o resultado sonoro, 

especialmente, nas posições mais altas136. 

Nas Figuras 9 e 10, pode-se observar a influência da 2ª reunião na escrita da Peça.  

A Figura 9 mostra alguns dos lugares em que houve alteração de nota (destaque retangular) 

para evitar quintas justas; mostra também acorde em que o compositor optou por manter a 

quinta (destaque oval). A Figura 10 mostra um trecho do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) em 

cordas duplas, sendo uma corda solta e a outra presa em posições mais altas. 

 

                                                 
134A correspondência eletrônica enviada a Danilo Guanais em 18 de março de 2017, com considerações sobre o 

Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b), substitui reunião desmarcada em 16 de março de 2017, conforme previsto 

no Capítulo 2 Metodologia.  
135São chamadas posições (1ª posição, 2ª posição, 3ª posição, etc.), nos instrumentos de corda friccionada, as 

diversas possibilidades de colocação da mão do instrumentista em relação ao comprimento do braço do 

instrumento, sendo a 1ª posição, a mais afastada possível do corpo do executante. As posições mais altas são 

aquelas de numeração maior. 
136O intervalo de quinta justa (5ª J) harmônica, no violino, é tocado com um só dedo, pressionando, ao mesmo 

tempo, duas cordas vizinhas. Como a distância entre as cordas aumenta em direção às posições mais altas, 

dedos finos tenderão a não ter largura suficiente para pressionar adequadamente ambas as cordas, 

prejudicando ou impedindo a realização do referido intervalo. Ressalta-se, ao mesmo tempo, que a escrita de 

5as J é de uso corrente dentro do idioma violinístico. 
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  Figura 9 – Comparação entre trechos dos Esboços n. 1 e n. 2: problema das 5as J 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Guanais (2016b)137, Guanais (2016d, p. 1). 

 Nota: comparação entre dois trechos do Esboço n. 1 (GUANAIS, 2016b) e do Esboço n. 2 (GUANAIS, 

2016d) de O Caldeirão dos esquecidos para violino só de Danilo Guanais. O destaque retangular marca os 

lugares onde houve alteração de nota para evitar 5as J. O destaque oval marca onde não houve mudança. 

 

Figura 10 – Trecho do Esboço n. 3: cordas duplas 

 

 

 
Fonte: Guanais (2017a, p. 1). 

Nota: trecho do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) de  O Caldeirão dos esquecidos para  

violino só de Danilo Guanais, com destaque para o uso de cordas duplas, sendo  uma  

solta (Ré) e a outra presa na 4ª posição. 

 

5.2.2 Reunião n. 3 

 

Na 3ª reunião, abordou-se o Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a). Vários trechos foram 

tocados ao violino. A cada passagem, o compositor e a pesquisadora-intérprete deste Trabalho  

analisaram a melhor solução para as questões técnicas e de sonoridade que surgiram. Após 

este encontro, Danilo Guanais enviou, por correio eletrônico, uma nova versão dos esboços -   

o Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) - com várias modificações. 

Uma destas modificações pode ser verificada na Figura 11: no compasso 13 do 

Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a, p. 1), existe um intervalo harmônico de 11ª justa. Tal 

intervalo exigiria uma abertura excessivamente grande da mão esquerda do violinista, 

especialmente no caso de mãos pequenas. Além disso, o arpejo que o antecede tornaria muito 

mais difícil alcançar a nota inferior. A consequência seria uma provável perda na afinação e 

na sonoridade. Após observar a execução da passagem, o compositor propôs a substituição da 

nota inferior do intervalo (Ré) por um Lá mais agudo, resultando no intervalo de 7ª menor.  

                                                 
137Documento não paginado. 
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A solução foi experimentada e aprovada pelos presentes e a partitura, posteriormente 

modificada. 

 

  Figura 11 – Alteração visando evitar excessiva abertura da mão esquerda 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Fonte: Guanais (2017a, p. 1), Guanais (2017b, p. 1).  

      Nota: trecho do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) de O Caldeirão dos   

esquecidos de Danilo Guanais. O destaque retangular mostra alteração da nota Ré para Lá, evitando 

excessiva abertura da mão esquerda.  

 

Em várias passagens da Peça, verificou-se que o modo como o compositor escolheu 

escrever as notas pedais tornava mais difícil a execução, do ponto de vista da técnica de arco. 

A Figura 12 apresenta exemplo desta situação: neste excerto do Esboço n. 3 (GUANAIS, 

2017a) (área marcada por colchete), tem-se primeiro uma colcheia em corda dupla. Em 

seguida, o executante precisa levantar ligeiramente o braço ou mão direitos para tocar apenas 

a corda grave; imediatamente, o dobro de movimento, em sentido contrário, é exigido para 

tocar a nota aguda, retornando, prontamente, à posição inicial para iniciar a célula seguinte.  

A solução adotada no Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) foi adicionar a nota Ré em todas as 

figuras das células, evitando-se assim, excessivas mudanças de corda. Além do aspecto 

prático, a mudança resultou em maior proximidade ao idiomatismo da rabeca. Danilo 

Guanais, além disso, declarou gostar mais da sonoridade após a alteração138 (informação 

verbal)139. 

 

 

 

                                                 
138Além da passagem mostrada na Figura 11, verificou-se situação análoga nos seguintes trechos (ANEXOS D e 

E): compasso 63 a 66 do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a, p. 2) versus compasso 62 a 65 do Esboço n. 4 

(GUANAIS, 2017b, p. 2); compasso 185 a 194  do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a, p. 4) versus compasso 

182 a 193 do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b, p. 5); e compasso 212 a 227 do Esboço n. 3 (GUANAIS, 

2017a, p. 4) versus compasso 211 a 226 do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b, p. 5). 
139Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
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  Figura 12 – Inserção de notas para evitar excesso de mudanças de corda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Guanais (2017a, p. 1), Guanais (2017b, p. 2). 

      Nota: trechos do Esboço n.  3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n.  4 (GUANAIS, 2017b) de O Caldeirão 

dos esquecidos de Danilo Guanais. Os colchetes destacam os lugares onde houve inserção de notas (Ré)    

para evitar excesso de mudanças de corda e tornar o resultado mais próximo ao idioma da rabeca. 

 

Na Figura 13 vê-se, em destaque, um acorde com intervalo de 5ª J (5ª Justa) entre o Lá 

e o Mi. Este é um acorde remanescente da 2ª reunião, conforme explanado acima (destaque 

oval na Figura 9). A pesquisadora-intérprete desta Dissertação, durante a 3ª reunião, tocou o 

trecho, demonstrando que a sonoridade do acorde ficava prejudicada pelo fato de possuir 

dedos finos. Propôs-se, como solução, um artifício: ao invés de tocar o Dó com o 1º dedo na 

4ª corda140 e tanto o Lá quanto o Mi com o 2º dedo (3ª e 2ª cordas, respectivamente), a 

intérprete tocaria o Dó, o Lá com o 2º dedo na 3ª corda, um segundo Lá em uníssono, na  

2ª corda solta e, finalmente, o Mi na 1ª corda, também solta. O compositor, tendo preferido o 

timbre mais aberto e rústico das cordas soltas (que remete à sonoridade da rabeca), decidiu 

grafar o acorde com 4 notas no Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) para que todos os 

intérpretes, independentemente da largura de seus dedos, o toquem desta maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
140O violino possui 4 cordas afinadas em intervalos de 5ª J. Da mais aguda para a mais grave: Mi (1ª corda), Lá 

(2ª corda), Ré (3ª corda) e Sol (4ª corda). 
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           Figura 13 – Alteração de tríade141 para tétrade142 visando o uso de cordas soltas 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fonte: Guanais (2017a, p. 3), Guanais (2017b, p. 3). 

  Nota:  trechos do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n. 4 (GUANAIS,2017b) de O  

  Caldeirão  dos  esquecidos  de  Danilo  Guanais,  com destaque para a transformação de uma  

  tríade em tétrade, evitando digitação de 5ª J e privilegiando a sonoridade das cordas soltas. 

 

Solução semelhante foi utilizada nos compassos 147 e 148 do Esboço n. 4 

(GUANAIS, 2017b, p. 4) (compassos 148 e 149 do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a, p. 3)): 

neste trecho há duas vozes. Na voz superior predomina um mi pedal que, tanto por questões 

de digitação quanto por concepção sonora de Danilo Guanais, deveria ser tocado utilizando-se 

a corda solta (informação verbal)143. No entanto, na última colcheia de cada um destes 

compassos (em destaque na Figura 14), isto seria impossível: o Fá da voz inferior só pode ser 

tocado na corda Ré ou na corda Sol, o que obrigaria o Mi da voz superior a ser tocado 

digitando-se a corda Lá144. Para evitar a mudança de timbre resultante da alternância entre Mi 

corda solta e Mi corda presa, o compositor optou por adicionar uma nota Lá neste local. 

Assim, a tríade resultante seria tocada da seguinte forma: o Fá na corda Ré, o Lá na corda Lá, 

solta, e o Mi, também na corda solta145. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141Tríade: acorde formado por 3 notas. 
142Tétrade: acorde formado por 4 notas. 
143Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
144Por uma característica de construção do instrumento, não é possível, ao violino, tocar simultaneamente cordas 

não-vizinhas. Por este motivo, ao se tocar o Fá na corda Ré (3ª corda), só seria possível tocar o Mi escrito por 

Danilo Guanais na corda Lá (2ª corda). 
145Esta mesma solução também foi empregada nos compassos 152 e 156 do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a, p. 

3) (compassos 151 e 155 do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b, p. 4)) (ANEXOS D e E). 
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  Figura 14 – Adição da nota Lá, evitando mudança de timbre na nota pedal (Mi) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Fonte: Guanais (2017a, p. 3), Guanais (2017b, p. 4). 

      Nota: trechos do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n. 4 (GUANAIS. 2017b) de O Caldeirão 

dos    esquecidos de Danilo Guanais, com destaque para a transformação de uma díade em tríade, evitando 

mudança de timbre no Mi pedal e privilegiando a sonoridade das cordas soltas. 
 

A Figura 15 destaca 2 compassos do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a, p. 1) e seus 

equivalentes no Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b, p. 1). Estes compassos contêm, em sua 

versão original, uma escala cromática descendente com fermatas sobre as notas que compõem 

a série Caldeirão146. Durante o encontro, experimentou-se tocar o trecho utilizando-se uma 

técnica comumente conhecida como glissando cromático. Ao contrário do glissando ordinário 

(ou portamento)147, em que a mudança de altura da nota inicial à final é ouvida de maneira 

contínua, no glissando cromático é possível distinguir cada semitom da escala.  

Para conseguir este efeito, o violinista deve adicionar ao movimento de mudança de 

posição (movimento do braço esquerdo), um movimento de pulso semelhante a um 

vibrato largo. O resultado sonoro é menos articulado do que se a passagem fosse tocada como 

escala, ou seja, utilizando-se todos os dedos. Como Danilo Guanais mostrou-se interessado no 

efeito (informação verbal)148, a pesquisadora-intérprete desta Dissertação e o orientador o 

informaram de que é comum a escrita desta técnica em cordas duplas, utilizando-se intervalos 

de sexta. Danilo Guanais, então, reescreveu a passagem, como mostra o destaque concernente 

ao Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) na Figura 15.  

 

 

                                                 
146Dó, Si, Fá, Dó, Mi, Fá, Mi, Sol, Sol. (Cf, CAPÍTULO 4). 
147Segundo Stowell (2001, v. 20, p. 183, tradução nossa, grifo nosso): “Na música instrumental o termo 

portamento geralmente denota um efeito expressivo [...] produzido pelos membros da família do violino e por 

certos instrumentos de sopro, em imitação à voz [...]”. Este efeito se caracteriza pela mudança de posição 

entre notas ligadas, dentro de uma mesma arcada, durante a qual se ouve o deslizar do dedo entre uma nota e 

outra. Já o termo glissando é definido como sendo um termo “[...] geralmente usado como instrução para 

executar uma passagem utilizando-se de um movimento rápido de deslizamento” (BOYDEN; STOWELL, 

2001, v. 10, p. 13, tradução nossa). Ainda, Boyden; Stowell (2001, v. 10, p. 14, tradução nossa, grifos nossos) 

afirmam que, “Na prática, os termos glissando e portamento muitas vezes se confundem e são usados 

indistintamente.” 
148Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
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         Figura 15 – Glissando cromático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Guanais (2017a, p. 1), Guanais (2017b, p. 1). 

Nota: trechos do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) de  

O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais, com destaque para a transformação de uma 

escala cromática em glissando cromático. 

 

Ainda nesta 3ª reunião, duas sugestões da pesquisadora-intérprete deste Trabalho 

foram aceitas por Danilo Guanais: a alternância entre a nota Lá tocada com o 4º dedo na corda 

Ré e o Lá corda solta, para diferenciação de vozes através do timbre, conforme mostra em 

destaque a Figura 16; e a utilização da técnica de pizzicato (pizz.) de mão esquerda149, como 

indicado na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149Pizzicato: técnica dos instrumentos de corda friccionada na qual se toca não com o arco, mas beliscando-se a 

corda com um dos dedos. Normalmente se usa, para isto, a mão direita, estando a informação indicada na 

partitura através da abreviatura pizz. O pizzicato de mão esquerda é uma variante desta técnica. Nela, belisca-

se a corda com um dos dedos da mão esquerda, enquanto outro dedo da mesma mão digita a nota a ser ouvida. 

Assim, evita-se o tempo que seria necessário para a mão direita do violinista se aproximar da corda, beliscá-la 

e, em seguida, retornar à posição usual. Esta técnica permite, portanto, uma alternância mais rápida entre 

pizzicato e arco.  Normalmente, grafa-se através do sinal + sobre a nota, além da abreviatura pizz. 
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  Figura 16 – Diferenciação de vozes através do timbre: corda solta versus 4º dedo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Guanais (2017a, p. 2), Guanais (2017b, p. 2). 

         Nota: trechos do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) de  

O  Caldeirão  dos  esquecidos  de  Danilo  Guanais: destaque para a indicação de digitação 

de 4º dedo versus corda solta na nota Lá, objetivando diferenciação de vozes. 

  

  Figura 17 – Substituição de pizzicato por pizzicato de mão esquerda 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fonte: Guanais (2017a, p. 3), Guanais (2017b, p. 4).  

   Nota: trechos do Esboço n. 3 (GUANAIS, 2017a) e do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) de O  

   Caldeirão  dos  esquecidos  de  Danilo  Guanais,  com  destaque para a indicação pizzicato de  

   mão esquerda.  

 

5.2.3 Correspondência eletrônica substitutiva à reunião de 16 de março de 2017 

 

Para o dia 16 de março de 2017 estava prevista uma nova reunião, na qual se discutiria 

o Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b). Como esta precisou ser desmarcada por Danilo Guanais, 

enviou-se ao compositor um correio eletrônico contendo a partitura digitalizada com 

anotações e comentários. Na semana seguinte, em 23 de março de 2017, durante nova 

reunião, Danilo Guanais apresentou o Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c). 
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Comparando-se o Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) e o Esboço n. 5 (GUANAIS, 

2017c), percebe-se que houve uma grande substituição de material composicional na Seção 

III - A Covardia. Não foi possível, no entanto, estabelecer uma relação direta entre as 

observações enviadas por correspondência eletrônica e estas alterações. As mudanças 

diretamente relacionadas à interação compositor-intérprete foram poucas. Destacam-se duas: 

A primeira foi, ainda, uma alteração de nota no acorde para evitar o intervalo de 5ª 

justa (FIGURA 18). Já no compasso 306 do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) (FIGURA 19), 

o problema seria tocar as notas Si bemol (Si) e Dó simultaneamente. Estas notas, na oitava 

em que estão grafadas, só podem ser tocadas, ambas, na corda Sol. Por este motivo, é 

impossível tocá-las ao mesmo tempo no violino. O compositor solucionou a questão 

reescrevendo o Si uma oitava acima. Assim, este passou a ser tocado na corda Ré, enquanto 

o Dó é digitado na corda Sol. 

 

             Figura 18 – Substituição de nota para evitar 5ª J harmônica 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

      

                Fonte: Guanais (2017b, p. 4), Guanais (2017c, p. 6). 

                Nota: trechos do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) e do Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c) de 

                O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais, com destaque para a alteração de nota do 

                acorde, a fim de evitar o intervalo de 5ª J.  
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              Figura 19 – Reescrita do Si uma 8ª acima, viabilizando execução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte: Guanais (2017b, p. 7), Guanais (2017c, p. 10). 

                 Nota: trechos do Esboço n. 4 (GUANAIS, 2017b) e do Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c) de 

                 O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais, destacando a reescrita do Si para uma 8ª  

                 acima, tornando possível sua execução simultânea à nota Dó.  

 

5.2.4 Reunião n. 4 

 

Como relatado acima, Danilo Guanais apresentou o Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c) 

no início da reunião do dia 23 de março de 2017. Ele mesmo dirigiu a reunião, pedindo à 

intérprete-pesquisadora deste Trabalho que tocasse determinados trechos e verificasse sua 

viabilidade técnica. A partitura era, conforme o caso, imediatamente alterada no computador 

pessoal do compositor. Assim, ao fim da reunião, já estava pronta uma nova versão da Obra. 

Danilo Guanais afirmou considerar a composição de O Caldeirão dos esquecidos, a partir 

deste momento, concluída, podendo ainda haver pequenas mudanças na partitura até o dia de 

sua estreia. Por isto, o compositor denominou esta partitura não como esboço, mas como 

1ª versão final (GUANAIS, 2017d) (informação verbal)150. 

Um dos trechos modificados durante a reunião acima descrita faz parte da 3ª Seção da 

Obra, A Covardia. Trata-se de uma passagem melódica com presença de cordas duplas e 

acordes, na região superaguda do instrumento e, portanto, de difícil afinação151. A escrita 

original obrigava a um número maior de mudanças de posição e à utilização de uma digitação 

menos confortável. Com as modificações, manteve-se o caráter desafiador do trecho, porém 

com uma digitação que possibilita maior estabilidade técnica à mão esquerda do violinista. 

                                                 
150Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
151Denomina-se região superaguda do violino a região das notas tocadas nas posições mais altas, na corda Mi. 

Por uma questão físico-matemática, e de maneira análoga ao braço do violão, quanto mais alta a posição em 

que se toca ao violino, menor a distância entre as notas. Assim, qualquer milimétrica variação no 

posicionamento dos dedos resulta em enorme variação de afinação.  
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A Figura 20 compara as duas versões desta passagem, com os respectivos dedilhados152 e 

indicação da posição da mão no instrumento. 

 

      Figura 20 – Substituição de notas: estabilidade da mão esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Fonte: Guanais (2017c, p. 9-10), Guanais (2017d, p. 9-10). 

       Nota: trechos do Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c) e da 1ª versão final (GUANAIS, 2017d) de  

       O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais. Destaque para as notas que sofreram 

       alteração, com dedilhados e posições daí resultantes. 

 

Em vários compassos153 do Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c) há a presença de uma 

célula caracterizada por colcheia acentuada seguida de outra colcheia e semicolcheia. As duas 

últimas estão unidas por ligadura com ponto e, acima delas, lê-se port., abreviatura para 

portamento. A sequência melódica é sempre ascendente. Durante a execução do referido 

trecho, no decorrer da reunião de 23 de março de 2017, comentou-se que a terminologia mais 

usual entre violinistas, neste caso específico, seria glissando, e não portamento. 

Mostrou-se ao compositor uma maneira de tocar o glissando na qual dedo e arco 

deixam o contato com a corda ao final da ligadura, fazendo com que a altura da última nota da 

célula musical soe indeterminada. Danilo Guanais gostou do efeito e perguntou como grafá-lo. 

                                                 
152Existem outras variações possíveis para o dedilhado (ou digitação) do referido trecho, além daquela grafada na 

Figura 8. A utilização de uma destas variantes, entretanto, não altera a afirmação de que a versão modificada - 

1ª versão final (GUANAIS, 2017d) - apresenta maior estabilidade para a técnica de mão esquerda violinística. 
153Compassos número: 314, 322, 324, 326, 334, 347, 354, 358, 359 e 360 - Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c, p. 

10-11) (ANEXO F) e 1ª versão final (GUANAIS, 2017d, p. 10-11) (ANEXO G). 
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Sugeriu-se escrever um traço diagonal ascendente como indicativo do glissando após a nota 

inicial deste. A nota final do glissando não seria grafada, assinalando indeterminação de 

altura. O compositor explicou que era importante que a nota final da ligadura estivesse 

registrada na partitura por fazer parte da série de 9 notas, mesmo que o efeito auditivo fosse 

indeterminado (informação verbal)154. Assim, foi sugerida uma grafia alternativa para a figura 

final da célula musical em questão: a forma tradicional da cabeça da semicolcheia seria 

substituída por um x, sugerindo a indeterminação de altura pretendida. 

Pode-se observar, na Figura 21, o comparativo entre o Esboço n. 5 (GUANAIS, 

2017c) e a 1ª versão final (GUANAIS, 2017d)  de um dos vários trechos onde a célula acima 

descrita aparece. Danilo Guanais optou por indicar, provisoriamente, o glissando através de 

sua abreviatura (gliss.) no lugar do traço ascendente. O compositor relatou que faz parte de 

seu processo composicional ouvir o arquivo de áudio digital da partitura (arquivo midi) 

(informação verbal)155. Segundo Danilo Guanais, o efeito de glissando gerado neste tipo de 

arquivo de áudio pelo programa de edição de partitura, quando grafado através de traço 

ascendente, soa artificial, o que lhe desagrada. A linha diagonal ascendente como símbolo de 

glissando, no entanto, seria utilizada na edição final da partitura156 (informação verbal)157. 

 

                        Figura 21 – Reescrita do efeito de glissando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Guanais (2017c, p. 10), Guanais (2017d, p. 10). 

  Nota: trechos do Esboço n. 5 (GUANAIS, 2017c) e da 1ª  

  versão  final  (GUANAIS, 2017d)  de  O  Caldeirão  dos  

  esquecidos de Danilo Guanais, com destaque para a grafia  

  do efeito de glissando.  

 

                                                 
154Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
155Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
156De fato, verifica-se que, na versão final da partitura (ANEXO A), a abreviatura port. foi substituída pelo traço 

diagonal.  
157Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 



76 

 

5.2.5 Reunião n. 5 

 

No dia 21 de junho de 2017 houve uma 5ª reunião. O objetivo principal do encontro 

não era mais o processo de composição de O Caldeirão dos esquecidos, uma vez que Danilo 

Guanais já considerava a Peça como concluída. O foco da interação entre compositor e 

intérprete passou a ser, a partir deste momento, as questões interpretativas e a preparação para 

a estreia da Obra. Ainda assim, algumas pequenas modificações foram feitas na partitura. 

A maior parte dizia respeito a aspectos tratados em reuniões anteriores (já descritos neste 

capítulo) e que não tinham sido corrigidos em sua totalidade, ou a ligaduras não grafadas com 

precisão devido ao manuseio do programa de edição de partitura (informação verbal)158. Uma 

alteração, entretanto, merece ser mencionada:  

Conforme reportado na subseção 5.2.2 Reunião n. 3, Danilo Guanais acatou sugestão 

de utilizar a técnica de glissando cromático, alterando, para isso, um trecho da partitura 

(FIGURA 15). Porém, o modo como a passagem foi escrita no Esboço n. 4 (GUANAIS, 

2017b) criou um problema a ser solucionado: a mudança de cordas. Todas as notas do 

compasso 26 podem ser tocadas nas cordas Mi e Lá; porém, a nota Sol, no início do 27º 

compasso, não pode ser tocada na corda Lá, o que obriga o executante a utilizar as cordas Lá 

e Ré para tocar este intervalo harmônico de sexta (Sol - Mi). Analogamente, os segundo, 

terceiro e quarto tempos do compasso 27 só podem ser executados nas cordas Ré e Sol.  

Duas soluções foram propostas pela pesquisadora-intérprete deste Trabalho e pelo 

orientador: interromper o glissando, em algum ponto da passagem, para efetuar a mudança de 

cordas; ou, em uma proposta algo heterodoxa, efetuar o glissando cromático descendente até 

o final das cordas Mi e Lá para continuar, ascendentemente, nas cordas vizinhas até atingir o 

intervalo Mi - Sol (3ª posição nas cordas Lá e Ré) do início do compasso 27. Atingido o 

intervalo, o glissando voltaria a ser descendente até o final desta corda para, novamente, fazer 

o caminho ascendente nas cordas vizinhas (Ré e Sol). A opção escolhida pelo compositor foi 

a primeira, como mostra a Figura 22.  

 

 

 

 

 

                                                 
158Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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       Figura 22 – Reescrita do glissando cromático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte: Guanais (2017d, p. 2), Guanais (2017e, p. 2). 

         Nota: trechos da 1ª versão final (GUANAIS, 2017d) e da 2ª versão final (GUANAIS, 2017e)  

         de  O  Caldeirão  dos esquecidos de Danilo Guanais, com destaque para alteração de escrita  

         no glissando  cromático, visando solucionar mudança de corda. 

 

Ainda havia um aspecto do trecho acima a ser resolvido: a sequência das notas 

grafadas fazia com que o número de semitons do glissando cromático fosse diferente entre a 

voz superior e a inferior. Por exemplo: entre o primeiro e o segundo tempo do compasso 26 

conta-se 1 tom na voz superior e meio tom na inferior; do segundo para o terceiro tempo do 

mesmo compasso contam-se 2 tons na voz de cima e 2 tons e meio na voz de baixo.  

Esta heterogeneidade impede a aplicação da técnica de glissando cromático em sua 

versão tradicional, pois a mesma exigiria o mesmo número de semitons em ambas as vozes 

para que se ouvisse a escala cromática perfeita, em cordas duplas. Assim, por sugestão da 

pesquisadora-intérprete deste Trabalho, optou-se por usar a referida técnica como um efeito: o 

movimento de pulso seria efetuado de maneira livre, sem altura de nota definida, à exceção 

das notas efetivamente grafadas na partitura.  

Nota-se, a partir do relato acima, que a cooperação entre compositor e intérprete-

pesquisadora desta Dissertação provocou alterações e aperfeiçoamentos na escrita de  

O Caldeirão dos esquecidos: do ponto de vista da técnica violinística, a escrita de Danilo 

Guanais, já bastante idiomática, sofreu significativas melhorias. Para o compositor, a 

interação com a intérprete-pesquisadora deste Trabalho tornou-se fonte de aprendizado, que 

irá se refletir igualmente em futuras composições. Algumas alterações visaram atender a 

características anatômicas específicas da intérprete. A sonoridade da Peça também foi 

aperfeiçoada, segundo a concepção do próprio compositor. 
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6 UMA PROPOSTA INTERPRETATIVA 

 

Além da colaboração compositor-intérprete para a criação de O Caldeirão dos 

esquecidos, deu-se, durante o curso desta Pesquisa, a construção de uma proposta de 

interpretação da Obra. Esta proposta é fruto de pesquisa artística da intérprete-pesquisadora 

deste Trabalho. Ela foi elaborada a partir do contato direto com o compositor e a partir da 

revisão bibliográfica e fonográfica a respeito de Música Armorial.  

"A pesquisa artística é, por definição, um processo de produção de conhecimento a 

partir da experiência prática" (LÓPEZ-CANO, 2015, p. 71) na área de Artes. Domenici (2012, 

p. 176) explica, em mais detalhes, do que se trata esta forma de pesquisa:  

 

A pesquisa artística é uma nova modalidade de pesquisa em artes que vem 

sendo discutida, desenvolvida e adotada em várias instituições de ensino 

superior de música na Europa após o Protocolo de Bologna [...], sendo que 

em 2010 a Associação Europeia de Conservatórios fundou a Plataforma 

Europeia para a Pesquisa Artística em Música (EPARM). Considerando a 

pesquisa como uma das atividades centrais na universidade, a pesquisa 

artística, fundamentada no entrelaçamento entre sujeito e objeto, ação e 

reflexão, teoria e prática, almeja ao mesmo tempo proporcionar um suporte 

ao artista engajado no ato de investigação e reflexão sobre a sua prática e 

contribuir para o conhecimento gerado pelo campo da pesquisa em geral [...]. 

Hannula (2004, p. 70, tradução nossa) afirma que "[a pesquisa artística] é 

uma combinação da prática artística com a abordagem teórica almejando a 

produção de conhecimento." Mas que conhecimento viria a ser esse? [...] 

esse conhecimento consiste em uma primeira instância dos próprios 

processos de criação do artista, os quais tendem a permanecer restritos à sua 

esfera privada [...]. Contudo, [...] a pesquisa artística não pode ser 

inteiramente justificada pela simples motivação de criar um objeto artístico, 

necessitando ser uma articulação da experiência com os cânones da prática, 

com o corpo de conhecimento da área, ou ainda com o sistema de crenças e 

valores do próprio artista, consistindo de um momento de reavaliação e 

renovação, uma tomada de consciência e re-orientação do artista [...]. O 

entrelaçamento entre a produção de um objeto artístico e a pesquisa, 

característica fundamental que distingue a pesquisa artística de outras 

modalidades de pesquisa, demanda que o intérprete pense a prática como 

uma realidade em construção, aberta e dinâmica, em contraste à estabilidade 

da prática enquanto reprodução de cânones da tradição ou da pesquisa 

enquanto vinculação a modalidades já consolidadas [...]. 

 

O objeto artístico a que Domenici (2012) se refere é, no caso do presente Trabalho, a 

interpretação de O Caldeirão dos esquecidos durante sua estreia.  

De acordo com Lópes-Cano (2015, p. 79): 

 

O objeto artístico resultante também forma parte do tecido de conhecimento 

produzido. Por um lado, é a resposta principal (ou pelo menos uma delas) 
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para as perguntas de pesquisa iniciais. Também é o espaço onde as reflexões 

e ações de pesquisa são validadas ou negadas; pode-se considerar como uma 

instância que gera conhecimento através da experiência estética em suas 

múltiplas interpretações. O objeto possui um conhecimento tácito. Como 

afirmam os teóricos do desenho, tem uma ‘densidade sensorial com um 

elevado conteúdo informativo de conhecimento incorporado que remete a 

lugares que a ciência, com frequência, tem dificuldades de capturar e 

descrever’ (BRIX, 2008). Encarna uma inteligência intrínseca que se faz 

acessível somente através da experiência estética [...]. É um conhecimento 

não verbal, com uma coerência particular, corporal, cujo aspecto emocional, 

analógico e intuitivo desenvolve um papel fundamental. Mas, como toda 

proposta artística, está aberta a múltiplas interpretações e também apresenta 

um caráter volátil e imprevisível. 

 

Lópes-Cano (2015, p. 74) ainda classifica os problemas de pesquisa na área de 

interpretação musical em 4 categorias: "[...] 1. Práticas interpretativas; 2. Processos criativos; 

3. Exercício profissional e 4. Práticas pessoais."  

Esta Pesquisa pode ser inserida na categoria das práticas interpretativas, pois López-

Cano (2015, p. 74, grifo do autor) afirma que: "A pesquisa na práxis interpretativa pode 

incluir a análise de técnicas instrumentais e de estilos de interpretação de determinadas 

músicas, épocas e lugares”. Seria, ainda, relevante para esta categoria, “[...] o papel da 

experimentação do próprio instrumento musical como lugar de problematização, reflexão, 

teste e comunicação da pesquisa" (LÓPES-CANO, 2015, p. 75). López-Cano (2015, p. 75, 

grifo do autor) ainda afirma que: "Em alguns casos, a própria interpretação musical é 

analisada a posteriori [...]". 

A presente Pesquisa também apresenta algumas características da categoria dos 

processos criativos pois, segundo López-Cano (2015, p. 75-76, grifo do autor), este tipo de 

pesquisa artística  

 

Registra e documenta o processo interpretativo; oferece relatórios descritivos 

ou analíticos sobre a eleição dos critérios de interpretação, as razões pelas 

quais se escolheu tal andamento ou frase, a maneira como surgiram as ideias, 

a inspiração ou os materiais. Adota a forma de memória, texto escrito ou 

documentário audiovisual tipo Making off. Neste âmbito, se realizam 

análises musicais das obras interpretadas utilizando metodologias distintas 

da análise formal. Aqui não se pretende explicar as características formais ou 

funcionais das obras, senão fundamentar ou gerar ideias para a interpretação. 

 

As características acima descritas serão observáveis ao longo deste capítulo.  

Esta proposta interpretativa para O Caldeirão dos esquecidos foi, como já se afirmou, 

construída em contato direto com o compositor, através de reuniões. Nos capítulos anteriores, 

discorreu-se sobre os encontros que visavam à composição de O Caldeirão dos esquecidos. 
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Após concluída a feitura da Obra, as reuniões passaram a tratar dos aspectos interpretativos. 

Estas foram 5, nas seguintes datas: 21 de junho, 27 de julho, 3 de agosto, 6 e 11 de setembro, 

todas no ano de 2017. No dia 14 de setembro de 2017, a Peça foi estreada, conforme relatado 

no Capítulo 4 deste Trabalho.  

É intenção deste capítulo expor e explicar esta proposta de interpretação159. Serão 

abordadas questões relativas a sonoridade, articulação, acentuação e caráter. Falar-se-á, 

também, sobre a resolução de dificuldades técnicas bem como sobre a escolha de 

determinadas imagens mentais como guias de performance. Estes assuntos serão tratados, 

primeiramente, de maneira mais geral; em seguida, mais detalhadamente, dentro de cada 

movimento da composição.  

Já foram apresentadas, no decorrer desta Dissertação, características do estilo 

Armorial de Danilo Guanais e, em especial, de O Caldeirão dos esquecidos. Ainda no início 

do processo, em um telefonema no dia 20 de maio de 2016, Danilo Guanais relatou que a 

Obra faria contraponto entre modalismo, tonalismo e serialismo; entre a rítmica popular e 

aquela não caracteristicamente popular; enfim, entre o antigo e o moderno (informação 

verbal)160. Assim, não seria difícil ao performer cogitar interpretar estes contrapontos, 

também, através do contraste entre uma sonoridade que busca se aproximar da rusticidade da 

rabeca e a sonoridade tradicional do violino clássico.  

Igualmente, já foi relatado, no Capítulo 3 deste Trabalho, que existiram divergências 

de concepção no Movimento Armorial quanto à sonoridade a ser buscada: Cussy de Almeida 

era partidário de uma sonoridade mais refinada, erudita; Suassuna insistia em um timbre mais 

áspero, mais rústico e imitativo da rabeca. Lima (2014, p. 123) traz o posicionamento de 

Danilo Guanais a respeito da transposição da sonoridade folclórica para sua trilogia:161  

 

                                                 
159Segundo Domenici (2011, p. 3, tradução nossa), "A interação entre os elementos fixos da notação e as várias 

maneiras de interpretá-los (as nuances) permitem a recriação da obra a cada performance." Pareyson (2001 

apud LIMA, 2014, p. 4) afirma que: "[...] não há interpretação definitiva nem processo de interpretação que, 

alguma vez, possa dizer-se verdadeiramente acabado: a série das revelações não está nunca fechada, e toda 

proposta de interpretação é passível de revisão, integração, aprofundamento [...]: cada vez que se relê uma 

obra, o processo de interpretação que se mantinha fechado reabre-se, e tudo é recolocado em questão; mesmo 

aquilo que se conservou da primeira interpretação é profundamente mudado, acolhido num novo contexto e 

integrado por novas descobertas." Assim, não se pode falar, aqui, de uma interpretação única ou 

permanente de O Caldeirão dos esquecidos. Trata-se de uma proposta, uma primeira ideia fundamentada a 

partir de pesquisa e do contato direto com o compositor; portanto, apta a servir como um primeiro parâmetro 

para a construção de uma tradição de interpretação da obra. 
160Informação fornecida por Danilo Guanais, por telefone, em Natal - RN, em 20 maio 2016. 
161Lima (2014) trata como trilogia o conjunto das seguintes obras de Danilo Guanais: Missa de Alcaçus (1996) 

(GUANAIS, 2012a), Sinfonia n. 1 (2002) (GUANAIS, 2002) e Paixão segundo Alcaçus (2013) 

(GUANAIS, 2013). 
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Existe [sic] muitas maneiras de pensar nisso. Eu particularmente gosto de 

pensar dentro da filosofia do que é a estética armorial. A estética armorial 

tem a pretensão [de,] com base em elementos da cultura popular [,] criar um 

discurso erudito. Se é um discurso erudito não há preocupação com a 

sonoridade popular. Se fosse do contrário, eu colocaria a própria romanceira 

dentro da Missa ou da Paixão, ou colocaria o rabequeiro dentro da Sinfonia. 

Não acho que isso seria armorial, isto seria uma outra interação. No 

momento em que um regente, na Sinfonia, por exemplo, no monólogo de 

Eva, onde se usa o tema da Incelença, ele não tem que fazer do violino que a 

acompanha, um som de uma rabeca. Eu não penso assim. Agora, o intérprete 

pode propor uma leitura, por exemplo: se o ritmo é um pouco mais flexível 

ao rubato em determinados momentos e, é comum isso na prática, eu acho 

que isso pode ser incorporado. Com a questão da sonoridade eu acho 

complicado […], na minha cabeça o discurso é erudito, a sonoridade 

popular, a sonoridade cultural do povo ela é peculiar ao povo. A orquestra 

sinfônica tocando com a sonoridade que é peculiar ao povo, eu acho isso um 

deslocamento, a não ser que isso seja um efeito buscado em uma peça 

contemporânea, o que não é o caso. Apenas uma sutil aproximação sonora, 

não uma imitação. Eu já penso que o elemento da cultura popular, serve 

como uma referência composicional, uma maneira de dizer assim: eu estou 

em sintonia com a identidade do meu povo (informação verbal)162. 

 

Em entrevista à autora desta Dissertação, Guanais (2017g)163, novamente, se 

posiciona: 

 

Prefiro a postura de Cussy de Almeida. Não gosto da ideia de colocar uma 

rabeca junto a uma orquestra sinfônica. Parte do trabalho do compositor 

armorial, para mim, é traduzir o material original para o discurso erudito, 

incluindo aí os aspectos timbrísticos. ‘O Caldeirão dos esquecidos’ é um 

exemplo disso, quando soa, pelo timbre de um violino, elementos típicos do 

discurso da rabeca, traduzidos por estratégias eruditas de transformação e 

adaptação.  

 

É de extrema importância, uma vez colocado o pensamento do compositor, pensar o 

que, para ele, seria uma imitação da sonoridade folclórica (no caso, da rabeca) e o que seria 

esta “[...] sutil aproximação sonora [...]” (informação verbal)164. Podemos notar que, quando 

fala sobre imitação da sonoridade folclórica, Danilo Guanais cita exemplos como: colocar 

"[...] a própria romanceira dentro da Missa ou da Paixão [...]"; colocar "[...] o rabequeiro 

dentro da Sinfonia" (informação verbal)165; ou ainda, "[...] colocar uma rabeca junto a uma 

                                                 
162Informação fornecida por Danilo Guanais, durante entrevista realizada por Erickinson Bezerra de Lima, em 

Natal – RN, em junho 2014. 
163Documento online não paginado. 
164Informação fornecida por Danilo Guanais, durante entrevista realizada por Erickinson Bezerra de Lima, em 

Natal – RN, em junho 2014. 
165Informação fornecida por Danilo Guanais, durante entrevista realizada por Erickinson Bezerra de Lima, em 

Natal – RN, em junho 2014. 
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orquestra sinfônica" (GUANAIS, 2017g)166. A partir destes exemplos, pode-se pensar que a 

imitação da sonoridade popular que o compositor rejeita é uma imitação que se pretende 

literal, ou próxima disso. 

Mas, ao contrário, o que seria esta "[...] sutil aproximação sonora [...]” (informação 

verbal)167 da sonoridade popular? Que tipo ou grau de aproximação Danilo Guanais considera 

aceitável? As trocas de informação durante as reuniões nos dão pistas:  

Em 21 de junho de 2017, foram apresentadas ao compositor duas opções de 

sonoridade para o tema principal (FIGURA 23) do 2º movimento, O Peregrino: com ou sem 

vibrato168. A melodia possui características armoriais e Guanais (2017i, p. 6) indica, no início 

do movimento, "livre, como um aboio"169. O compositor preferiu a sonoridade sem vibrato 

(informação verbal)170, mais próxima tanto da música barroca quanto da música popular de 

rabeca.  

 

Figura 23 – Tema principal do 2º movimento 

 

Fi 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 6). 

Nota: tema principal 2º movimento (O Peregrino) de O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais. 

 

Na reunião de 27 de julho de 2017, sugeriu-se a Danilo Guanais a execução de um 

outro trecho do mesmo movimento, também de características armoriais (FIGURA 24), 

utilizando-se um timbre flautado (tirando um pouco o peso do arco sobre a corda) e levemente 

                                                 
166Documento online não paginado. 
167Informação fornecida por Danilo Guanais, durante entrevista realizada por Erickinson Bezerra de Lima, em 

Natal – RN, em junho 2014. 
168Trataremos mais detalhadamente sobre estes compassos na subseção 6.2 deste capítulo. 
169Aboio: cântico de caráter melancólico, “[...] entoado pelos vaqueiros [...] para chamar o gado” (LIMA, 2014, 

p. 103).  

     "Essencialmente modal, o aboio geralmente é baseado sobre os modos lídio, mixolídio ou lídio 7 (modo 

nordestino)" (LIMA, 2014, p. 104).  

     Caracteriza-se por ser um canto "[...] 'gritado' de forma livre e arrastada com timbre áspero, em geral 

anasalado, sem acompanhamento instrumental, contendo grande quantidade de glissandos (ou sucessão de 

graus microtônicos) ascendentes e descendentes, não atingindo os graus da escala temperada" (NÓBREGA, 

1998 apud NÓBREGA, 2000, p. 76, grifo nosso). 
170Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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sul ponticello171. Esta combinação criou uma sonoridade que remetia ao timbre da rabeca.  

O compositor aprovou a proposta sonora para aquela passagem (informação verbal)172; a 

aprovação foi confirmada em nova reunião a 3 de agosto de 2017, quando Danilo Guanais 

verbalizou que o trecho estava "lindo" com aquele timbre (informação verbal)173. Em duas 

outras passagens do mesmo movimento, que apresentam as tão características notas 

rebatidas, a partitura já traz a indicação de sul ponticello (FIGURA 25).  

 

Figura 24 – Passagem em flautato com sul ponticello. 

 

 

 

 
 

     Fonte: Guanais (2017i, p. 7). 

     Nota: trecho do 2º movimento (compasso 147 a 152) de O Caldeirão dos esquecidos de  

     Danilo Guanais, executados  com som flautado e levemente sul ponticello, como alusão  

      ao timbre da rabeca. 

 

 Figura 25 – Passagem em sul ponticello 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Guanais (2017i, p. 8). 

  Nota: trecho do 2º movimento (compasso 166 a 173) de O Caldeirão dos esquecidos  

  de  Danilo Guanais, onde  se  lê, na partitura, a indicação sul ponticello, como alusão  

  ao timbre da rabeca. 

 

                                                 
171Sul ponticello: termo italiano que significa “sobre o cavalete”. "Instrução, na execução de instrumentos de 

arco, para que o arco seja passado rente [...] ao cavalete [...], produzindo um som fino, anasalado e vítreo." 

(SUL..., 2001, v. 24, p. 704, tradução nossa).  
172Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em julho de 2017. 
173Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em agosto de 2017. 
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Por outro lado, os compassos 120 e 121 (imediatos ao tema principal de O Peregrino, 

anteriormente citados) não parecem ser caracteristicamente armoriais (FIGURA 26). Eles 

foram apresentados ao compositor, em 21 de junho de 2017, com vibrato constante e 

sonoridade erudita, tendo Danilo Guanais aprovado com visível entusiasmo (informação 

verbal)174. 

 

Figura 26 –  Passagem  Não-Armorial  de  O  Caldeirão  dos  

esquecidos 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 6). 

                    Nota: trecho do 2º movimento (compassos 120 e 121) de O Caldeirão dos  

esquecidos  de  Danilo  Guanais  que  não  é  caracteristicamente Armorial  

sendo, portanto, tocado com sonoridade erudita. 

 

Experiências de sonoridade como as citadas acima foram, portanto, aprovadas por 

Danilo Guanais. A partir destas experiências, e levando em consideração a própria 

divergência sobre concepção sonora (relatada acima) dentro do Movimento Armorial, a 

pesquisadora-intérprete desta Dissertação construiu uma proposta de sonoridade para  

O Caldeirão dos esquecidos, com a concordância do compositor: 

O contraponto Armorial / antigo versus Não-Armorial / moderno, presente na 

composição, foi enfatizado através da alternância entre uma sonoridade mais popular ou 

folclórica (alusiva à música de rabeca) e uma sonoridade mais erudita (ou seja, aquela típica 

da música de concerto de tradição europeia), respectivamente. 

A sonoridade erudita caracterizou-se por um som mais refinado, mais homogêneo, 

evitando-se ruídos e cordas soltas, e com uso de vibrato contínuo. A sonoridade mais popular 

foi buscada através do não uso de vibrato, ou por sua utilização de modo bastante discreto; 

pela predileção pelo timbre aberto das cordas soltas, com ou sem uso de sul ponticello; e por 

uma menor preocupação com homogeneidade timbrística e com ocorrência de ruídos durante 

a execução. Vale ressaltar que esta sonoridade mais popular que foi buscada visou uma alusão 

à sonoridade da rabeca nordestina, não sua imitação. 

Com relação à articulação, a partitura de O Caldeirão dos esquecidos apresenta 

algumas diferenciações. As notas podem aparecer: ligadas, ligadas com ponto sobre a última 

                                                 
174Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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nota, separadas (sem ligadura ou outros símbolos de articulação), com acento, com símbolo 

de tenuto175 ou com ponto de staccato176 (FIGURA 27).  

 

Figura 27 – Símbolos de articulação em O Caldeirão dos esquecidos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Guanais (2017i, p. 1, 3, 6, 9). 

 Nota: exemplos dos símbolos de articulação encontrados na partitura de  O Caldeirão dos esquecidos  

 de  Danilo  Guanais:  ligadura,  ligadura com ponto,  notas separadas,  notas com acento, com tenuto e      

 com ponto de staccato. 

 

Todas  as  ligaduras  da  Peça  foram  definidas  pelo  compositor  e  se  referem  à 

articulação.  Para  evitar  ambiguidade,  optou-se  pela  não  utilização  de  ligadura  como 

indicação  de  arcada,  sendo  utilizados  apenas  os  símbolos  para  baixo  (Π)  e  para  

cima  (V).  A  partir  das  experimentações  feitas  ao  violino  e  das  reuniões  com  o 

compositor,  pode-se  inferir  que:  notas  ligadas  com  ponto  devem  ser  tocadas,  como  é 

usual,  tirando  o  arco  da  corda  na  última  nota  da  ligadura,  encurtando-a.  As  notas 

separadas  (sem  sinal  de  articulação)  devem  ser  tocadas,  na  maior  parte  dos  casos,  em 

détaché177.  As  exceções  serão  tratadas  mais  adiante, neste capítulo. Por se tratar de 

Música Armorial, os acentos (>) devem ser acentos de arco, com ataque de nota ao estilo 

                                                 
175Tenuto: termo italiano que significa "sustentado". "Instrução de execução normalmente aplicada a notas 

isoladas ou grupos de notas [...]. O termo pode denotar tanto orientação para que as notas sejam sustentadas 

em toda a sua duração quanto uma completa interrupção da métrica" (FALLOWS, 2001, v. 25, p. 294, 

tradução nossa). 
176Staccato: termo italiano que significa "destacado". "Diz-se de uma nota, durante a execução, geralmente 

separada de suas vizinhas por um perceptível silêncio de articulação. A separação pode ser, mas não 

necessariamente, acompanhada de algum grau de ênfase [...]. O staccato é notado com um ponto, um traço 

vertical ou um sinal em forma de cunha" (CHEW; BROWN, 2001, v. 24, p. 240, tradução nossa, grifo nosso). 
177Détaché: termo francês que significa "separado" (WALLS, 2001a, v. 4, p. 146, tradução nossa). Em música 

significa apenas que a nota não é ligada a nenhuma outra (WALLS, 2001a, v. 4, tradução nossa). 

Informalmente, o termo é, muitas vezes, utilizado como antônimo de staccato. 
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martelé178; sugere-se evitar o acento de vibrato179. E o símbolo de tenuto indica que a figura 

deve ser tocada no seu valor total. 

O  ponto  como  símbolo  de  staccato  pode  ser  executado  de  diferentes  modos,  na 

técnica  tradicional  do  violino.  A  figura  com  ponto  pode  ser  tocada  na  corda  (martelé) 

ou  saltando  sobre  a  corda.  As  opções  de  arco  saltado  são  várias:  spiccato180  ou 

sautillé181  partindo  da  corda,  ou  partindo  de  fora  da  corda;  tocando  a  corda  pelo 

mínimo  tempo  possível,  com  um  resultado  mais  curto  e  seco,  ou  passando  mais  tempo 

na  corda,  com  um  resultado  menos  curto  que  o  anterior,  porém  não  tão  longo  quanto 

uma  figura  tocada  em  detaché.  Entre  a  opção  mais  curta  e  a  mais  longa  de  arco 

saltado,  existem  inúmeras  gradações.  

Estas  gradações  e  possibilidades  não  estão  definidas  na  partitura,  cabendo  a 

decisão  ao  intérprete,  de  acordo  com  as  características  da  passagem  e  o  estilo  da  peça 

e  do  compositor.  Considerando  o  contraponto  entre  antigo  (Armorial)  e  moderno  (não-

Armorial);  e  considerando  as  características  construtivas  do  arco  da  rabeca,  que  impede 

a  execução  de  arcos  saltados  (SUBSEÇÃO 3.1.1):  optou-se,  nas  passagens  Armoriais  

da  partitura,  por  executar  as  figuras  com  ponto  como  um  sautillé  quase  na  corda  (ou, 

no  jargão informal  violinístico,  mais  traço  do  que  ponto).  

Algumas  passagens  em  semicolcheias  de  O  Caldeirão  dos  esquecidos  remetem 

claramente  à  música  tradicional  de  rabeca  (estas serão tratadas,  individualmente,  mais 

adiante).  Neste  tipo  de  música,  é  comum  a  utilização  de  acentos  deslocados  do  tempo 

forte.  Esta  acentuação  não  é  sempre  a  mesma:  em  muitos  casos,  ela  varia  de  

compasso  para  compasso. 

Nóbrega  (2007)  afirma  que  é  traço  comum  da  Música  Armorial  a ocorrência  

desta  acentuação  dos  tempos  fracos.  Nóbrega   (2007)182   também   diz  que "A  presença 

das  semicolcheias  enfatizada  no  repertório  Armorial  é  uma  característica  das  melodias 

                                                 
178Martelé: termo francês que significa "martelado" (WALLS, 2001b, v. 4, p. 147, tradução nossa). Tipo de 

staccato em que o arco não sai da corda. É caracterizado por um forte ataque de nota a partir de uma explosão 

muscular inicial e imediato relaxamento do braço do instrumentista, o que provoca uma pausa, ou silêncio, 

entre esta nota e a seguinte (WALLS, 2001b, v. 4, tradução nossa). 
179Esta orientação vale, inclusive, para as passagens não-Armoriais da Peça, de acordo com as informações 

coletadas junto ao compositor nas diversas reuniões. 
180Spicatto: termo italiano que, assim como staccato, também significa "destacado" (WALLS, 2001c, v. 4, p. 

147, tradução nossa). Trata-se de um golpe de arco curto e que sai da corda. O termo é, muitas vezes, usado 

como sinônimo de Sautillé (WALLS, 2001d, v. 4, tradução nossa). Ambos são tipos de staccato. 
181Sautillé é um termo francês que significa "saltado" (WALLS, 2001d, v. 4, p. 147, tradução nossa). Em música, 

se refere à técnica de tocar no meio do arco de modo a provocar que o mesmo, por suas próprias 

características de construção, passe a saltar (WALLS, 2001d, v. 4, tradução nossa).  
182Documento online não paginado. 
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do  coco183  nordestino,  em  especial  o  coco-embolado,  na  cantoria184  e  no  baião"185.  

Para ilustrar o comentário, Nóbrega (2007) exibe como figura, em seguida, um trecho de um 

coco. Na partitura (FIGURA 28), estão indicadas uma acentuação mais forte (grafada através 

do símbolo ">") e outra mais sutil (grafada através do símbolo "-"). Pode-se perceber que esta 

acentuação é decorrente da inflexão da fala. Talvez por isso, Guerra-Peixe (1985 apud 

NÓBREGA, 2007)186 declara que para a “[...] interpretação das nossas músicas” é essencial “a 

intimidade com as 'falas' das nossas culturas, seus acentos, ritmos entre outros aspectos [...]".  

 

Figura 28 – Coco Ôh Rosa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nóbrega (2007)187. 

Nota: início do coco Ôh Rosa. Notam-se dois símbolos de acentuação, um mais forte (>) e um mais   

fraco (-), muitas vezes em tempo fraco, decorrentes da inflexão natural da fala. 

 

 

Em alguns pontos da partitura de O Caldeirão dos esquecidos, Danilo Guanais 

explicita a acentuação no tempo fraco através do símbolo ">". Algumas outras passagens em 

semicolcheias, que não apresentam indicação de acentuação, permitem que o intérprete opte 

ou não por realizar sutis inflexões nos tempos fracos.  

Queiroz (2014, p. 80-81) afirma que:  

 

                                                 
183Coco: "Cantiga para dançar na forma estrofe e refrão (solo e coro) com acompanhamento instrumental e em 

ritmo binário com o seguinte padrão de acentuação: uma colcheia pontuada, uma semicolcheia, e duas 

colcheias simples; ou variações do mesmo, marcadas pela 'batida' do pandeiro" (NÓBREGA, 2007). 
184Cantoria: "Forma poético-musical muito comum nos sertões nordestinos baseada no improviso, em que dois 

repentistas realizam uma disputa poética. A ênfase é dada à poesia, sendo a música, de perfil modal, pouco 

variável e sem acompanhamento instrumental durante o canto" (NÓBREGA, 2007). 
185Baião: "Dança popular muito comum no Nordeste do Brasil. Conserva células rítmicas e melódicas do coco" 

(NÓBREGA, 2007). 
186Documento online não paginado. 
187Documento online não paginado. 
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A voz enquanto escritura invisível e poética é o desafio dos músicos 

armorialistas tanto da primeira geração quanto para todos os que desejarem 

interpretar tais obras. Será na voz, no grito, no lamento, no aboio, na reza, na 

cantiga de cego e em outras manifestações que os compositores armoriais e 

todos os intérpretes deverão buscar esteio para suas organizações artísticas, 

seus pensamentos organizacionais.  

 

Uma característica do canto tradicional do sertão nordestino, em especial nas melodias 

de andamento lento, como o aboio, é o uso de portamentos. Foi decisão interpretativa da 

pesquisadora desta Dissertação (sempre com o aval do compositor) inserir glissandos em 

diversas passagens de O Caldeirão dos esquecidos, de modo a aludir a esta maneira de 

cantar. Para que estes glissandos pudessem ser executados, fez-se, por vezes, necessário o uso 

de dedilhados não convencionais. Os glissandos de interpretação (imitação da voz cantada) 

estão indicados na partitura por traços diagonais ao lado do correspondente dedilhado.  

Os glissandos grafados ao lado das notas são indicações do compositor (FIGURA 29).  

 

Figura 29 – Glissandos do compositor e da intérprete-pesquisadora deste Trabalho 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 10, 13). 

Nota:  os  glissandos  de  interpretação  (imitação da voz cantada)  estão  indicados na partitura por  

traços  diagonais  ao  lado  do  correspondente  dedilhado. Os glissandos grafados ao lado das notas  

são indicações do compositor. 

 

O Quadro 3 indica, de maneira resumida e simplificada, as decisões interpretativas 

sobre sonoridade, articulação, acentuação e utilização de glissandos nos trechos Armoriais 

(sonoridade RABECA) e nos trechos não-Armoriais (sonoridade VIOLINO) de O Caldeirão 

dos esquecidos188: 

 

 

 

 

 

                                                 
188Essas decisões interpretativas serão tratadas detalhadamente nas subseções: 6.1 Primeiro movimento – A 

Seca, 6.2 Segundo movimento – O Peregrino e 6.3 Terceiro movimento – A Covardia. 
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Quadro 3 - Sonoridade RABECA versus sonoridade VIOLINO em O Caldeirão dos 

esquecidos: interpretação do contraponto Armorial / antigo versus não-Armorial / moderno 

 ARMORIAL / ANTIGO / RABECA NÃO – ARMORIAL / 

MODERNO / VIOLINO 

 

 

 

 

Sonoridade 

Alusiva à rabeca Erudita 

- Menor preocupação com 

homogeneidade trimbística; 

- Sonoridade ordinária ou com 

gradações de sul ponticello e/ou 

flautato 

Som refinado, homogêneo 

Menor preocupação com ruídos Evitar ruídos 

Predileção por cordas soltas Evitar cordas soltas 

Não uso ou uso discreto de vibrato Vibrato contínuo 

 

 

Articulação 

Acento (>): martelé Acento (>): martelé 

Ponto de staccato: martelé ou 

sautillé quase na corda 

Ponto de staccato: martelé, sautillé 

ou spicatto, conforme a situação e 

de acordo com a tradição da música 

de concerto. 

Acentuação: 

passagens 

em 

semicolcheia 

Possibilidade de interpretar com 

acentos deslocados, mesmo quando não 

grafados, ao estilo da música de rabeca 

(coco, cantoria, baião, etc.). 

Acentuação conforme grafado em 

partitura. 

 

Glissandos 

Uso de glissandos de interpretação nas 

passagens melódicas: alusão ao modo 

de cantar do sertanejo (Exemplo: 

aboio). 

Uso de glissandos apenas quando 

grafado na partitura (glissandos do 

compositor). 

Fonte: a autora (2017). 

Nota: Soluções interpretativas utilizadas para ressaltar o contraponto entre escrita Armorial / antiga e Não –

Armorial / moderna (sonoridade RABECA versus sonoridade VIOLINO) em O Caldeirão dos esquecidos no 

que diz respeito a: sonoridade, articulação, acentuação e uso de glissandos.  

 

Na reunião de 21 de junho de 2017, Danilo Guanais discorreu sobre o caráter da Obra: 

 

A palavra ‘pra’ [sic] mim que define o Caldeirão dos esquecidos é ‘vigor’. 

Cada motivo, cada trecho dele tem uma identidade própria e dialoga com 

outros que são parecidos. É um caleidoscópio de motivos que reflete um 

pouquinho um caleidoscópio de sensações que foram vivenciadas num fato 
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histórico de uma tragédia, que tem muita coisa em jogo: traição, covardia, 

desejo, vontade, coisa bem-sucedida, coisa malsucedida, inveja, tem muito 

jogo de coisa. É mais ou menos isso que esse caleidoscópio de coisa quer 

mostrar, esse diálogo desse tema. Então, cada um deles é meio que isolado, 

mas dialoga com os outros. Certo? Então, quando eu falo em vigor, é que 

eles têm vida própria. Então, pensa em cada um deles como um gesto 

vigoroso, e onde tem ‘delicado’, ‘menos’, ‘suave’ aí você joga com vigor, 

mas aquele vigor mais... [o compositor faz, neste momento, um gesto 

indicando sutileza] E esse vigor que eu sinto é na pegada mesmo do arco, de 

você dizer assim ‘eu vou lascar essa corda aqui’! (informação verbal)189 

 

Este caráter vigoroso desejado pelo compositor foi buscado, principalmente, através 

dos ataques de nota: contundentes, ao estilo martelé; afiados, como gume de faca-de-ponta. 

Faz-se ainda necessário, antes de tratar da interpretação de O Caldeirão dos 

esquecidos de modo mais detalhado, abordar, rapidamente, o uso das imagens mentais e das 

emoções como guia de performance.  

A imaginação, ou representação mental, é uma das habilidades mentais necessárias à 

performance musical (SANTIAGO, 2006). Estas representações mentais podem ser: "[...] 

imagens de lugares, situações, imagens auditivas, e imagens da própria estrutura da música 

[...]" (LISBOA; SANTIAGO, 2006, p. 1046).  Lisboa e Santiago (2006) também citam a 

utilização de emoções - ou representações mentais de emoções - como guias para a 

performance. Sobre estas imagens mentais, Santiago (2006, p. 4) explica: 

 

As atividades mais comuns do cotidiano baseiam-se em representações 

mentais que criamos, e um exemplo simples deste fato é a possibilidade que 

temos de entrar e nos movimentar num quarto escuro já conhecido. Os 

objetos não são vistos, mas sabemos onde se encontram, pois deles 

possuímos uma visão interior, uma imagem mental. Mesmo os cegos podem 

se locomover sozinhos por ambientes onde já estiveram, pois suas imagens 

mentais se formam a partir de sensações e percepções outras que não as da 

visão [...]. Para tocar uma peça, o músico necessita construir uma 

representação mental de como ela irá soar, com suas alturas, ritmos e 

expressão. Esse processo é denominado por Rideout de uso de pré- 

determinantes mentais [...].  

 

Ericsson (1997 apud SANTIAGO, 2006, p. 4-5) afirma que: 

 

[...] durante o aprendizado específico da performance musical, o músico tem 

que adquirir diferentes tipos dessas representações. Ele destaca a 

representação da ação – aquela utilizada para gerar as seqüências de ações 

motoras necessárias para realizar a performance musical – da representação 

do objeto – a expectativa detalhada da performance desejada – e da 

representação do som – que nasce da escuta da performance e fornece o 

                                                 
189Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017.  
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padrão que determina o grau de sucesso obtido em relação à performance 

ideal.  

 

Durante a preparação para a performance de O Caldeirão dos esquecidos, foram 

escolhidas diversas imagens mentais e emoções como guias de performance. A escolha se deu 

a partir da história do massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, a partir dos títulos dos 

movimentos e outras indicações textuais da partitura, a partir de comentários do compositor e 

a partir do texto musical propriamente dito. As imagens escolhidas serão relatadas a seguir. 

 

6.1 Primeiro movimento – A Seca 

 

A Seca foi o nome escolhido por Danilo Guanais para o 1º movimento de  

O Caldeirão dos esquecidos. Este movimento se divide em 3 seções bem delimitadas: a 

primeira seção, ou seção A, compreende os compassos 1 a 33, com indicação de andamento 

de semínima a 60 batimentos por minuto (bpm). A seção B apresenta marcação de semínima 

a 120 bpm, abrangendo os compassos 34 a 87. Na 3ª seção, a seção A', o compositor retoma a 

indicação de semínima a 60 bpm. Incluindo os compassos 88 a 102, esta seção faz uma breve 

retomada do material temático da seção A, de maneira modificada.  

 

6.1.1 Seção A 

 

A seção A se caracteriza, segundo o próprio compositor, por um caleidoscópio de 

motivos relativamente isolados (informação verbal)190. Vale a pena retomar uma parte da fala 

de Danilo Guanais, já citada acima, quando ele discorre sobre o caráter vigoroso da Peça: 

 

Cada motivo, cada trecho dele [de O Caldeirão dos esquecidos] tem uma 

identidade própria e dialoga com outros que são parecidos. É um 

caleidoscópio de motivos que reflete um pouquinho um caleidoscópio de 

sensações que foram vivenciadas num fato histórico de uma tragédia, que 

tem muita coisa em jogo: traição, covardia, desejo, vontade, coisa bem-

sucedida, coisa malsucedida, inveja, tem muito jogo de coisa. É mais ou 

menos isso que esse caleidoscópio de coisa quer mostrar, esse diálogo desse 

tema. Então, cada um deles é meio que isolado, mas dialoga com os outros 

(informação verbal)191. 

 

                                                 
190Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
191Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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Nesta fala, Danilo Guanais indicou ações, sensações e emoções que podem ser 

utilizadas pelo intérprete como imagens mentais para guiar a performance. Outra informação 

importante para a construção da interpretação foi quando o compositor explicou como os 

motivos se relacionam de maneira meio isolada, caleidoscópica, uns com os outros. Em 

reunião anterior, em 9 de março de 2017, quando o foco ainda era a composição da Obra, 

Danilo Guanais já havia sugerido que se poderia pensar em diferentes ambientes de um 

compasso para o outro, ou em pessoas conversando. Disse ainda que isso fazia parte da 

liberdade do intérprete. Afirmou que, para ele, a Peça era quase toda livre e que boa parte dela 

poderia ter sido escrita sem barras de compasso (informação verbal)192. 

Para ajudar a interpretar este aspecto do texto, foi escolhida, como imagem mental, 

uma sequência de cenas de um filme, com cortes bruscos entre elas, mostrando imagens 

diferentes e, por vezes, contrastantes. A principal imagem (cena) escolhida para a seção A de 

A Seca foi a paisagem do sertão em época de grande seca, com seu sol lancinante, sua 

vegetação seca e espinhosa e seus animais mortos onde, em princípio, nada se move: nem o 

vento, nem os bichos, nem o tempo; há uma sensação de amplidão de espaço e de estaticidade 

do tempo. Com esta cena principal se relacionam outras: o sentimento de tristeza, cansaço e 

aceitação religiosa do sertanejo pobre; um desejo de não-sei-o-que que invade o coração 

deste sertanejo, levando-o a se exaltar; e um pássaro que canta em meio aos galhos secos da 

caatinga.  

O Caldeirão dos esquecidos se inicia com um motivo formado por duas 

semicolcheias, seguidas de pausa de colcheia e uma mínima pontuada com fermata (FIGURA 

30). A primeira nota recebe a indicação de fortíssimo agressivo, com acento, havendo um 

diminuendo ao longo da fermata. Este é o primeiro motivo do movimento. Segundo Danilo 

Guanais, as duas notas repetidas com pausa entre elas devem soar como um suspiro 

(informação verbal)193. Para que isso aconteça, mostrou-se necessário tirar, rapidamente, o 

arco da corda na 2ª semicolcheia, tornando-a o mais curta possível.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
192Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 
193Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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                                                Figura 30 – Motivo n. 1 do 1º movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Guanais (2017i, p. 1). 

 Nota: motivo n. 1 do 1º movimento (A Seca) de  

 O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais. 

 

A imagem mental escolhida para este motivo foi a imagem da paisagem do sertão, 

descrita acima. Buscando-se uma interpretação desta imagem em termos sonoros, optou-se 

por um ataque de nota seco e agressivo (estilo martelé) no talão; o motivo foi executado sem 

vibrato; a fermata foi alongada ao máximo, diminuindo a dinâmica a zero e criando um 

espaço de silêncio com relação ao compasso seguinte, para transmitir a sensação de amplidão. 

Este motivo reaparece de maneira literal nos compassos 3 e 6 tendo sido, portanto, executados 

da mesma maneira194.  

O compasso 2 nos apresenta o segundo motivo (FIGURA 31). Danilo Guanais relatou 

que as colcheias repetidas na mesma altura possuíam um sentido de estaticidade e que, neste 

compasso, ele não gostaria que existissem glissandos (informação verbal)195. A imagem 

mental escolhida foi o sentimento de tristeza, cansaço e aceitação do sertanejo. O 

piano grafado na partitura já indica um forte contraste com o tema anterior. Decidiu-se 

enfatizar este contraste e representar o sentimento escolhido através de uma sonoridade mais 

doce, com uso de vibrato contínuo de pequena amplitude. A fermata foi alongada ao máximo, 

como a anterior; tal qual o motivo n. 1, este foi separado do compasso anterior e do seguinte 

por uma vírgula de respiração, ou uma fermata sobre a barra de compasso, ou ainda, um 

espaço de silêncio. Este motivo se repete de maneira quase literal no compasso 4, sendo 

interpretado de maneira idêntica.  

 

 

                                                 
194O motivo n. 1 reaparece, seja de maneira literal ou transformada, em vários momentos da Obra, como se verá. 

O mesmo acontece com outros motivos, trechos e melodias. Assim, por uma questão de fluência do texto, 

optou-se por não repetir, a cada vez, as informações sobre a imagem mental e o modo de execução a eles 

relacionados. Fica implícito ao leitor, portanto, que cada motivo, passagem ou melodia foi sempre 

interpretado de acordo com sua primeira descrição, salvo informação em contrário. 
195Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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Figura 31 – Motivo n. 2 do 1º movimento 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 1). 

Nota:  motivo  n. 2  do  1º  movimento (A Seca) de O  

Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais. 

 

Os compassos 7 e 8 apresentam uma modificação do motivo n. 2  (FIGURA 32). 

Existe, aqui, um grande crescendo de dinâmica. A imagem mental escolhida foi, por este 

motivo, uma mudança do sentimento do sertanejo: a tristeza se transforma em exaltação.  

O trecho foi executado com vibrato contínuo, este crescendo em amplitude junto com a 

dinâmica.  

 

Figura 32 – Modificação do motivo n. 2 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Guanais (2017i, p. 1). 

Nota: compassos  7 e 8 do 1º movimento (A Seca) de  

O  Caldeirão  dos  esquecidos  de  Danilo  Guanais:  

motivo n. 2 modificado. 

 

Os compassos 9 e 10 apresentam um novo motivo, formado por uma colcheia e duas 

semicolcheias (FIGURA 33). Segundo o compositor, o ritmo deste motivo se relaciona com o 

galope196 (informação verbal)197. Por se tratar de uma referência claramente Armorial, 

escolheu-se interpretar os pontos de articulação como um sautillé quase na corda, com 

velocidade de arco. Também se optou pelo não uso de vibrato. Como imagem mental, pode-se 

pensar numa extensão da exaltação do sertanejo, misturada com uma expectativa sobre o 

futuro, que aflora à superfície e, em seguida, se recolhe.  

 

 

 

 

                                                 
196"O galope é um ritmo originário do coco, sendo um dos tipos de martelo, utilizado no desafio em versos" 

(SILVA, 2016, p. 42). 
197Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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Figura 33 – Motivo do galope 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 1). 

Nota:  passagem  que  faz  uso  do  motivo  do  galope  (em  

destaque),  no  1º movimento (A Seca) de O Caldeirão dos  

esquecidos de Danilo Guanais. 

 

Os compassos seguintes (compassos 11 a 17) trazem uma combinação entre o motivo 

n. 1 e o motivo do galope (modificados), em um grande crescendo de dinâmica e tessitura, 

com acellerando, que culmina no compasso 15 (fortissíssimo agressivo) para, em seguida, 

diminuir e descer tessitura até o compasso 17 (ANEXO A).  

O trecho todo pode ser realizado sem vibrato ou com um crescendo de vibrato até o 

ápice da passagem. A nota longa final (Sol) deve ser executada sem vibrato198, para que haja 

coerência com o início do trecho. Segundo Danilo Guanais, a última nota do compasso 11 não 

deve ser pensada como anacruse. Ao contrário, ela deve ser tocada ainda em dinâmica forte, 

como última nota do trecho anterior. Após esta nota, ainda segundo o compositor, deve-se 

pensar em uma vírgula de respiração sobre a barra de compasso. Dentro do compasso 12, 

deve-se colocar uma vírgula a cada 2 tempos, para enfatizar a construção da sequência, 

baseada no 1º motivo (informação verbal)199. 

Os compassos 18 a 21 (ANEXO A) trazem uma volta não literal ao início do 

movimento. Os motivos n. 1 e n. 2 reaparecem, intercalados, mas com notas em alturas 

diferentes. Existe também uma queda brusca no nível de dinâmica: onde se lia fortíssimo, 

agora se lê pianíssmo. Escolheu-se, como imagem mental, as mesmas cenas propostas 

originalmente, porém vistas de outro ângulo, mais afastado. O 1º motivo continuou a ser 

executado sem vibrato e o 2º, com vibrato. Além disso, optou-se por não amolecer a 

articulação do motivo n. 1, apesar da dinâmica. 

A passagem referente aos compassos 22 a 27 (ANEXO A) se inicia com uma repetição 

quase literal do compasso 7, porém segue para o agudo, ganhando mais intensidade 

dramática. A imagem mental buscada foi a de um ápice de intensidade e exaltação do 

                                                 
198Esta nota Sol é tocada na 4ª corda, solta. Apesar de não poder ser diretamente vibrada, os violinistas usam 

muitas vezes o artifício de, enquanto tocam a nota em questão, colocar o dedo sobre a oitava acima, na 3ª 

corda, e fazê-la vibrar. Por ressonância, a nota executada soa com vibrato. 
199Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em julho de 2017. 
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sentimento do sertanejo. A despeito da sequência de grandes saltos necessários na mão 

esquerda, optou-se por realizar os compassos 23 a 25 inteiramente na corda Mi, privilegiando 

sua sonoridade brilhante. Os compassos 26 e 27 já foram discutidos no Capítulo 5, subseções 

5.2.2 e 5.2.5 desta Dissertação. Eles devem ser tocados com um efeito de glissando 

cromático, porém sem nota definida, à exceção das notas grafadas na partitura. Estas devem 

ser enfatizadas pelo intérprete, que deve se demorar um pouco em cada patamar (informação 

verbal)200, além de executar os acentos.  

O compasso 28 ao mesmo tempo finaliza a passagem anterior e inicia outro trecho.  

A imagem escolhida foi a de uma brusca troca de cena. Sendo uma variação do 1o tema, em 

pianíssimo, o compasso foi tocado sem vibrato e com ataque de nota.  

O compasso seguinte (compasso 29) apresenta um novo motivo (FIGURA 34).  

A presença de appoggiaturas levou à escolha, como imagem mental, de um pássaro cantando 

na caatinga. Os ornamentos foram executados como appoggiaturas rápidas, tocadas antes do 

tempo forte. Usou-se pouquíssimo vibrato, como ornamento, apenas nas colcheias. Foi feita 

uma pequena cesura antes do compasso seguinte, para enfatizar a volta ao tema n. 1.  

 

Figura 34 – Motivo das appoggiaturas. 
 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: Guanais (2017i, p. 2). 

                                        Nota: motivo caracterizado pela presença de appoggiaturas, no 1º  

                                        movimento  (A  Seca) de  O Caldeirão dos esquecidos de Danilo  

                                        Guanais. 

 

Os compassos 31 e 32 (FIGURA 35) foram escritos a partir da série Caldeirão. 

Embora o ritmo base seja semelhante ao do compasso 29, a ausência das appoggiaturas e a 

escrita serial tornam o resultado sonoro muito diferente. Optou-se, por este motivo (além da 

característica caleidoscópica do movimento), por criar contraste com a passagem anterior. 

Para isso, foi buscado um som doce, mas presente, em piano, com uso de vibrato contínuo. 

Procurou-se levar o direcionamento de frase diretamente para o início do compasso 33.  

 

 

                                                 
200Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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 Figura 35 – Passagem atonal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

            Fonte: Guanais (2017i, p. 2). 

            Nota: passagem construída a partir da série de 9 notas, baseada na palavra Caldeirão. Compassos 31  

            e 32 do 1º movimento (A seca), de O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais. 

 

O compasso 33, uma variação do 1º motivo, encerra a seção A em forte súbito. Ele foi 

executado com uma pequena cesura em relação ao compasso anterior, ressaltando o 

reaparecimento do motivo inicial. 

 

6.1.2 Seção B 

 

A seção B, como dito anteriormente, tem como andamento a semínima a 120 bpm. 

Aqui, não encontramos o mesmo caleidoscópio de motivos que na seção A. Além disso, de 

acordo com Danilo Guanais, o caráter desta seção é mais jocoso do que trágico (informação 

verbal)201. O jocoso foi buscado encurtando-se um pouco as notas e deixando-se o arco quase 

saltar. Procurou-se evidenciar a melodia com relação à nota pedal (ANEXO A) tocando, 

sempre, a primeira em um nível de dinâmica acima da segunda. Foi utilizado vibrato de 

pequena amplitude.  

Os compassos 62 a 65 representam o ápice deste início de seção. Para que se obtenha 

o vigor pretendido por Danilo Guanais, a passagem deve ser tocada no talão. 

O trecho compreendido entre os compassos 66 e 72 apresenta uma sequência de 

acordes arpejados. De acordo com o compositor, não se deve aqui reforçar todas as notas 

sobre a 4ª corda (o que seria natural), mas apenas a primeira de cada grupo de sextinas 

(informação verbal)202. Na reunião de 21 de junho de 2017, perguntou-se ao compositor se ele 

preferiria que a passagem fosse executada com o arco saltando (ligadura com ponto) ou sem 

                                                 
201Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
202Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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saltar. Danilo Guanais respondeu que gostava muito do efeito do arco saltado, mas que queria 

deixar livre ao intérprete; ao mesmo tempo ele afirmou: "Onde você puder [colocar] mais 

vigor, é o meu voto" (informação verbal)203. Ficou demonstrado, por experimentação, que o 

arco na corda produzia maior volume de som. Por esta razão, escolheu-se tocar a passagem 

sem a articulação pontuada.  

O trecho seguinte, entre os compassos 73 e 77, apresenta uma alternância entre arpejos 

com ligadura e grupos de sextinas sem ligadura. Estes últimos são compostos por uma 

primeira nota acentuada, que varia a cada vez, seguida por 5 notas repetidas, formando um 

pedal de Lá (corda solta). Para que o efeito não se perca, quando a primeira nota do grupo 

coincide em ser um Lá, convencionou-se a alternância entre corda presa e corda solta 

(FIGURA 36). 

 

Figura 36 – Alternância entre Lá preso e Lá corda solta 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Guanais (2017i, p. 4). 

Nota: compassos  74  e  75  do  1º  movimento  (A seca),  de  O Caldeirão dos esquecidos de  

Danilo Guanais, apresentando alternância entre arpejos com ligadura e sextinas sem ligadura,  

com nota pedal e alternância entre corda presa e corda solta. 

 

Os arpejos dos compassos acima citados apresentam uma peculiaridade: a presença de 

cordas duplas na 3ª e 4ª partes do tempo. É impossível o arco vir da 3ª corda e alcançar a 

corda dupla (2ª e 1ª cordas) sem que a 2ª corda soe sozinha ainda que por uma mínima fração 

de tempo. Através de experimentação ao instrumento, percebeu-se que um leve acento através 

da aceleração do arco no momento de atingir a corda dupla acelera também a passagem sobre 

a 2ª corda, minimizando o problema e tornando-o quase imperceptível. Ao usar este artifício, 

deve-se ficar atento para que o acento gerado não seja mais presente do que aquele marcado 

na partitura.  

Após o compasso 75, há uma longa passagem construída a partir das sextinas sem 

ligadura acima mencionadas. O trecho termina em uma sequência de rápidas escalas 

cromáticas que começam como sextinas e terminam como fusas. Na reunião de 21 de junho 

de 2017, Danilo Guanais explicou como a passagem deve ser executada: “Esse final daqui, tá 

vendo? Que fica de quiáltera pra [sic] fusa, na verdade você pode pensar assim como uma 

                                                 
203Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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espécie de accelerando" (informação verbal)204. O accelerando deságua no primeiro tempo do 

compasso 88. Aqui, a barra dupla de compasso e a marcação de semínima igual a 60 bpm 

presentes na partitura marcam o fim da seção B e o início da seção A'.  

 

6.1.3 Seção A’ 

 

O compasso 88, primeiro da seção A', reapresenta o motivo n. 1 da seção A, 

modificado. Os 2 compassos seguintes são formados por 2 conjuntos de 3 células, extraídas 

do primeiro tempo do tema 1, em pianíssimo (ANEXO A). A imagem mental escolhida foi a 

sensação de suspense, ou segredo. Ao mesmo tempo, intencionou-se manter a ideia de 

suspiro (provocada pela pausa de colcheia) e a sensação de amplidão de espaço e tempo. Para 

isso, deu-se ênfase ao ponto sob a ligadura e se tratou as pausas de maneira livre, ampliando-

lhes a duração.  

Para os acordes dos compassos 91 e 92, foi escolhida a imagem da estaticidade e 

amplidão de tempo e espaço. Sugere-se tocá-los com pouco ou sem nenhum vibrato e 

evitando qualquer direcionamento de frase. O trecho foi interpretado com tempo livre, com 

vírgulas de respiração e espaço de silêncio entre os acordes. A fermata foi alongada ao 

máximo permitido pelo comprimento do arco. 

Os compassos 93 a 96 representam uma repetição quase literal dos compassos 2 e 4. 

Optou-se por jogar com o contraste de sonoridade, executando os compassos 93 e 95 com 

vibrato e tocando os compassos 94 e 96 sem vibrato, utilizando corda solta e harmônico, 

respectivamente. 

A partir do compasso seguinte (compasso 97), o movimento segue para seu final com 

uma variante do trecho entre os compassos 22 e 28. À exceção do compasso 101, a passagem 

foi executada com vibrato. Na reunião de 21 de junho de 2017, Danilo Guanais orientou a 

interpretação da figuração do compasso 99: “Não precisa ser muito métrico não, sabe? Mas a 

ideia aí é ser mais - como se fosse mais - pontuado" (informação verbal)205. 

O compasso 101 encerra o movimento reapresentando o tema n. 1, uma oitava abaixo 

do original, e sem dissonâncias. No lugar de fortíssimo agressivo, tem-se, agora, a indicação 

de mezzopiano solene.  

 

 

                                                 
204Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
205Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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6.2 Segundo movimento – O Peregrino 

 

O Peregrino foi o título escolhido por Danilo Guanais para o 2º movimento de  

O Caldeirão dos esquecidos. Se a inspiração para 1º movimento foi a seca (ambiente no qual 

se passou a história do massacre do Caldeirão), o título deste 2o movimento sugere que o tema 

inspirador agora é o homem: o sertanejo, o retirante, o peregrino, sujeito anônimo desta 

tragédia.  

Tal qual o 1º movimento, o 2º (O Peregrino) pode ser dividido em 3 seções: a seção A 

(compassos 103 a 161), que possui a indicação de semínima a 60 bpm; a seção B (compassos 

162 a 270), com semínima a 110 bpm e, a partir do compasso 144, a 130 bpm; e a seção A’ 

(compassos 271 a 286), que se inicia quando a indicação metronômica volta a ser de 

semínima a 60 bpm.  

 

6.2.1 Seção A 

 

No início do movimento, lê-se, na partitura, a indicação “livre, como um aboio” 

(GUANAIS, 2017i, p. 6). Conforme explanado no início do capítulo, o aboio é um canto 

modal, de caráter melancólico, “[...] entoado pelos vaqueiros [...] para chamar o gado” 

(LIMA, 2014, p. 103). É cantado de forma livre, com sonoridade anasalada e com uma grande 

quantidade de glissandos. A frase “livre, como um aboio” (GUANAIS, 2017i, p. 6) indica, 

portanto, não só liberdade métrica, mas também uma relação direta entre o texto musical e a 

música tradicional do sertão nordestino, devendo isto ser levado em conta no momento da 

performance.  

Segundo o compositor, o trecho entre o início do movimento e o compasso 113 tem 

função introdutória (informação verbal)206. A imagem mental visual buscada aqui foi a de um 

retirante ou peregrino em meio à forte seca: sentindo cansaço e tristeza, canta enquanto segue 

a pé pela caatinga. Também se utilizou uma imagem mental auditiva mais direta: o próprio 

aboio.  

Para possibilitar a execução de glissandos na melodia de Danilo Guanais, fez-se, 

muitas vezes, necessária, a utilização de dedilhados não ortodoxos. A Figura 37 mostra a 

melodia inicial da introdução, com destaque para um destes dedilhados: em vez de manter-se 

na 3ª posição, tocando a nota Lá com o 1º dedo, optou-se por descer uma posição para 

                                                 
206Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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executar um glissando descendente. A 3ª posição é retomada na nota seguinte, com o mesmo 

dedo (2º dedo), porém, sem o glissando. 

 

              Figura 37 – Dedilhado não ortodoxo visando glissando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Guanais (2017i, p. 6). 

                 Nota: Introdução  do  2º  movimento  (O Peregrino),  de  O  Caldeirão dos esquecidos de Danilo 

Guanais,  com  destaque  para  a  utilização  de dedilhados não ortodoxos visando à execução de 

glissandos. 

 

Nota-se, na Figura 37, que a introdução termina com uma escala descendente de fusas, 

partindo da região aguda do instrumento. Este tipo de construção escalar não é 

caracteristicamente Armorial. Por isto, e para criar um leve contraste com o trecho seguinte, 

optou-se pelo uso, do início do movimento até o compasso 113, de vibrato contínuo.  

O vibrato foi usado de maneira discreta até a metade do compasso 110, tornando-se, a partir 

dali, mais presente. 

A barra dupla entre os compassos 113 e 114 marca o início do tema principal do 

movimento (informação verbal)207. Durante reunião em 21 de junho de 2017, experimentou-se 

tocar este tema (compassos 114 a 119) com e sem vibrato. O compositor preferiu a 

sonoridade sem vibrato (informação verbal)208. Durante a preparação para a estreia, acabou-se 

optando por utilizar o vibrato de maneira pontual, como ornamento, apenas em alguns pontos-

chave, como o final do primeiro acorde (compasso 114) ou durante a mínima do compasso 

                                                 
207Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
208Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em junho de 2017. 
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115, por exemplo. De modo geral, o tema (FIGURA 23) foi tocado sem vibrato e 

privilegiando as cordas soltas. 

O trecho dos compassos 120 e 121 (ANEXO A) foi interpretado como sendo um 

comentário erudito em meio à melodia do aboio. Assim, escolheu-se tocá-lo com uma 

sonoridade mais velada e vibrato contínuo. Ao contrário dos pontos de staccato que aparecem 

anteriormente no movimento (executados de maneira mais alongada), os pontos de articulação 

deste trecho foram tocados como spiccato saindo da corda.  

Os compassos 122 e 123 retomam o tema principal, sendo interpretados de maneira 

similar.  

A passagem entre os compassos 131 e 140 desenvolve o comentário não-Armorial 

dos compassos 120 e 121, com maior dificuldade técnica. Optou-se por executar o trecho com 

sonoridade erudita e vibrato contínuo. Pode-se pensar nos 2 últimos compassos da passagem 

(compassos 139 e 140) como um retorno ao Armorial. Por isso, escolheu-se tocá-los não só 

com um diminuendo de dinâmica, mas também de vibrato, chegando a nenhum vibrato na 

última nota.  

Os compassos 141 a 146 reapresentam o tema principal, transposto quase que 

literalmente uma quinta justa acima. Por isso, o trecho foi interpretado com a mesma 

sonoridade do tema original.  

Conforme relatado no início deste capítulo, durante a reunião de 27 de julho de 2017, 

sugeriu-se a Danilo Guanais tocar o trecho seguinte (compassos 147 a 152) utilizando-se um 

efeito timbrístico: este efeito foi conseguido misturando-se um som flautado (retirando-se 

peso do arco) com um leve sul ponticello, que remetia ao timbre da rabeca (FIGURA 24).  

O compositor aprovou a sonoridade para aquela passagem (informação verbal)209; a 

aprovação foi confirmada em nova reunião a 3 de agosto de 2017, quando Danilo Guanais 

verbalizou que o trecho estava "lindo" com aquele timbre (informação verbal)210. 

O compasso 150 apresenta um conjunto de colcheias em pizzicato, pianíssimo, lento. 

De acordo com Danilo Guanais, deve-se pensar neste compasso como um hiato: ele não deve 

se relacionar com o compasso anterior ou o seguinte. Deve ser executado sem rigorosidade 

métrica e de maneira espaçada. O compositor sugeriu, como figura mental, gotas de chuva 

caindo do telhado (informação verbal)211. A mesma instrução vale para o compasso 160.  

                                                 
209Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em julho de 2017. 
210Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em agosto de 2017. 
211Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em novembro de 2017. 
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Apesar de não estar grafado, Danilo Guanais manifestou interesse em uma sonoridade 

mais presente para o trecho a partir do compasso 153. Assim, a passagem foi executada em 

mezzoforte, retornando-se, igualmente, à sonoridade utilizada no tema principal do 

movimento. A mudança de timbre possibilitou contraste com o trecho anterior, sem perder a 

continuidade. Facilitou, também, a construção do crescendo de intensidade dramática e de 

dinâmica que levam ao compasso 159.  

 

6.2.2 Seção B 

 

A seção B se inicia no compasso 162 e, como dito anteriormente, possui a indicação 

metronômica de semínima a 110 bpm. A alteração de andamento e as características da escrita 

levaram à escolha das seguintes imagens mentais: sentimento alegre e festivo; o peregrino que 

encontrou seu lugar na comunidade do Caldeirão; e a própria música tradicional de rabeca.  

Tanto no trecho entre os compassos 166 e 173 (FIGURA 25) quanto naquele entre os 

compassos 182 e 197, o compositor escreve a indicação de sul ponticello. Estas passagens 

apresentam características marcantemente Armoriais, como: sequência de semicolcheias, 

notas rebatidas e presença de nota pedal em corda solta (Ré). Neste trecho, é possível brincar 

com inflexões de acentuação fora do tempo forte (conforme discutido no início deste 

capítulo). 

Por exemplo, no compasso 166 pode-se realizar um leve acento sobre a 4ª nota (Dó). 

Este acento é feito sem ataque, apenas puxando um pouco mais o arco, mas, ao mesmo tempo, 

sem permitir que a nota se torne mais forte que as duas seguintes. A escrita do compasso 170 

sugere a acentuação 3 + 3 + 2. Já o compasso seguinte permite (no mínimo) duas leituras:  

a primeira semicolcheia sem acentuação (pausa na voz superior) +3 + 2 + 2; ou tocar o 

compasso todo mais liso do ponto de vista da acentuação, direcionando a frase para  

o compasso seguinte. Esta segunda opção foi a escolhida pela intérprete para a estreia da Obra 

por propiciar maior fluidez e variedade na interpretação.  

No compasso 199 (também no compasso 203), o compositor pediu alternância entre 4º 

dedo e corda solta, conforme destaque na Figura 38. Este fato sugere que, aí, não deve haver 

deslocamento na acentuação, até porque, nos compassos 201 e 205 a 208, Danilo Guanais 

grafa a acentuação dos tempos fracos. 
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Figura 38 – Alternância entre 4º dedo e corda solta e acentos deslocados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 8-9). 

Nota:  trecho  do  2º  movimento  (O Peregrino),  de  O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais:  

alternância entre 4º dedo e corda solta, acentos deslocados e pizzicato com glissando. 

 

Os pizzicatos dos compassos 206, 208, 209 e 210 (FIGURA 38) foram, por sugestão 

da intérprete-pesquisadora desta Dissertação, tocados com glissando. A intenção foi 

aproximar o resultado sonoro à viola sertaneja, nos momentos em que o violeiro muda de 

posição, deslizando a mão esquerda ao longo dos trastes e permitindo que o glissando seja 

ouvido.  

O compasso 211 marca o início de uma passagem em tercinas. Estas tercinas foram 

escritas pelo compositor com a função de criar contraste com a rítmica em semicolcheias, 

característica da música de rabeca, simbolizando, mais uma vez, o contraponto entre o antigo 

e o moderno (informação verbal)212. 

Esta passagem, que compreende os compassos 211 a 243, exige o uso de extensões de 

fôrma da mão esquerda, tanto para cima (4º dedo) como para baixo (1º dedo) - às vezes, 

simultaneamente. O limite da extensão da fôrma depende da anatomia da mão do 

instrumentista. Assim, ao chegar ao seu limite de extensão, o violinista passa a ter que fazer 

uso de mudanças de posição (FIGURA 39). O glissando descendente gerado pela mudança de 

posição não é um problema: Danilo Guanais declarou, durante reunião, gostar do efeito 

resultante, que acabaria por criar novidade e variedade dentro da passagem (informação 

verbal)213. 

 

 

                                                 
212Informação fornecida por Danilo Guanais por telefone, em Natal - RN, em 20 de maio de 2016. 
213Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em março de 2017. 



105 

 

Figura 39 – Trecho em tercinas: uso de extensão e mudanças de posição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 9). 

Nota: trecho do 2º movimento (O Peregrino), de O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais: uso de 

extensões de 1º e 4º dedos e de mudanças de posição, de acordo com a anatomia da intérprete-pesquisadora 

desta Dissertação. 

 

A partir do compasso 144, a semínima passa à velocidade de 130 bpm. Este trecho 

(até o compasso 270) é bastante intenso, escrito em cordas duplas com alternância de cordas, 

sempre em fortíssimo. Existe alternância entre as fórmulas de compasso de 6/8 e 7/8. Além 

disso, o compositor indica acentuação muitas vezes deslocada dos tempos fortes. A passagem 

foi toda tocada no talão para que a execução fosse a mais vigorosa possível. As notas 

acentuadas foram todas tocadas com arco para baixo e as não acentuadas, para cima214. 

Entre o compasso 256 e a metade do 258, é indicação do compositor que as cordas 

duplas da voz inferior sejam tocadas em posição alta, nas cordas Sol e Ré. A partir da metade 

do compasso 268, Danilo Guanais pediu um forte ritardando. Um ritardando menor ou mais 

suave não seria suficiente para equilibrar toda a intensidade anterior e encerrar a seção central 

do movimento (informação verbal)215. 

 

6.2.3 Seção A’ 

 

A seção A' (compassos 271 a 278) se inicia com a repetição quase literal do tema 

principal do movimento sendo o trecho, portanto, interpretado com a mesma sonoridade.  

O tema reaparece, inicialmente, em sua altura original e, depois, transposto para uma quinta 

justa acima.  

Entre os compassos 279 e 281, o compositor nos traz de volta o motivo Caldeirão do 

1º movimento, de forma modificada. O ritmo não se apresenta exatamente igual e a sequência 

da série é outra, mas o reconhecimento pelo ouvinte é imediato; por isso, procurou-se repetir a 

mesma sonoridade.  

                                                 
214Cf. marcações de arcada (ANEXO A).  
215Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em agosto de 2017. 
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Entre o compasso 282 e o final do movimento, ouve-se novamente as notas 

rebatidas da rabeca, em mezzopiano e em andamento mais lento que na primeira vez. 

Segundo Danilo Guanais, este trecho representa a lembrança de algo distante (informação 

verbal)216. 

 

6.3 Terceiro movimento – A Covardia 

 

O 3º movimento de O Caldeirão dos esquecidos recebeu o nome de A Covardia.  

O título se refere claramente ao massacre ocorrido na comunidade do sítio do Caldeirão de 

Santa Cruz do Deserto, durante o qual 200 policiais e 2 aviões, armados com bombas e 

metralhadoras, dizimaram a população local, matando cerca de oitocentas pessoas (GOMES, 

2009).  

Este movimento pode ser dividido em duas seções: a seção A compreende os 

compassos 287 a 311, com andamento de semínima a 60 bpm. A seção B, com indicação de 

colcheia a 200 bpm, se inicia no compasso 312 e segue até o final da Peça. 

 

6.3.1 Seção A 

 

A Covardia se inicia com o motivo n. 1 do 1º movimento (compasso 1), modificado, 

em fortíssimo agressivo. Após uma grande pausa, ouve-se outra variação do mesmo motivo, 

agora com a indicação forte reflexivo (FIGURA 40). A mínima pontuada não repete mais a 

nota anterior à pausa, criando uma sensação de surpresa, ou de que há algo de diferente no 

ar... Em princípio, a alusão ao motivo n. 1 levaria o performer a fazer uso da mesma 

sonoridade sem vibrato do início da Obra, e esta é uma possibilidade. Mas o executante 

também pode tomar outra decisão interpretativa e, considerando este um novo contexto, 

inserir, pela primeira vez, o vibrato no tema n. 1 do 1º movimento. Para a estreia da Obra, 

optou-se pela segunda opção, com o intuito de intensificar a dramaticidade inerente ao 

movimento.  

 

 

 

 

                                                 
216Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em agosto de 2017. 
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                     Figura 40 – Início de A Covardia: motivo n. 1 modificado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 11). 

Nota: início  do  3º  movimento  (A Covardia), de O Caldeirão dos  

esquecidos de  Danilo Guanais:  modificação  do  motivo n. 1 do 1º  

movimento. 

 

A partir do compasso 291, o compositor retoma a melodia da introdução do  

2º movimento, de maneira não literal (ANEXO A). Originalmente, a melodia estava escrita 

em um modo menor (modo de Sol dórico); agora, o aboio é cantado em um modo maior 

(modo ou escala nordestina de Sol). A imagem mental escolhida para este trecho foi a 

mudança no sentimento do sertanejo: se antes ele cantava com tristeza (modo menor), agora 

canta com alegria, pois a vida é boa na comunidade do Caldeirão. A sonoridade do tema 

original foi mantida.  

Em meio a este novo canto (compassos 291 a 294), 2 compassos recebem a indicação 

dinâmica de piano: são os compassos 202 e 294. A queda súbita de dinâmica separa estas 

notas do restante do tema, tendo esta separação sido interpretada como um comentário, um 

parêntese em meio ao aboio. As imagens mentais usadas para estes trechos em piano foram: 

sussurro, expectativa, apreensão, algo que ainda está oculto. As passagens foram executadas 

em soto voce, com vibrato contínuo. As notas com ponto de staccato foram tocadas na corda, 

quase como um portato217. Efetuou-se uma pequena cesura antes e depois dos trechos citados.  

Após este segundo comentário em piano, a partir do compasso 295, o tema do aboio 

vai se transformando, através de uma sequência ascendente com muitas dissonâncias, 

chegando à região superaguda do violino (FIGURA 41). A própria tessitura e a característica 

da escrita resultam em uma tensão e uma dramaticidade cada vez maiores. A imagem mental 

escolhida foi a da angústia crescente. O trecho foi tocado com vibrato e sonoridade 

tradicional.  

 

 

                                                 
217Portato: técnica de arco que se caracteriza pela rearticulação de notas dentro de uma mesma arcada, com 

resultado intermediário entre o ligado e o separado (WALLS, 2001e, v. 4, tradução nossa). 
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Figura 41 – Passagem na região superaguda do violino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 11). 

Nota: passagem do 3º movimento (A Covardia), de O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais: 

sequência ascendente que chega à região superaguda do instrumento, com acordes e dissonâncias. 

 

Esta passagem traz considerável dificuldade técnica. Uma das dificuldades é a 

afinação, em especial, de cordas duplas e acordes, com várias mudanças de posição, na região 

superaguda. Na última colcheia do compasso 300 (FIGURA 41), optou-se pela digitação com 

3º dedo, mantendo o 1º (utilizado na nota anterior) ainda na corda, preparando, assim, a fôrma 

da mão para, no compasso seguinte, após mudança de posição, tocar o intervalo de oitava 

justa. 

Outra dificuldade diz respeito à sonoridade: nos acordes dos compassos 297, 298 e 

301 existe uma diferença enorme no comprimento de corda que é posto em vibração pelo arco 

entre as notas inferiores (Sol e Ré, cordas soltas) e as superiores (região superaguda das 

cordas Lá e Mi). Para equilibrar a sonoridade, a solução encontrada foi: utilizar o mínimo de 

arco possível nas cordas graves (no máximo 10 cm218), com ponto de contato mais próximo 

ao espelho; e usar muita velocidade de arco nas cordas agudas, com ponto de contato mais 

próximo ao cavalete. Para que o timbre das notas agudas não soasse apertado mostrou-se 

necessário usar 2 arcos por acorde.  

A partir da metade do compasso 301, o caminho melódico passa a ser descendente e 

sem maiores tensões harmônicas. Na passagem dos compassos 303 e 304 (FIGURA 42), por 

se tratar de uma sequência derivada do 1º motivo do 1º movimento (suspiro), optou-se por 

realizar os pontos de articulação como spiccato saindo da corda. 

 

 

                                                 
218Centímetros (cm). 
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                         Figura 42 – Sequência derivada do motivo n. 1 
 

 

 

 

 

 

  Fonte: Guanais (2017i, p. 11). 

  Nota: sequência derivada do motivo n. 1, no 3º movimento (A Covardia) de  

  O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais: interpretação dos pontos de  

  articulação como spiccato saindo da corda. 

 

No compasso 306, onde se lê fortíssimo agressivo com crescendo, inicia-se uma nova 

sequência ascendente com muitas dissonâncias (FIGURA 43). O trecho entre os compassos 

109 e 111, em especial, exige muito cuidado quanto à afinação: entre os compassos 109 e 110 

temos um grande salto, em cordas duplas, da 2ª para a 5ª posição. O dedilhado foi pensado 

para, durante o salto, manter a fôrma da mão preparada para o intervalo melódico de 7ª menor 

Fá - Mi (compasso 310). Antes de tocar a nota Mi, porém, é necessário trocar de corda para 

tocar a 4ª justa harmônica do início do compasso. Logo em seguida, é necessária uma 

extensão do 1º dedo para baixo para executar o intervalo de 9ª maior e, imediatamente, nova 

mudança ascendente para executar uma 8ª diminuta na 6ª posição. 

Para este trecho, que leva o ouvinte até a seção B, escolheu-se as imagens mentais da 

agressividade crescente e da preparação para o ataque. Especial atenção foi dada aos acentos, 

enfatizando o ataque tipo martelé sem, no entanto, permitir queda na intensidade sonora. Ao 

contrário, procurou-se cada vez maior intensidade sonora e dramática, mentalizando um 

crescendo dentro de cada semínima e fazendo uso de um vibrato amplo e rápido. 

 

Figura 43 – Sequência ascendente finalizando a seção A  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Fonte: Guanais (2017i, p. 11). 

              Nota: sequência   ascendente   que   finaliza  a   seção  A  do  3º  movimento  (A Covardia) de O  

              Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais: destaque para mudança de posição e dedilhados. 
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6.3.2 Seção B 

 

A seção B é a seção que descreve, ou comenta, o massacre propriamente dito.  

A imagem mental escolhida, portanto, foi a da agressividade, a da luta. As dificuldades desta 

seção são mais técnicas que interpretativas, em especial, devido à rapidez do andamento 

(colcheia a 200bpm).  

Procurou-se executar os trechos em forte ou fortíssimo, o mais próximo possível do 

talão, com acentuação brusca. As (poucas) passagens em mezzopiano foram tocadas em 

spiccato (sauttilé) no meio do arco.  

Em vários compassos219, Danilo Guanais escreveu glissandos ascendentes que 

terminam em uma nota muda, simbolizada na partitura através de uma figura com cabeça em 

forma de x (FIGURA 44). Estes glissandos foram discutidos na subseção 5.2.4 desta 

Dissertação. Eles devem ser executados tirando-se o dedo da corda no último instante, com 

cuidado, para que, ao liberar a pressão do dedo sobre esta, não se faça soar algum harmônico 

próximo à nota final.  

 

                          Figura 44 – Glissando terminando em nota muda 
 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: Guanais (2017i, p. 11). 

                                              Nota: exemplo  de  glissando  ascendente  terminando  em  

                                              nota muda no 3º movimento (A Covardia) de O Caldeirão  

                                              dos esquecidos de Danilo Guanais.  

 

O dedilhado sugerido para o compasso 319 (FIGURA 45) deve ser executado na  

2ª posição, com extensão dos 1º e 4º dedos, evitando, assim, um glissando não desejado 

durante a mudança de posição. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219Compassos número: 314, 322, 324, 326, 334, 347, 354, 358, 359 e 360. 
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Figura 45 – Dedilhado utilizando  

extensão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 11). 

Nota: compasso 319  do 3º movimento 

(A  Covardia)  de  O  Caldeirão  dos  

esquecidos de Danilo Guanais: destaque  

para dedilhado com extensão de 1º e 4º  

dedos. 

 

Nos trechos que apresentam alternância entre pizzicato e arco220, existe ainda maior 

necessidade de se restringir o arco à região do talão, para que haja tempo suficiente de se 

trocar de uma técnica para a outra.  

Os pizzicatos da passagem entre os compassos 353 e 355 (FIGURA 46), em particular, 

trouxeram uma questão técnica a ser solucionada: a indicação de fortíssimo e o contexto desta 

passagem pedem (de acordo com a leitura da intérprete-pesquisadora deste Trabalho) que os 

acordes em pizzicato sejam explosivos. Para se conseguir o volume de som necessário, 

normalmente se utilizaria certa quantia de movimento de braço para executar o pizzicato. 

Porém, pela velocidade do trecho, isto implicaria em atrasar a nota seguinte. A solução 

encontrada foi somar, a um movimento pequeno de braço, um movimento grande da primeira 

falange (falange proximal) do dedo indicador direito. Esta experiência resultou no volume de 

som desejado, sem atrasos no andamento.  

 

Figura 46 – Alternância pizzicato-arco, em fortíssimo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guanais (2017i, p. 13). 

Nota: trecho  do  3º  movimento  (A Covardia)  de  O  Caldeirão  dos  esquecidos de Danilo Guanais:  

destaque para alternância entre pizzicato e arco, numa passagem rápida em fortíssimo. 

 

 

                                                 
220Compassos número: 322, 324, 326, 331, 334, 347, 353, 354, 355, 358, 359 e 360. 
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Alguns compassos depois, Danilo Guanais acresce nova dificuldade técnica à 

passagem relatada acima: ele adiciona, à alternância pizzicato-arco, a célula do glissando 

terminado em nota muda (desta vez, em cordas duplas). Isto obriga o intérprete a grandes e 

velozes mudanças de posição, exigindo notável coordenação motora (FIGURA 47). 

 

    Figura 47 – Alternância pizzicato-arco com glissando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fonte: Guanais (2017i, p. 13). 

      Nota: trecho do 3º movimento (A Covardia) de O Caldeirão dos esquecidos de Danilo Guanais: destaque 

      para alternância entre pizzicato e arco, com presença de glissando terminando em nota muda. 

 

Após toda uma seção de notas rápidas com amplo uso de serialismo, dissonâncias, 

compassos irregulares (5/8 e 9/16) e acentuações bruscas, chega-se ao último compasso de  

O Caldeirão dos esquecidos: na partitura, um acorde de Sol Maior. Segundo o compositor, 

este último acorde representa que, apesar da tragédia, há esperança (informação verbal)221. 

  

                                                 
221Informação fornecida por Danilo Guanais na EMUFRN, em Natal - RN, em agosto de 2017. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Trabalho é fruto de pesquisa de Mestrado na área de Práticas 

Interpretativas. O objeto de estudo desta Pesquisa, uma obra em estilo Armorial para violino 

solo, foi encomendada ao compositor Danilo Guanais no final do ano de 2015. Inicialmente 

um conjunto de Caprichos Armoriais, o objeto de estudo se transformou, ao longo do 

processo de composição (2016-2017), em O Caldeirão dos esquecidos, obra de médio porte 

para violino solo, em estilo Armorial.  

A pesquisa teve por objetivo principal fundamentar uma proposta interpretativa para a 

Obra, através de pesquisa bibliográfica e fonográfica e através do contato direto com o 

compositor. Outro objetivo que acabou, no decorrer do curso, ganhando proporção e 

assumindo importância semelhante foi o acompanhamento do processo composicional da 

Obra, dentro de uma colaboração compositor-intérprete. 

O acompanhamento deste processo se deu através de reuniões presenciais entre o 

compositor, a pesquisadora-intérprete deste Trabalho e o orientador. Estas reuniões possuíam, 

até a conclusão da Obra, duas funções: discutir os esboços, fornecendo ao compositor 

sugestões e informações sobre a técnica e o idioma do violino; e acompanhar o 

desenvolvimento da composição, coletando dados para a Pesquisa. Após a conclusão da Peça, 

as reuniões continuaram, porém com o enfoque de preparar a interpretação da Obra para sua 

estreia, sob supervisão de Danilo Guanais. 

As informações coletadas nas reuniões foram complementadas através de entrevista e 

trocas de correspondência eletrônica. Todos estes dados, além de telefonemas e conversas 

informais na EMUFRN, foram diligentemente organizados por data em um diário eletrônico. 

O conteúdo deste diário, juntamente com o acesso à partitura e aos esboços do compositor, 

além do levantamento bibliográfico / fonográfico realizado, fundamentou o presente 

Trabalho. 

A bibliografia pesquisada sobre Movimento e Música Armoriais e sobre outras obras 

do compositor permitiu estabelecer que Danilo Guanais - assim como outros compositores da 

atual geração - incorpora em suas obras a estética Armorial, combinando-a com técnicas 

contemporâneas de composição, de acordo com seu gosto pessoal. Várias das características 

distintivas da Música Armorial são encontradas nas suas obras, muitas vezes em meio a uma 

escrita mais complexa, com uso de compassos irregulares e combinação de modalismo, 

tonalismo e serialismo. Verifica-se, também, ampla utilização de argumentos extramusicais 
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ligados à cultura popular. Ainda, a entrevista com Danilo Guanais permitiu esclarecer a 

importância da Música Armorial para sua identidade como compositor.  

O acompanhamento do processo de composição de O Caldeirão dos 

esquecidos resultou no relato das transformações ocorridas na Obra, desde o início até sua 

estreia. Destacam-se: a alteração da ideia inicial de um conjunto de caprichos para uma peça 

de médio porte a fazer parte de um conjunto de peças solo para os instrumentos de corda; a 

escolha do argumento extramusical (o massacre do sítio do Caldeirão de Santa Cruz do 

Deserto); a concepção da série de 9 notas sobre a palavra Caldeirão; e a estreia da Peça, com 

adição de vídeo de animação.  

A comparação entre os dados coletados durante as reuniões e os diferentes esboços 

disponibilizados pelo compositor comprovou que a interação entre o compositor e a 

intérprete-pesquisadora deste Trabalho, dentro de um processo colaborativo, levou a 

melhorias na escrita da Obra. Esta se tornou mais idiomática e foi enriquecida com técnicas e 

efeitos não previamente conhecidos pelo compositor. Houve também uma adaptação da 

escrita à anatomia da pesquisadora-intérprete deste Trabalho. 

A interação compositor-intérprete foi benéfica não só para a composição da Obra, mas 

também para a construção de sua interpretação. Domenici (2012) explica que a partitura não 

traz em si todas as informações necessárias à interpretação de uma obra musical, pois não tem 

como registrar suas nuances, ou seja, as entonações do texto. Afirma ainda que esta lacuna de 

informação é normalmente preenchida por tradição oral, seja através de interpretações 

anteriores, de gravações ou das instruções passadas de professor para aluno.  

O contato direto com o compositor durante todo o processo, desde o início da 

composição até sua estreia, supriu a inexistência de uma tradição de interpretação da Peça e 

levou à construção de uma proposta interpretativa que é uma mescla das vozes do compositor 

e da intérprete. Esta proposta, detalhada no corpo desta Dissertação, foi baseada não somente 

nas trocas de informação com Danilo Guanais, mas também na informação colhida sobre 

estética Armorial através da revisão bibliográfica e fonográfica. Ao perpetuar-se através do 

texto escrito deste Trabalho e através de gravação, esta proposta interpretativa possivelmente 

servirá como uma primeira referência e dará início a uma tradição de interpretação da Obra. 

Além disso, se encontra disponibilizada, no Anexo A deste Trabalho, a partitura de  

O Caldeirão dos esquecidos, com sugestões de dedilhados e arcadas.  

Os resultados gerados pelo processo colaborativo durante a composição e a preparação 

para a performance de O Caldeirão dos esquecidos sugerem que a intérprete-pesquisadora 

deste Trabalho teve, aqui, dupla função, análoga àquela explicada por Domenici (2010, p. 5), 
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ou seja: "1- uma função mediadora, onde o intérprete se coloca tanto entre o compositor e o 

instrumento, quanto entre o texto e um outro intérprete que venha a tocar a peça no futuro; 2- 

uma função inspiradora, onde a demonstração de recursos do instrumento impacta a ideia 

composicional."  

A presente Pesquisa proporcionou, através de encomenda, a criação de uma nova obra 

para violino solo em estilo Armorial, contribuindo para a ampliação do repertório da música 

erudita nordestina para este instrumento. Espera-se que a compilação de dados de diferentes 

fontes sobre Música Armorial e Danilo Guanais, juntamente com o registro da proposta 

interpretativa construída, possam servir de subsídio aos colegas interessados em vir a 

interpretar O Caldeirão dos esquecidos ou outras obras em estilo Armorial.  

Ao descrever e discutir a criação da Obra e a construção de uma proposta 

interpretativa dentro de uma colaboração compositor-intérprete, espera-se contribuir com 

futuras pesquisas na área. Espera-se, também, instigar intérpretes e compositores a estreitarem 

suas relações, trocando conhecimento e construindo, juntos, novas e melhores composições e 

interpretações. 

Assim como na pesquisa científica uma resposta leva a muitas outras perguntas, 

também o processo de interpretação de uma obra musical nunca está acabado. A proposta 

interpretativa presente neste Trabalho, por mais fundamentada que seja, é apenas o ponto de 

partida para uma jornada que, espera-se, nunca termine. 
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ANEXO A – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS 
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Fonte: Guanais (2017i, p. 1-13). 
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ANEXO B – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: ESBOÇO N. 1 
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Fonte: Guanais (2016b)222.   
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ANEXO C – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: ESBOÇO N. 2 
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 Fonte: Guanais (2016d, p. 1-2). 
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ANEXO D – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: ESBOÇO N. 3 
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Fonte: Guanais (2017a, p. 1-7).  
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ANEXO E – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: ESBOÇO N. 4 
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Fonte: Guanais (2017b, p. 1-10). 
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ANEXO F – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: ESBOÇO N. 5  
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           Fonte: Guanais (2017c, p. 1-12). 
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ANEXO G – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: 1ª VERSÃO FINAL 
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Fonte: Guanais (2017d, p. 1-12).  
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ANEXO H – O CALDEIRÃO DOS ESQUECIDOS: 2ª VERSÃO FINAL 
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Fonte: Guanais (2017e, p. 1-12). 

 

 


