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fenômeno, invertendo a flecha-do-tempo, 
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RESUMO 

 

O trabalho de expressão empreendido pelo intérprete recai, em grande parte, sobre a 

mão direita do violonista. Conscientes deste fato, mestres do presente e do passado têm 

deixado suas contribuições para o desenvolvimento da técnica de mão direita. Percebe-se, 

com poucas exceções, que as propostas pedagógicas e interpretativas, até o momento, têm 

abordado o ataque às cordas com base no movimento de flexão dos dedos. Apresenta-se, 

entretanto, um recurso técnico denominado Imalt, que inclui na ação de ataque, o movimento 

de extensão. Algumas técnicas empregadas em circunstâncias específicas, como o dedillo, a 

alzapúa, o trêmulo e o rasgueado também utilizam movimentos de extensão no ataque. Elas 

são postas em perspectiva, juntamente com o Imalt, proporcionando uma visão panorâmica 

de suas características individuais. O emprego do Imalt no repertório tradicional do violão é 

exemplificado em Villa Lobos, Ponce e Brouwer. Utilizando o Imalt, três peças autorais 

foram compostas para esse trabalho: Shravana, Alegoria e Vandana. Técnicas composicionais, 

como a aplicação de contorno melódico e ostinato, foram revisadas e empregadas na 

elaboração destas composições. Um registro detalhado da trajetória composicional é 

apresentado. Para tanto, empregou-se o viés analítico do Modelo de Acompanhamento do 

Processo Composicional baseado em Silva (2007). Alguns eventos que têm deixado o Imalt 

em evidência são comunicados, como o lançamento e distribuição do Compact Disc (CD) 

Imalt, publicação de partituras e entrevistas. Finalmente, são apresentados comentários 

conclusivos, apontando perspectivas abertas pelo trabalho. 

 

Palavras-chave: Composição musical. Imalt. Violão. Planejamento composicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 The task of expression undertaken by the performer falls largely on the right hand of 

guitarist. Aware of this fact, past and present masters have left their contributions to the 

development of right hand technique. It is clear, with rare exceptions, that educational and 

interpretative proposals, so far, have addressed the attack on the strings from the flexion of the 

fingers. This work, however, presents a technical resource called imalt, including in the attack 

action, the extension movement. Some techniques used in specific circumstances, such as the 

dedillo, the alzapúa, the tremulo and the rasgueado also use extension movements in the 

attack. They are put in perspective with the imalt providing a panoramic view of their 

individual characteristics. The use of imalt in the traditional guitar repertoire is exemplified in 

Villa Lobos, Ponce and Brouwer. Three pieces were composed for this work: Shravana, 

Alegoria and Vandana. Compositional techniques such as melodic contour applying and 

ostinato have been reviewed and used in the preparation of these compositions. A detailed 

record of compositional trajectory is presented. Therefore, the Model for the Compositional 

Process Accompaniment according Silva (2007) is used. Some events that have left the imalt 

in evidence are reported, as the launch and distribution of the Compact Disc (CD) Imalt, 

publishing scores and interviews. Finally is presented concluding comments, pointing 

possibilities opened up by this  work. 

 

Keywords: Musical composition. Imalt. Acoustic guitar. Compositional planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos relativos à técnica de mão direita do violonista têm sido elaborados por 

respeitáveis mestres em diferentes épocas. A ação da mão direita está associada diretamente a 

um aspecto contundente na interpretação de uma obra musical: a expressão. Entre os autores 

que contribuem para o desenvolvimento da técnica de mão direita citamos Tennant (1995), 

Pinto (1978), Carlevaro (c1975), Aguado ([19--]), Sor (1971), Giuliani (c1983), Carulli 

(c1955) e Carcassi ([19--]). 

Embora se possa contar com inestimável contribuição deixada por esses autores, 

observa-se, nessas diferentes propostas de abordagem técnica, que o ataque às cordas 

normalmente ocorre no movimento de flexão dos dedos. 

O presente trabalho expõe um recurso denominado Imalt. O Imalt prevê na ação de 

ataque, o movimento de extensão dos dedos - podendo-se na maioria dos casos, ser alternado 

com o de flexão. Esta técnica surgiu durante o processo composicional da peça intitulada Gita 

(ATMARAMA, 2008a), especificamente como um recurso para solucionar um problema de 

articulação localizado no quarto compasso desta composição. Neste compasso, um pequeno 

acorde deveria ser pulsado duas vezes seguidas com rapidez. O resultado obtido com a 

utilização da técnica tradicional mostrava-se impreciso pela dificuldade natural imposta pelo 

ritmo. Com a técnica tradicional, as cordas são atacadas durante o movimento de flexão dos 

dedos. Para iniciar um novo ataque os dedos retornam, passando pelas mesmas cordas sem 

tocá-las. Com o propósito de atenuar a imprecisão rítmica na execução do trecho, 

experimentou-se aproveitar o movimento de retorno dos dedos para também efetuar o ataque. 

Este movimento de retorno dos dedos ocorre a partir dos músculos extensores. A experiência 

com o toque nos dois sentidos, utilizando tanto os músculos flexores quanto os extensores, 

trouxe resultados importantes como, por exemplo, uma considerável economia de tempo e 

energia. Alguns estudos foram compostos para aprimorar a nova forma de ataque, que logo se 

tornou um tanto natural. O emprego da técnica mostrou-se eficaz em seções de peças, tais 

como, Tema Variado e Finale de Ponce (c2006), o Estudo n. 11 de Villa Lobos (c2000e), 

entre outras. Naturalmente surgiu a necessidade de nomear este recurso técnico praticamente 

inexplorado pela maioria dos violonistas. Ao iniciar os estudos da técnica com os dedos 

Indicador, Médio e Anular, uniu-se as letras iniciais destes nomes (I,M,A) às iniciais do termo 

Alternar (alt), e assim surgiu a palavra imalt. 

Nota-se que algumas técnicas apresentam características semelhantes, como por 

exemplo, o dedillo, a alzapúa, o trêmulo e o rasgueado. Todas essas técnicas são postas em 
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perspectiva, inclusive o Imalt, oferecendo-se um panorama de suas especificidades e 

possibilidades de aplicação. 

O Imalt é uma ferramenta que vem se mostrando útil não só à interpretação como 

também à composição. No que se refere à composição, três obras autorais foram elaboradas 

com trechos destinados a serem executados com o Imalt. Elas são Shravana, Alegoria e 

Vandana. Estas obras fazem parte dos resultados desta pesquisa e podem se somar ao 

repertório contemporâneo de obras para violão. Adicionalmente, técnicas composicionais são 

revisadas e empregadas nas composições das três obras. O percurso da composição de cada 

uma delas é registrado em memorial. 

Espera-se, portanto, que este trabalho possa contribuir para ampliar as possibilidades 

de recursos da mão direita, tanto para o processo composicional como para a interpretação do 

repertório tradicional e contemporâneo do violão. 

Esta dissertação está divida nas seguintes partes:  

O capítulo 1 é a Introdução. O capítulo 2 expõe em perspectiva as técnicas Imalt, 

dedillo, alzapúa, trêmulo e rasgueado. No capítulo 3 se revisam as seguintes técnicas 

composicionais: aplicação de contorno, idiomatismo violonístico, paralelismo harmônico e 

ostinato. O capítulo 4 apresenta o Modelo de Acompanhamento do Processo Composicional 

(SILVA, 2007) e expõe os memoriais das obras Shravana, Alegoria e Vandana, elaborados de 

acordo com o Modelo supra citado. Finalmente, no capítulo 5, há um relato acerca das 

impressões gerais resultantes da pesquisa. 
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2 A TÉCNICA  IMALT   EM   PERSPECTIVA  COM  O  DEDILLO,  A  ALZAPÚA,  O 

TRÊMULO E O RASGUEADO 

  

Existem diversos trabalhos focados no desenvolvimento técnico da mão direita do 

violonista. Como exemplo, citam-se o Cuaderno n. 2 da Serie Didactica para Guitarra de 

Carlevaro (c1975), ou os métodos dos grandes clássicos como Aguado ([19--]), Sor (1971), 

Giuliani (c1983), Carulli (c1955) e Carcassi ([19--]), ou ainda Pinto (1978), Tennant (1995) 

etc. Contudo, observa-se que nesses trabalhos, com seus diferentes estudos propostos, os 

dedos alcançam as cordas em uma direção que é determinada pelo movimento do fechar da 

mão. A seguir apresenta-se um recurso técnico denominado Imalt, cuja ideia é aproveitar o 

sentido oposto também, utilizando o abrir da mão para realizar o ataque. Outras técnicas com 

características semelhantes serão apresentadas: o dedillo, a alzapúa, o trêmulo e o rasgueado. 

O objetivo deste capítulo é obter uma visão panorâmica do Imalt, ao lado dessas técnicas, 

para uma melhor apreciação de suas características particulares. 

 

2.1 Imalt 

 

 Observando a ação da mão direita do violonista, nota-se que o ataque ocorre da 

seguinte forma: o polegar movimenta-se para baixo e o indicador, médio e anular para cima. 

Esta ação está associada ao movimento natural do fechar da mão, em que os tendões flexores 

atuam (Figura 1).  Para dar início a um novo ataque, os dedos retornam às suas posições 

iniciais, passando de novo pelas cordas, sem tocá-las. No entanto, há também a possibilidade 

do ataque no momento do retorno dos dedos. Dessa forma, pode-se explorar a parte posterior 

das unhas e, consequentemente, a ação dos tendões extensores (Figura 2), no movimento do 

abrir da mão1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Outra forma de execução consiste em utilizar a musculatura do antebraço. Os dedos permanecem fixos, 

posicionados próximos às cordas, e o antebraço realiza os movimentos de flexão e extensão. 
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 Figura 1 – Ação dos tendões flexores 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Góes (2015a). 

                                                 Nota: visualizar Atmarama (2015a).   

 

                                                 Figura 2 – Ação dos tendões extensores parte posterior  

 das unhas 

 
 Fonte: Góes (2015a). 

                                                  Nota: visualizar Atmarama (2015a).   
    

Durante a composição de uma peça intitulada Gita2, foi realizada uma experiência 

utilizando a parte posterior das unhas para o ataque. O resultado promissor fez com que tal 

forma particular de ataque passasse a fazer parte de um grupo de ferramentas utilizadas para 

interpretar ou mesmo compor, ao violão, como é o caso da música Gita, ou dos Estudos Imalt 

1 e Imalt 2 (ATMARAMA, 2008a). Depois de algum tempo, surgiu a necessidade de nomear 

esta ação incomum com os dedos da mão direita do violonista. O termo Imalt formou-se a 

partir da junção das primeiras letras das palavras Indicador, Médio e Anular, com as três 

primeiras do termo Alternar. 

 De certa forma, esta ideia não é completamente nova. A seguir descreveremos algumas 

técnicas à serem vistas em perspectiva, juntamente com o Imalt. Embora tenha surgido em 

uma situação à parte do dedillo, da alzapúa, do trêmulo e do rasgueado, como veremos mais 

                                                 
2
Termo sânscrito. Forma abreviada de referir-se ao Bhagavad-Gita que significa „a canção de Deus‟. (RESNICK, 

c2012, p. 69). 
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adiante, o Imalt apresenta certas características que são comuns a todas elas. 

 

2.2 Dedillo 

 

 No século XVI, os alaudistas e vihuelistas utilizavam a técnica denominada dedillo.   

O dedillo servia normalmente às passagens rápidas. 

 

                            Figura 3 - Tablatura da obra Tres libros de música em cifras para vihuela  

                            de Alonso Mudarra  

 
    Fonte: Maier ([20--])

3
. 

 

 Essa técnica de mão direita pode ser encontrada em tratados e livros escritos sobre a 

vihuela espanhola do século XVI como, por exemplo, Fuenllana (1981), ou Mudarra (1980). 

Dudeque (1994) refere-se ao Primeiro Livro da obra de Mudarra quando diz que: 

 

[...] nesse primeiro livro, encontramos sugestões do autor no que diz respeito 

a técnica da mão direita. Primeiramente a marcação como dedi ou dedillo 

[Figura 3] significa que o dedo indicador da mão direita deveria pulsar a 

corda com um movimento alternado de golpes para baixo e para cima [...].  

(DUDEQUE, 1994, p. 19).  

 

 O que conhecemos como dedillo (Figuras 4 e 5) assemelha-se a utilização de um 

plectro, uma espécie de palheta (Figura 6) como as utilizadas para violão folk. O uso do 

plectro em instrumentos de cordas é muito antigo e vem até nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Documento online não paginado. 
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     Figura 4 - Indicador para cima 
 

 

 

 

 

 

  

                                                       

 
                                                    Fonte: Góes (2015b). 

 Nota: visualizar Atmarama (2015b). 

 

                                                      

  Figura 5 - Indicador para baixo 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Góes (2015b). 

                                                     Nota: visualizar Atmarama (2015b). 

 

Para que compreendamos o dedillo, basta observar um plectro, ou uma palheta, em 

ação. Percebemos que as cordas são feridas nos dois sentidos em que o plectro é acionado, ou 

seja, para cima e para baixo. Este movimento do plectro, aplicado ao dedo indicador da mão 

direita, recebe o nome dedillo. Sobre isso, Maia (2007, p. 12) afirma que: 

 

A técnica de mão direita dos violonistas tem sido desenvolvida ao longo de 

quinhentos anos, do Renascimento até o momento. Os executantes do violão 

assimilaram muito das formas de tocar dos instrumentos antigos, nas quais, 

muitas vezes, o movimento dos dedos imitou os movimentos da palheta.  
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                                                    Figura 6 - Plectro ou palheta 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
                                                    Fonte: Góes (2015c). 

                                                    Nota: visualizar Atmarama (2015c). 

 

O ato de tocar rápida e repetidamente uma corda recebia o nome de redoble. Dedillo é 

um estilo de redoble. Redobles são “[...] passagens com rápidas escalas” (DUDEQUE, 1994, 

p. 16). Maier ([20--], tradução nossa)4 apresenta descrições do Orphenica Lyra de Miguel de 

Fuenllana, mostrando detalhes da execução do dedillo:                                                                                                                                                                                                                                       

 

[...] seguindo para o estilo de redobles, afirmo encontrar mais de três 

maneiras em que eles normalmente são tocados neste instrumento, a vihuela. 

A primeira delas é o redoble que chamamos de dedillo [...] é fácil e 

agradável ao ouvido, mas sua falha não pode ser negada. No movimento de 

retorno, o flagrante das cordas com as unhas gera imperfeição no som.  

 

De acordo com a descrição de Maier ([20--]) em Orphenica Lyra, o dedillo era 

apreciado como sendo fácil e agradável ao ouvido, contudo alguns aspectos negativos da 

técnica também ficaram evidentes, como, por exemplo, o som tornava-se mais fraco quando o 

ataque era feito de cima para baixo, desequilibrando a articulação.  

Um mesmo princípio da técnica pode ser observado em instrumentos como o sitar 

indiano. O sitar é tocado praticamente com o dedo indicador. A ponta deste dedo é envolvida 

por um mizrab, espécie de dedal feito de arame de aço (Figura 7). 
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 Figura 7 - Mizrab 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Góes (2015d). 

 

O dedo indicador movimenta-se ferindo as cordas nos dois sentidos, para cima e para 

baixo, de forma semelhante ao dedillo (Figura 8). 

 

                                                   Figura 8 - Sitar indiano 

 

 

 

 

 

 

  

                                          Fonte: Góes (2015e). 

                                     Nota: visualizar Atmarama (2015d). 

 

Hearn (1995, p. 137, tradução nossa) faz uma comparação entre a técnica de tocar 

vihuela utilizando o dedillo e a técnica de tocar sitar. Assim, diz que “[...] o virtuosismo de 

modernos sitaristas prova que esta é uma posição da mão direita fisicamente viável para a 

execução de dedillo”.  

Pode-se dizer, em vista desse tipo de prática (milenar), que o ataque nos dois sentidos, 

utilizando a ação dos tendões flexores e extensores, pode acontecer sem riscos de sobrecarga 

aos tendões do instrumentista. 

Em Maier ([200-]) existe a preocupação com o fato de o dedillo estar praticamente 

esquecido pelos instrumentistas contemporâneos. Contudo, de alguma maneira, importantes 

violonistas têm utilizado o dedillo em suas performances, a exemplo do violonista japonês 

Kazuito Yamashita, o compositor e violonista checo Stepan Rak, o compositor e violonista 

francês Roland Dyens, o violonista grego Dimitris Kotronakis, entre outros. Ademais, 
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destacamos fortes indicadores de sua utilidade e eficácia tanto como recurso pedagógico 

como técnica de mão direita para o violonista contemporâneo. Isso pode ser observado nos 

trabalhos dos professores violonistas Rak (1992 apud WADE, 1992) (República Checa), 

Kotronakis (2013) (Grécia) e Borges (2012) (Brasil). 

 Enquanto o dedillo é executado com apenas um dedo, o indicador, o Imalt utiliza o 

indicador, médio, anular e mesmo o polegar, conjunta ou independentemente. Enquanto o 

dedillo servia normalmente às passagens rápidas, a proposta do Imalt é a utilização do 

recurso também em passagens lentas ou moderadas. 

 Kotronakis (2013) apresenta recurso semelhante, chamando-o de pick thechnique 

(técnica de palheta). Assim, aplica esta técnica em obras de Paganini ([1830]), Bach (c1976), 

Mangoré (c1976), entre outros. Na proposta de Kotronakis (2013), o movimento do dedo 

indicador corresponde ao dedillo. 

O professor Borges (2012) tem desenvolvido uma pesquisa sobre o dedillo e, embora 

ainda não publicada, concordou gentilmente em apresentar algumas de suas ideias. No Fórum 

virtual Violao.org, o violonista Nunes (2012)5 faz o seguinte relato sobre o I Festival de 

Violão da Universidade Federal do Maranhão (UFMA):  

 

[...] tivemos o grande João Pedro Borges, que apresentou uma palestra sobre 

o dedillo e sua utilização na formação técnica do violonista. Demonstrou 

diversos exemplos, com o auxílio de dois alunos voluntários. De maneira 

resumida, consiste em exercícios melódicos cromáticos atacando as cordas 

com os movimentos de flexão e extensão dos dedos da mão direita, 

trabalhando também o toque com e sem apoio.  

 

Após uma apresentação no Rio de Janeiro na Sala Alberto Nepomuceno, Instituto 

Villa-Lobos, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em 2012, Borges 

deixou o seguinte registro no Fórum Violao.org: 

 

[…] como já foi dito trata-se do aproveitamento pedagógico de um 

procedimento relativamente simples porém com profundas implicações na 

abordagem técnica do nosso instrumento e que já venho desenvolvendo há 

alguns anos no intuito de resolver alguns dos problemas comuns à carreira 

profissional tais como o desenvolvimento muscular, o tempo que se 

despende na manutenção diária da técnica adquirida etc. De início diria 

apenas que não se trata de considerar o dedillo como um efeito musical, 

embora eu tenha me inspirado numa célebre apresentação do Kazuito 

Yamashita dos anos oitenta, e sim do ponto de vista pedagógico pois sua 

aplicação envolve o emprego dos músculos extensores da mão direita além 

                                                 
5
Documento online não paginado. 
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dos flexores que comumente usamos. (BORGES, 2012)6. 

      

Borges (2012) sugere que a prática do dedillo pode contribuir positivamente na 

solução de problemas relativos à carreira profissional, citando como exemplo o 

desenvolvimento muscular. O emprego dos músculos extensores, e não apenas os flexores, na 

ação de ataque às cordas, pode trazer benefícios importantes à técnica e à mão direita do 

violonista. Este assunto será visto novamente na subseção 2.6.2 , onde contaremos com a 

contribuição do Dr. Jamilson Simões, do Departamento de Fisioterapia da UFRN. 

Rak (1992 apud WADE, 1992, tradução nossa) ensina aos seus alunos o mesmo 

princípio da técnica desde o começo de formação das bases do violonista. Contudo, Rak 

(1992 apud WADE, 1992, tradução nossa) não o denomina dedillo. Diz trabalhar com todos 

os seus alunos em todos os níveis com a ação dos dedos da mão direita no sentido oposto ao 

movimento que se faz normalmente. Assim, utiliza os dedos em ambas as direções e não 

como estamos habituados a fazer no violão clássico, em que os dedos acionam as cordas em 

direção a palma da mão e, para um novo ataque, os dedos retornam, sem tocar em qualquer 

corda. “[...] se você não treinar esses músculos opostos os dedos serão menos eficientes [...]” 

(WADE, 1992, tradução nossa)7.  Um dos argumentos de Rak (1992 apud WADE, 1992, 

tradução nossa) é que a musculatura que está gerando o som é aquela que corresponde ao 

movimento dos dedos em direção a palma da mão. Tais movimentos tornam esses músculos 

superdesenvolvidos, enquanto que os outros músculos que trabalham na direção oposta 

tornam-se subdesenvolvidos. Uma vez que a ideia principal é fazer com que o corpo esteja 

bem equilibrado, os dedos também devem trabalhar de tal maneira que os músculos que 

atuam em ambas as direções desenvolvam-se em equilíbrio.  

 A ideia de Rak (1992 apud WADE, 1992, tradução nossa) sugere uma expansão do 

dedillo, comumente executado com o dedo indicador. Isto significa que o mesmo princípio de 

movimento de ataque, denominado dedillo, é aplicado a cada um dos diferentes dedos da mão 

direita do violonista, e não apenas ao indicador. Neste ponto, a ideia aproxima-se da proposta 

do Imalt. 

 

2.3 Alzapúa 

 

 De acordo com Tennant (1995), alzapúa é uma poderosa técnica empregada pelos 

                                                 
6
Documento online não paginado. 

7
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violonistas flamencos e consiste em utilizar a parte de trás da unha do polegar. Isso fortalece 

esse dedo por se utilizar a musculatura oposta. O termo surge da palavra espanhola alzar que 

significa erguer, levantar ou alçar, indicando que o polegar sobe e desce através das cordas. 

“A ideia é mover o polegar rapidamente tentando fazer soar todas as notas simultaneamente.” 

(TENNANT, 1995, p. 43, tradução nossa). 

 Diaz (2013) explica, com demonstrações em vídeo, três passos para a execução 

completa da alzapúa:  

1º passo: o polegar toca a sexta corda, repousando na quinta (Figura 9); 

2º passo: o polegar toca a quinta e quarta cordas em um só movimento (Figura 10); 

3º passo: o polegar é acionado para cima, num movimento rápido, atingindo a quarta, 

quinta e sexta cordas de uma só vez (Figura 11). 

 Todo o processo também pode começar a partir da quinta, quarta ou mesmo terceira 

corda. No exemplo acerca dos três passos para a execução da alzapúa, observemos o ataque 

realizado pelo polegar. Inicialmente esse ataque é para baixo em dois movimentos e, logo em 

seguida, abruptamente para cima, atingindo várias cordas de uma só vez. 

 É nesse ponto que a alzapúa se assemelha ao Imalt, ou seja, no emprego do rebote, ou 

o retorno do dedo, para efetuar um novo ataque. 

 

                                      Figura 9 - Alzapúa - 1º passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Góes (2015f). 

                                                    Nota: visualizar Atmarama (2015e). 
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                                                     Figura 10 - Alzapúa - 2º passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Góes (2015f). 

                                                    Nota: visualizar Atmarama (2015e). 

 

                                                    Figura 11 - Alzapúa - 3º passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                    Fonte: Góes (2015f). 

                                                    Nota: visualizar Atmarama (2015e). 

                                                    Nota: emprego do rebote para o ataque. 

 

Percebe-se claramente, na Figura 11, o movimento do polegar em extensão, atingindo, 

num só golpe, a 4ª, 5ª e 6ª cordas. O tendão extensor do polegar é o responsável por esse 

movimento.     

 

2.4 Trêmulo 

 

 Em Tennant (1995), lemos que o trêmulo é uma das técnicas mais desafiadoras para o 

violonista. Seu efeito particular consiste em criar “[...] uma ilusão na qual uma melodia parece 

estar constantemente sustentada, embora isso, de fato, não ocorra.” (TENNANT, 1995, p. 56, 

tradução nossa).  

 

 

 

 



26 

 

 

                                       Figura 12 – Trêmulo tradicional - Polegar 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fonte: Góes (2015g). 

                                                     Nota: visualizar Atmarama (2015f). 

 

   Figura 13 - Anular 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Góes (2015g). 

                                                      Nota: visualizar Atmarama (2015f). 

 

                                        Figura 14 - Médio 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Góes (2015g). 

                                                      Nota: visualizar Atmarama (2015f). 

 

                                        Figura 15 - Indicador 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Góes (2015g). 

                                                      Nota: visualizar Atmarama (2015f). 
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A impressão de um som contínuo se dá pela múltipla repetição das notas melódicas, 

comumente tocadas pelos dedos anular (Figura 13), médio (Figura 14) e indicador (Figura 

15), e apoiadas por uma condução harmônica levada a cabo pelo polegar (Figura 12). 

Esta forma de execução do trêmulo não apresenta o ataque no sentido oposto, ou seja, 

no movimento em que os tendões extensores atuam. Portanto, não vemos aqui uma 

semelhança direta com o dedillo, ou mesmo com o Imalt. Porém, há outra forma de execução 

do trêmulo, como descrita por Stefan (2012, p. 27): “[...] o autor se refere à execução de uma 

melodia por meio da aplicação das unhas aos moldes de um plectro – produzida pela 

alternância de um só dedo em uma só corda – para a execução de um trêmulo”. Aqui vemos 

uma execução que aproxima o trêmulo tanto ao dedillo como ao Imalt. Nas Figuras 16 e 17, 

podemos observar o dedo anular ferindo a primeira corda para cima e em seguida para baixo, 

como ocorre no caso do dedillo e do Imalt. 

 

                                      Figura 16 - Trêmulo não tradicional - Anular em  

 flexão 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Góes (2015h). 

Nota: visualizar Atmarama (2015g). 

 

 Figura 17 - Anular em extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Góes (2015h). 

 Nota: visualizar Atmarama (2015g). 

 

 É evidente que neste caso o movimento deve acontecer de forma muito rápida, 
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equilibrada e constante, para criar o efeito próprio do trêmulo. Portanto, como afirmou 

Tennant (1995), o violonista deve considerar estar diante de um grande desafio. 

 

2.5 Rasgueado 

 

 O rasgueado é outra técnica flamenca. Segundo Tennant (1995, p. 44, tradução nossa), 

“Um rasgueado é mais um efeito percussivo do que um dedilhado. Isso é feito ao percutir as 

cordas com as costas das unhas”.  

 Para a execução do rasgueado, ou rasgueo, deve-se posicionar a mão esquerda 

enquanto a mão direita se encarrega de produzi-lo. Parte-se de uma posição fechada, 

utilizando-se o dorso dos dedos um após o outro. Os dedos, ao abrirem-se, vão se resvalando 

pelas cordas sem que haja nenhum choque entre eles, ou seja, desde a sexta corda até a 

primeira. São utilizados os dedos mínimo (Figura 18), anelar (Figura 19), médio (Figura 20) e 

indicador (Figura 21). Nem todos os rasgueados precisam iniciar na sexta corda, já que 

muitas vezes não se usam todas (REGUERA, c1983). 

 

                                                     Figura 18 - Rasgueado - Dedo mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Góes (2015i). 

 Nota: visualizar Atmarama (2015h). 

 

                                                     Figura 19 - Dedo anular 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Góes (2015i). 

 Nota: visualizar Atmarama (2015h). 
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Figura 20 - Dedo médio 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Góes (2015i). 

Nota: visualizar Atmarama (2015h). 

 

                                                    Figura 21 - Dedo indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Góes (2015i). 

Nota: visualizar Atmarama (2015h). 

 

A prática do rasgueado desenvolve os músculos extensores, os quais movem os dedos, 

afastando-os da palma da mão. Essa é uma forte característica da música flamenca. Sobre isso 

Tennant (1995, p. 44, tradução nossa) diz: 

 

Muitos violonistas acreditam que tocar escalas com velocidade e precisão 

considerável depende do quão rápido podemos mover nossos dedos para 

fora, não para dentro. Isto certamente explicaria o porquê da maioria dos 

violonistas flamencos terem a habilidade de tocar escalas muito rapidamente.  

 

 Nesse sentido, a citação acima é oportuna, apontando para a prática e desenvolvimento 

do Imalt, uma vez que sua execução envolve diretamente o movimento dos dedos para fora 

com energia suficiente para o ataque. 

 No Quadro 1, é possível visualizar algumas características das técnicas apresentadas 

neste trabalho. Isso nos dará uma ideia mais clara sobre aspectos comuns e diferenças 

existentes entre elas. Para a comparação, foram considerados o toque (individual ou em 

grupo), os dedos utilizados na execução e a quantidade de cordas atingidas por ataque. 
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                     Quadro 1 - Algumas características das técnicas apresentadas neste trabalho 

    TOQUE 

Individual / grupo 

DEDOS 

p, i, m, a 

CORDAS 

utilizadas por ataque 

imalt Ambos p, i, m, a 1, 2, 3 ou 4 cordas 

Dedillo Individual i 1 corda 

Alzapúa Individual p 1, 2 e 3 cordas 

Rasgueado individual c
8
, a, m, i até 6 cordas 

Trêmulo individual a, m, i 1 corda 

       Fonte: O autor (2015). 

 

O toque individual ou o toque em grupo – esta coluna informa se uma determinada 

técnica é executada com os dedos ferindo as cordas individualmente ou em conjunto. Dentre 

as cinco técnicas apresentadas, apenas o Imalt utiliza o ataque dos dedos em conjunto. 

Os dedos utilizados na execução – nesta coluna temos informação relativa aos dedos 

específicos, utilizados no emprego da técnica. Por exemplo, para a execução do dedillo ou da 

alzapùa, precisaremos de apenas um dedo, o indicador, ou o polegar, respectivamente. 

A quantidade de cordas atingidas por ataque – a coluna informa a quantidade de 

cordas necessárias para a execução de cada técnica. Por exemplo, o dedillo necessita de uma 

corda para sua execução, enquanto que o rasgueado pode utilizar até as seis cordas do violão. 

A partir do que apresenta o Quadro 1, pode-se entender que a técnica Imalt, embora 

contenha alguns aspectos semelhantes às demais técnicas, destaca-se por poder ser realizada 

com toque individual ou em grupo, com todos os dedos ativos da mão direita e utilizar de uma 

até quatro cordas em sua execução.   

 

2.6 Retorno ao Imalt 

 

 Através do Imalt, as técnicas aqui apresentadas têm sido ressignificadas, ampliando 

suas abrangências. Isso tem sido o foco principal do trabalho. Os desdobramentos dessa 

ressignificação serão expostos a seguir. 

 Como vimos no início desta dissertação, o Imalt surgiu de uma experiência realizada 

durante a composição de Gita. A experiência tinha como objetivo solucionar um problema de 

articulação no quarto compasso da peça (Figura 22). Nesse compasso, encontramos dois 

                                                 
8
c = chiquito: dedo mínimo em Espanhol 
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acordes que devem ser repetidos no tempo correto. Contudo, eles estão muito próximos. O 

emprego da técnica tradicional consiste em atacar o acorde com os dedos indicador, médio e 

anular, movendo-se de baixo para cima. Para o ataque seguinte, os dedos devem retornar à 

posição inicial, passando pelas cordas sem tocá-las e, assim, repetir o gesto para o ataque na 

mesma direção (de baixo para cima). Isso acarretaria um atraso, pela dificuldade natural na 

execução precisa do ritmo. No intuito de atenuar tal imprecisão, após atenta observação, 

descobriu-se que seria possível ganhar tempo ao aproveitar o movimento de volta dos dedos. 

 

Figura 22 - Problema à execução rítmica precisa no quarto compasso de Gita. 

 

 Fonte: Atmarama (2008a, p. 48). 

    Nota: visualizar Atmarama (2015i). 

 

 

 Desta forma, também utilizamos a energia do retorno para gerar o próximo ataque. 

Com o passar do tempo, esse dispositivo foi assimilado como propulsor do processo de 

composição. Foi visando explorar o resultado particular do toque, alternado com movimentos 

de flexão e extensão, que os estudos Imalt 1 e Imalt 2 se desenvolveram. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

Figura 23 - Solução ao problema assimilada como recurso composicional / interpretativo sistemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Atmarama (2008a, p. 34). 

            Nota: visualizar Atmarama (2015j). 

 

 

O trecho mostrado na Figura 23 é o início da peça que recebeu o título de Imalt 1. 

Trata-se do primeiro estudo composto com o objetivo de desenvolver a técnica. Isso evidencia 

a transferência de um dispositivo sanador de um problema técnico interpretativo, para uma 

abordagem criativa, resultando, por exemplo, na composição dos estudos Imalt 1 e Imalt 2. 

Considerando os símbolos disponíveis no programa de edição, utilizado à época da 

composição, optou-se por indicar a direção dos ataques com os símbolos de arcadas, ou seja, 

um \/, sinalizando o ataque para baixo, e sua inversão, /\ , indicando o ataque para cima. Os 

movimentos do arco para cima e para baixo, de certa forma, estão associados ao princípio 

fundamental gerador do Imalt. Isso diz respeito à utilização da energia criada pelo 

movimento do arco em ambas as direções, tanto para cima, como para baixo. 

Observa-se na Figura 23 que o Imalt é utilizado em passagens com divisão rítmica 

diversificada, isto é, com durações diferentes. Isso descaracteriza a ideia de que o Imalt seja 

um trêmulo, conforme citado por Stefan (2012, p. 27).  

Vemos um caso análogo na Figura 24. Nos compassos finais da composição Lila, há 

uma sugestão para a execução do trecho com o Imalt. 
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Figura 24 - Trecho da composição Lila do livro Vina.  

 
Fonte: Atmarama (2011, p. 31). 

Nota: visualizar Atmarama (2015k). 

 

Definir Imalt como trêmulo, portanto, limitaria seu emprego, embora seja possível 

empregá-lo também em uma tal circunstância. 

Pode-se também aplicar o Imalt em obras do repertório tradicional para violão. Isto 

acontece principalmente em trechos onde se faz uso de acordes repetidos. Acerca disso, em 

seu trabalho Edição crítica da sonata para violão de Guerra Peixe a partir de fontes 

primárias, Nunes (2011) sugere a utilização do Imalt para a execução de um trecho de 

acordes repetidos (Figura 25): 

 

Em nosso estudo da sonata, o uso do rasgueado mostrou-se inadequado por 

propiciar que os dedos da mão direita atinjam erroneamente notas estranhas 

aos acordes [Figura 25], ainda que permita alcançar o andamento escrito. 

Buscando outras possibilidades, discutimos sobre a técnica denominada 

„imalt’ proposta pelo violonista Alexandre Atmarama, a ser explicada no 

capítulo „Possibilidades técnico-interpretativos da sonata‟. (NUNES, 2011, 

p. 75). 

 

 Figura 25 - Acordes repetidos. 

 

 

 

 

 
      Fonte: Nunes (2011, p. 75). 

               Nota: visualizar Atmarama (2015l). 

 

Ainda segundo Nunes (2011), a execução desses acordes, repetidos com a técnica de 



34 

 

 

rasgueado, pode atingir certas cordas cujas notas sejam estranhas aos acordes, como a 1º 

corda no movimento de extensão, e as cordas mais graves, no movimento de flexão. Portanto, 

sugere claramente o Imalt como uma possibilidade para solucionar o problema. 

Para dar mais alguns exemplos, apresentam-se trechos das seguintes obras: Estudo n. 

11 Villa-Lobos (c2000e), Elogio de La Danza (II Obstinato) de Brouwer (1964), Thème varié 

et Finale de Ponce (c2006).  

 

Figura 26 - Trecho do Estudo n. 11 de Heitor Villa-Lobos, cc. 14-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Villa-Lobos (c2000e, p. 27). 

Nota: visualizar Atmarama (2015m). 

 

No trecho do Estudo n. 11 de Villa-Lobos (c2000e, p. 27) (Figura 26), os acordes 

repetidos podem ser facilmente executados com o Imalt. 
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 Figura 27- Trecho de Elogio de La Danza (II Obstinato) de Leo Brouwer. 

   

 Fonte: Brouwer (1964, p. 3). 

 Nota: visualizar Atmarama (2015n). 

 

Em Brouwer (1964, p. 3) (Figura 27), todos os grupos de duas notas formando 

intervalos de 6ª podem ser executados com o Imalt. 

Em toda a extensão do Allegro appasionato do Thème Varié et Finale (Figura 28), 

encontramos uma situação em que a utilização do Imalt é muito apropriada. 

 

        Figura 28 - Trecho do Thème Varié et Finale de Manuel M. Ponce 1ª Variação. 

 
 

Fonte: Mantovani Júnior (2006, p. 41). 

Nota: visualizar Atmarama (2015o). 

 

O violonista Fábio Zanon levou ao ar o Estudo Imalt 1 (Figura 23), em seu programa 

O Violão Brasileiro, transmitido pela Rádio Cultura FM9 de São Paulo. Antes da exibição do 

                                                 
9
Frequência Modulada (FM). 



36 

 

 

Estudo, Fábio Zanon fez o seguinte comentário sobre a técnica: 

 

[...] ele [Alexandre Atmarama] tem desenvolvido uma técnica bem inusitada 

que eu só vi nas mãos de um compositor, o tcheco Stepan Rak. Ao tocar 

acordes repetidos, ele faz um minúsculo movimento de vai-e-vem com todos 

os dedos. Isso exige muita precisão e controle da distensão dos dedos da mão 

direita, mas também permite velocidade e clareza em passagens rítmicas 

com acordes repetidos. Esta técnica ele chama de imalt, que é indicador, 

médio e anular, alternados, que é o título de uma de suas composições. 

(informação verbal)
10

. 

 

O violonista Luis Carlos Barbieri também apresentou Imalt 1 em seu Programa 

Violões em Foco, transmitido pela Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (ANEXO A)11. As 

apresentações de Imalt 1 nos Programas O Violão Brasileiro e Violões em Foco, bem como  

as impressões deixadas pelos violonistas Fabio Zanon e Luis Carlos Barbieri, como vimos 

acima, são significativas. É importante considerar o padrão elevado destes Programas e, 

naturalmente, a experiência madura destes dois destacados profissionais, salientando que o 

violonista Fábio Zanon exerce intensa e reconhecida carreira internacional. 

 

2.6.1 O CD Imalt 

 

As composições Gita, Imalt 1 e Imalt 2 fazem parte do livro Doze Composições 

para Violão (ATMARAMA, 2008a). Em parceria com o selo independente Mudernage, estas 

peças tomaram a forma de um projeto intitulado Difusão – Violão Nordestino 

Contemporâneo, com o objetivo de gravar e divulgar o CD Imalt. Este Projeto foi submetido 

ao Programa Banco do Nordeste do Brasil (BNB) de Cultura 2008. Naquela ocasião 3.260 

projetos foram inscritos no Brasil, e destes, 192 foram selecionados. Imalt foi um dos 

projetos selecionados na cidade de Natal - RN12, sendo nesta cidade, o único na área de 

Música (BANCO..., 2007). Um dos benefícios do Projeto foi a distribuição gratuita de 50% 

da tiragem para escolas de Música, instituições culturais, instituições sócio-culturais e 

formadores de opinião. (CONTRATO..., 2008).  

O CD também foi distribuído para membros do conceituado Fórum Violao.org. Na 

medida em que recebiam os CDs, estes violonistas foram deixando suas impressões no 

                                                 
10

Informação fornecida por Fábio Zanon no Programa n.112 da série O Violão Brasileiro – Nossos 

Compositores – O violão no Nordeste VII pela Rádio Cultura FM de São Paulo, transmitido no dia 20 de 

fevereiro de 2008. 
11

O Anexo A apresenta trecho da entrevista cedida por Alexandre Atmarama por telefone ao Programa Violões 

em Foco, transmitido pela Rádio MEC FM do Rio de Janeiro, em 25 de julho de 2012. 
12

Rio Grande do Norte (RN). 
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Fórum13
 (ATMARAMA, 2008b). 

Neste Fórum, há também alguns tópicos que tratam especificamente sobre o Imalt.  

(ATMARAMA, 2007). 

 O lançamento do CD foi amplamente divulgado na mídia especializada e nos jornais 

de grande circulação. Esses acontecimentos contribuíram para que o termo Imalt ganhasse 

certa projeção. 

O redator da Revista Cover Guitarra, Fábio Carrilho, reservou quatro páginas para a 

publicação de uma entrevista e de uma resenha sobre o CD Imalt. Eis um breve trecho da 

resenha: “[...] é um trabalho de violão surpreendente em vários sentidos: pela maturidade de 

suas composições, pelo elevado senso estético de interpretação e pelo grande som de violão, 

além de trazer sua técnica particular de mão direita batizada de imalt [...]” (CARRILHO, 

2009, p. 24) 

 

2.6.2 Discussão 

 

 Observa-se que há um ponto em comum entre as abordagens técnicas aqui 

apresentadas. Trata-se do aproveitamento da energia de retorno dos dedos, logo após um 

ataque. Essa energia é gerada pela ação dos tendões extensores, responsáveis pelo abrir da 

mão, bem como pela musculatura do antebraço. Cada técnica utiliza essa energia de uma 

forma particular. Dentre elas, a que mais se assemelha ao Imalt é o dedillo. De todas elas, até 

o momento da pesquisa, o Imalt é a única técnica que contempla três condições: (1) vale-se 

das duas direções de ataque; (2) utiliza os dedos indicador, médio, anular (e polegar) 

conjuntamente ou (3) com diferentes combinações desses dedos. 

Considerando vantagens (+) e desvantagens (-), no que se refere ao Imalt, ou mesmo 

ao dedillo diríamos o seguinte sobre estas duas técnicas: 

(+) Há uma evidente economia de energia que, por sua vez, pode gerar maior rapidez e 

precisão rítmica. 

(+) Elas contribuem para criar maior estabilidade à mão direita, ao reduzir o excesso 

de movimento vertical. 

(+) Proporcionam maior colorido à execução, uma vez que as cordas são atingidas no 

movimento de retorno dos dedos, por outra parte das unhas. 

(+) A utilização regular dos tendões extensores, fortificando esta musculatura 

                                                 
13

As impressões e depoimentos diversos podem ser consultados em Atmarama (2008b). 
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específica, pode contribuir para a prevenção de Lesões por Esforço Repetitivo (LER). Em 

relação a este assunto, em 19 de junho de 2015, o autor desta pesquisa recebeu, através de e-

mail, uma mensagem do Dr. Jamilson Simões14 do Departamento de Fisioterapia da UFRN: 

 

A utilização da técnica IMALT permite a alternância entre os grupos 

flexores e extensores dos dedos, de forma recíproca, durante a execução de 

uma peça. Já está bem documentado na literatura que a alternância na 

contração entre grupos agonistas e antagonistas seria preferível ao uso 

constante de um único grupo muscular. Isso teria duas implicações. 

De forma imediata, o uso alternado de grupos musculares retarda o processo 

de fadiga muscular. A alternância na contração estimula a circulação 

sanguínea em ambos os grupos, alternando o período da contração. Isso 

facilita o aporte de nutrientes, bem como facilita a remoção de resíduos da 

contração muscular, aumentando assim a resistência do grupo à fadiga. 

Quando visto de forma crônica (que abrange um período de meses a anos), o 

uso alternado dos dois grupos reduz o desequilíbrio na relação de forças 

entre os músculos. Esse fato pode reduzir a incidência de tendinites (DORT 

– Doenças Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho), pois evitaria um uso 

excessivo de um único grupo muscular em relação ao seu antagonista. Já está 

bem estabelecido atualmente que o desequilíbrio na relação das forças que 

agem sobre um segmento (nesse caso, punho e dedos) altera o 

posicionamento das alavancas ósseas, predispondo ao surgimento de 

síndromes. 

Nesse sentido, o uso da técnica IMALT agiria no sentido de reduzir esse 

desequilíbrio, o que poderia ser um fator de proteção contra as doenças 

ocupacionais. (BRASILEIRO, 2015). 

 

(+) A técnica pode ser empregada em passagens rápidas, moderadas e lentas. 

(-) Caso não haja um treinamento apropriado, é difícil tornar o ataque no sentido 

oposto, ou seja, de cima para baixo, tão firme e volumoso quanto o ataque de baixo para cima. 

Isso pode desequilibrar a articulação. 

(-) No ataque para baixo, pode haver acentuada diferença no timbre. Portanto é preciso 

estudar cuidadosamente buscando um ângulo de contato ideal entre os dedos e as cordas, a 

fim de atenuar essa diferença. 

(-) Tocando para baixo, é possível que haja também um excesso de ruídos 

provenientes do choque impreciso das costas das unhas contra as cordas15. 

 Feitas estas observações, destaca-se a utilidade contemporânea do imalt, como técnica 

de mão direita para o violonista, como recurso pedagógico e como recurso na composição 

musical. 

                                                 
14

Professor Associado IV do Departamento de Fisioterapia da UFRN. 
15

Com relação aos três últimos itens mencionados anteriormente, as imprecisões no som e no ritmo, bem como a 

presença de ruídos podem ser todos atenuados consideravelmente com estudos e exercícios apropriados. 

Percebe-se ainda que o emprego do imalt tem um potencial de tornar-se natural à prática do violonista. 
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3 TÉCNICAS COMPOSICIONAIS  

 

Esta seção aborda algumas técnicas que foram empregadas nas composições 

Shravana, Alegoria e Vandana. Com o objetivo de expandir o material que deu origem a 

Shravana, utilizou-se a técnica de aplicação de contorno. Para explorar o imalt em Alegoria, 

utilizou-se o paralelismo harmônico. A técnica de ostinato serviu às peças Vandana e 

Shravana. A linguagem idiomática do violão pode ser percebida nas três composições. 

 

3.1 Aplicação de contorno 

 

Em Sampaio (2008) encontramos as seguintes informações sobre contorno.      

Inicialmente vimos que “Contorno pode ser definido como o perfil, desenho ou 

formato de um objeto.” (SAMPAIO, 2008, p. 1). Ao associarmos uma dimensão como altura a 

outra como o tempo, o contorno assume uma característica bidimensional, “[...] ou 

multidimensional, associando três ou mais dimensões, como por exemplo, altura e 

comprimento ao tempo [...]. Contornos melódicos estão relacionados com movimentos de 

altura de notas em função do tempo.” (SAMPAIO, 2008, p. 1). Dessa forma tais contornos 

melódicos são bidimensionais.  

Uma obra musical pode tornar-se mais coerente graças aos contornos. Os contornos 

representam estruturas musicais manipuláveis através de operações como inversão e 

retrogradação.  

Eles podem ser abordados tanto do ponto de vista da análise quanto da composição. A 

composição Shravana, neste trabalho, utiliza a técnica de contorno. Isto pode ser observado 

logo nos quatro compassos iniciais. 

 

3.2 Idiomatismo violonístico 

 

Em Nascimento (2013) encontramos o conceito geral do termo idioma. Em seguida, 

define o que vem a ser idiomático. 

 

O verbete idioma é apresentado nos dicionários como a língua própria de um 

povo, de uma nação, com léxico e as formas gramaticais e fonológicas que 

lhe são peculiares. Como derivação, por extensão, encontramos a palavra 

idioma fazendo referência a um estilo ou forma de expressão artística que 

caracteriza um indivíduo, um período ou um determinado movimento 

artístico, fazendo uma relação direta com o campo das artes e utilizando 
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como exemplo o idioma dos impressionistas, o idioma da música e da 

pintura. Já o termo „idiomático‟, etimologicamente vem do grego 

(idiomatikós), em que o elemento de composição „idio‟, refere-se ao que é 

próprio, pessoal, privativo e segundo os dicionários é o que é relativo ou 

próprio de um idioma. (CUNHA, 1997 apud NASCIMENTO, 2013, p. 11, 

grifo do autor). 

 

Nascimento (2013) vai mais além e conceitua o termo idiomatismo associado à 

Linguagem Musical, à Linguagem Instrumental e à Linguagem Composicional. 

É importante agora compreender o termo idiomatismo como algo que se refere à 

linguagem própria, peculiar do instrumento, o violão.  

Entre os compositores que se dedicaram à escrita para o violão, o nome de Heitor 

Villa-Lobos (1887- 1959) é imediatamente lembrado. Ele utilizou amplamente recursos 

próprios do violão em sua revolucionária obra para este instrumento. Alguns destes recursos 

são os harmônicos naturais, a exploração de cordas soltas, modelos fixos de acordes que se 

repetem em regiões diferentes da escala etc. Heitor Villa-Lobos deixou uma significativa 

contribuição para a formação do idioma do violão do século XX.  

Diversos recursos idiomáticos foram empregados nas composições elaboradas neste 

trabalho como, por exemplo, a combinação sucessiva de cordas presas e cordas soltas, 

gerando o efeito de campanelas; o trêmulo; a tambora; ligados ascendentes e descendentes; 

harmônicos naturais entre outros. 

 

3.3 Paralelismo harmônico 

 

Um determinado acorde armado no braço do violão pode movimentar-se ascendente 

ou descendentemente conservando sua estrutura.  

Villa-Lobos (c2000c), em seu Estudo n. 6, desenvolve a ideia do paralelismo 

harmônico. Assim, apresenta pequenas seções com sequências de acordes repetidos. Os 

mesmos recursos são apresentados no Estudo n. 12 (VILLA-LOBOS, c1953) quando 

movimenta o acorde de lá menor, mantendo o baixo na quinta corda solta constante, como um 

pedal. 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Figura 29 - Trecho do Estudo n. 12 de Heitor Villa-Lobos, cc. 1-5. 

 

Fonte: Villa-Lobos (c1953, p. 34). 

 

Isso dá a sensação de que a tonalidade não se desprende de Lá menor, e a de um 

paralelismo de acordes, isto é, as mesmas estruturas harmônicas movendo-se para diferentes 

alturas. 

 Em Alegoria, composta para este trabalho, encontraremos o paralelismo harmônico no 

trecho a partir do compasso n. 4 até o n. 21 e, mais adiante, do compasso n. 40 ao n. 43. 

 

3.4 Ostinato 

 

Medeiros (2009), apresenta um trecho em que se observa reincidência de certo padrão 

rítmico. Nesse ponto, é notável a sensação de ostinato rítmico e harmônico. Para definir 

ostinato, o Dicionário Grove de Música diz que: “Termo que se refere à repetição de um 

padrão musical por muitas vezes sucessivas. [...] A progressão de um acorde constantemente 

repetido produz um ostinato harmônico, [...] enquanto um ostinato rítmico ocorre no Bolero 

de Ravel.” (OSTINATO, 1994, p. 687, grifo do autor). 

De acordo com OSTINATO (1994), o ostinato pode apresentar características 

diferentes. Neste caso, Medeiros (2009) experimentou a sensação rítmica e harmônica no 

ostinato. 

Em Moreira (2013, p. 31), vimos que “[...] os ostinatos são utilizados profusamente 

nas músicas de intenção indígena de Villa-Lobos”. De acordo com Moreira (2013), este 

recurso era apreciado por compositores da primeira metade do século XX, como Stravinsky.  

Em seus Estudos para violão, Villa-Lobos também utiliza diferentes ostinatos. 

Percebe-se isso claramente nos Estudos n. 5 (VILLA-LOBOS, c2000b), Estudos n. 10 

(VILLA-LOBOS, c2000d) e Estudos n. 11 (VILLA-LOBOS, c2000e). 



42 

 

 

Nota-se a presença de ostinatos nas obras compostas para este trabalho. Por exemplo, 

a seção A de Shravana. 
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4 MEMORIAIS DAS OBRAS 

 

A elaboração dos memoriais apresentados neste capítulo utilizou-se das instâncias do 

Modelo de Acompanhamento de Silva (2007), a saber, Ideias, Princípios, Metas, Materiais 

e Técnicas. Um sexta instância, denominada, Resultados, conecta as demais além de 

funcionar como repositório de versões de trabalho até a realização final de uma obra. 

 

4.1 O Modelo de Acompanhamento do Processo Composicional de Silva (2007)  

 

Observar com clareza as fases envolvidas na elaboração musical parece ser uma tarefa 

desafiadora. De acordo com Silva (2007, p. 61), quando este assunto é abordado, nota-se “[...] 

um congestionamento de conteúdos e uma carência por definição de termos, tacitamente 

levados em consideração”. Visando poder acompanhar cuidadosamente as particularidades do 

processo composicional, Silva (2007) propõe um “Modelo Geral para Acompanhamento do 

Processo”. Com a ideia de obter um enfoque global da elaboração composicional, foi proposto 

o seguinte: 

 

Figura 30 - Um modelo geral para acompanhamento  

do processo composicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2007, p. 61). 

 

A Figura 30 apresenta o que Silva (2007) chama de instâncias composicionais 

integradas. Conteúdos similares do processo criativo são reunidos em uma determinada 

instância. Por exemplo: na instância METAS encontraremos dados relativos aos “Pontos que 

definem o contorno (o perfil) de gestos ou eventos. Estes pontos possuem medidas e formas 
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de acesso. (SILVA, 2007, p.  64). Em METAS identificaremos metades, terços, seções áureas 

e outros números. A instância PRINCÍPIOS trata de uma coleção de critérios que subsidiam 

tomadas de decisões ao longo do processo como, por exemplo: aninhamento de contornos, 

negociação, repetição variada. A instância IDEIAS revela “Concepções provedoras de sentido 

e imagem ao processo de realização de uma obra. Exemplo: planejamento esquemático, 

resolução de problemas, roteirização.” (SILVA, 2007, p. 63). Em TÉCNICAS, veremos 

“Operações sobre materiais, orientadas por princípios para o alcance de metas. Exemplos: 

combinatória, defazagem, expansão/contração intervalar, etc.” (SILVA, 2007, p. 64). A 

instância MATERIAIS fornece “Dados brutos ou elementos básicos submetidos a 

transformação. Exemplos: natureza instrumental timbrística, ritmos.” (SILVA, 2007, p. 65). A 

instância RESULTADOS opera como “[...] um repositório dinâmico de resultados parciais. É 

a saída do processo composicional, e serve de centro nervoso, conectando todas as demais 

instâncias.” (SILVA, 2007, p. 65).  

Quanto à possibilidade de percurso dentro do Modelo, Silva (2007) apresenta duas 

tendências de abordagem. Uma abordagem top-down (Figura 31). 

 

Figura 31 - Uma abordagem top-down do modelo de  

acompanhamento do processo composicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2007, p. 67).  

 

A abordagem top-down apresentada na Figura 31 é descrita da seguinte maneira: 

 

[...] parte de um diálogo entre a idealização e o desígnio de metas (1). Tal 

diálogo já contribui com resultados parciais. As setas bidirecionais apontam 

para esse diálogo. Nesse ir e vir, decisões são reavaliadas à luz dos resultados 

que vão sendo gerados. Uma outra zona representada pelo modelo é a 

usinagem de materiais através de técnicas (2), com o fim de implementar os 

esboços produzidos em (1). Novas rodadas de refinamento acontecem até que 
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o resultado seja obtido, afinal. (SILVA, 2007, p. 67). 

 

Neste caso, as ideias e o estabelecimento de metas constituem o ponto de partida do 

processo composicional. Ou seja, materiais como rítmo, melodia e harmonia etc., são 

selecionados para servir às ideias previamente concebidas. 

Há também uma abordagem bottom-up (Figura 32). 

 

Figura 32 - Uma abordagem bottom-up do modelo de  

acompanhamento do processo composicional.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2007, p. 68). 

 

A abordagem bottom-up, apresentada na Figura 32 é descrita por Silva (2007, p. 68): 

 

[...] a usinagem de materiais através de técnicas (1), produzindo resultados 

(parciais) [...] Em seguida estes resultados podem ser avaliados com a 

finalidade de extrair deles mesmos o desígnio de metas, e o aclaramento de 

idéias (2). Se tais ações não se mostrarem suficientes para a realização da 

obra, ruma-se a uma nova rodada de geração de resultados, até que esses se 

mostrem em acordo razoável com a expectativa do compositor. 

 

Na abordagem bottom-up, os materiais disponíveis, submetidos a diferentes técnicas, 

são avaliados com a finalidade de se extrair deles possíveis ideias e metas.  

O Modelo de Acompanhamento do Processo Composicional de Silva (2007, p. 62) 

propõe oferecer “[...] uma visão panorâmica e em larga escala para o acompanhamento do 

processo composicional.”  
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4.2 Shravana 

 

Esta é a primeira das três obras compostas para este trabalho, e surgiu com a intenção 

de elaborar um estudo para a prática do Imalt.  

 

4.2.1 Ideias 

 

a) Origem do termo 

 

O termo sânscrito Shravana significa ouvir. Trata-se de um dos nove processos do 

sistema de ioga conhecido como bhakti, ou bhakti-yoga: a ciência da devoção. A ideia é que, 

segundo a tradição milenar da Índia, por ouvir apropriadamente o conhecimento dos Vedas, de 

uma fonte autêntica, uma pessoa pode superar a influência da energia ilusória. Isto a 

conduzirá a um estado sóbrio e pacífico de existência. 

Esta composição surgiu com a intenção de elaborar um estudo para a prática do Imalt.  

O efeito gerado pela prática da técnica apropriada de ouvir conhecimento de um 

mestre verdadeiro motivou o processo composicional. 

 

4.2.2 Princípios 

 

a) Utilização de contraste 

 

A estrutura formal da composição apresenta partes contrastantes quanto ao caráter dos 

sujeitos. Temos uma seção A intensa, movida, e uma seção B tranquila, reflexiva. Finalmente, 

há uma seção a tão movida quanto a primeira seção. 

 

b) Elementos extramusicais 

 

A seção A de Shravana sugere o ser humano sob influência da ilusão, com a mente 

agitada por um grande fluxo de desejos diversos e muitas dúvidas.  

A seção B está associada ao encontro com o conhecimento perfeito. Aqui o discípulo 

encontra o mestre e a ele, com grande respeito, como é apropriado, apresenta suas dúvidas. A 

associação com o mestre eleva o discípulo a um estado mental sóbrio, pacífico, 

autocontrolado.   
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Nesse estado, livre de dúvidas, o discípulo retoma seus deveres anteriores, agora de 

maneira equilibrada, sóbria e feliz. Esta é a seção a. 

 

4.2.3 Metas 

  

Esta instância se divide em propósitos e medidas.  

O propósito da obra foi desenvolver a técnica de mão direita denominada Imalt.  

Com relação a medidas, a duração da obra é de 3,5 minutos. Ela se encontra 

estruturada na forma A-B-a, onde: 

A – Pode representar a fase de dúvidas existenciais 

B – Pode representar a fase em que se obtém conhecimento (de um mestre) 

a -  Pode representar uma fase de conquista de certa sobriedade mental 

 

4.2.4 Materiais 

 

 O material inicial que deu origem a esta composição resume-se a três notas cromáticas 

produzidas na 2ª corda, cada uma delas articulada conjuntamente com outra nota proveniente 

da 1ª corda solta do violão (Figura 33). 

 

Figura 33 - Trecho inicial da Seção A. 

 

 

 
 

Fonte: O autor (2014). 

               Nota: visualizar Atmarama (2015p). 

 

 

4.2.5 Técnicas 

 

a) Imalt 

 

A técnica Imalt é apropriada para tocar repetidamente conjuntos de duas, três ou 

quatro notas. As seções A e a desta composição foram elaboradas de tal forma que seria difícil 

para o intérprete chegar ao resultado desejado sem a utilização do Imalt. Isso é devido à 

ampla recorrência de acordes repetidos (Figura 34). 
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  Figura 34 - Trecho da Seção A de Shravana. Recorrência de acordes repetidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

     Nota: visualizar Atmarama (2015q). 

 

 

b) Idiomatismo violonístico 

 

 Em Shravana, o pequeno motivo cromático Ré, Ré# e Mi, executado repetidamente 

na segunda corda é tensionado pela nota Mi referente à primeira corda solta, articulada contra 

cada nota do motivo. O conhecimento da disposição das notas na escala do instrumento, sua 

afinação e técnicas diferentes de tocar permitem ao compositor explorar uma linguagem 

sonora peculiar daquele instrumento. Neste caso, a nota Mi soa constantemente na primeira 

corda e, de três em três tempos, nas tercinas, a mesma nota Mi é articulada na segunda corda 

presa na quinta casa (Figura 35).  

 

Figura 35 - Trecho da Seção A de Shravana. Corda solta x Corda presa 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2014). 

         Nota: visualizar Atmarama (2015r). 

 

 

Temos aqui um recurso idiomático próprio do instrumento e bastante explorado por 

compositores, como, por exemplo, Villa-Lobos (c2000a) em seu Estudo n. 1, onde 

encontramos uma longa seção em que um acorde diminuto, armado nas quatro cordas centrais 

do violão, desliza descendente e cromaticamente por toda a extensão do braço, sendo 
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tensionado pelos sons constantes das cordas soltas nas extremidades, isso graças a um 

elaborado arpejo envolvendo todas as cordas do instrumento. 

 Uma das particularidades desse instrumento é que nele se pode fazer soar 

simultaneamente uma mesma nota em cordas diferentes, com timbres diferentes. O efeito é 

próprio do violão. 

 

c) Trêmulo 

 

Na seção B da Música, encontramos um trecho em trêmulo (Figura 36). Tennant 

(1995, p. 56) explica que o trêmulo causa a ilusão de que as longas notas melódicas tornam-se 

contínuas.  

 

Figura 36 - Trecho da Seção B em trêmulo de Shravana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

      Nota: visualizar Atmarama (2015s). 

 

 

A intenção em utilizar o trêmulo foi criar contraste dentro desta seção. 

 

d) Ostinato 

 

O motivo inicial se mantém persistentemente, sofrendo leve transformação e 

assumindo a função de um ostinato. Realçada pelo ostinato, uma melodia se desenvolve na 

região aguda (Figura 37).    
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Figura 37 - Trecho da Seção A em que uma melodia se desenvolve acima do ostinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

               Nota: visualizar Atmarama (2015t). 

 

 

 A partir do compasso número treze, a melodia desenvolve-se sobre o ostinato. 

    

e) Aplicação de contorno melódico 

  

O contorno melódico tomou sua forma da seguinte maneira: o material gerado a partir 

das notas Ré, Ré# e Mi foi reproduzido em diferentes alturas (Figura 38). 

 

     Figura 38 - Contorno melódico. 

 

   

 

 
 

     Fonte: O autor (2014). 

 

De acordo com o contorno estabelecido, podemos observar nos primeiros compassos 

de Shravana (Figura 39) que o material do primeiro compasso aparece no segundo compasso 

a um intervalo de décima primeira abaixo. Em seguida, surge no terceiro compasso, a partir 

deste ponto, a uma nona acima. Finalmente, o mesmo material aparece no quarto compasso a 

um intervalo de décima abaixo. 
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Figura 39 - Trecho da Seção A de Shravana, determinante do contorno. 
 

 

Fonte: O autor (2014). 

              Nota: visualizar Atmarama (2015u). 

 

Este movimento descendente, ascendente e descendente caracteriza o contorno em zig-

zag. 

 Com a expansão da ideia inicial a partir da aplicação do contorno, foi possível 

explorar o Imalt às vezes em duas, e às vezes em três notas simultâneas (Figura 40). 

 

Figura 40 - Trecho da Seção A. Imalt com 3 e com 2 dedos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

      Nota: visualizar Atmarama (2015v). 

 

 Considerando as características desta 1ª parte da composição, resolvemos então criar 

outra parte, contendo uma ideia contrastante (Figura 41).  
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Figura 41 - Trecho Seção B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

   Nota: visualizar Atmarama (2015w). 

 

 A seção a é, de fato, um retorno à seção A, com modificações próprias para a 

finalização da obra. Esta seção sugere o retorno às atividades anteriores. Tais atividades dizem 

respeito aos deveres naturais do ser humano. 

 

4.3 Alegoria 

 

Um homem correndo pela floresta, amedrontado. Este foi o tema inicial para a 

elaboração desta composição. Um dos propósitos, ao compor, foi o de produzir no violão um 

ambiente sonoro que estivesse, de alguma forma, relacionado com a imagem da fuga 

desesperada deste homem. 

 

4.3.1 Ideias 

 

a) Alegoria da tradição védica 

 

 A alegoria a seguir revela alguns fenômenos importantes que nos cercam e para os 

quais, na maioria dos casos, permanecemos desatentos. Esta alegoria está associada a um 

conto budista que, certa vez, ouvi de um monge:  

Um homem corre por uma floresta. Ele está fugindo de um tigre que o persegue com 

determinação. Então, de repente, o homem escorrega e cai em um precipício. Por sorte, ele se 

agarra a uma corda providencial. Em uma tentativa de descer ele olha para baixo e, para sua 

surpresa, vê um lago e crocodilos famintos já a sua espera. Ao pensar em subir conclui que 
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também não é uma boa ideia, pois o tigre permanece lá em cima, atento. Neste impasse, o 

homem ouve uma espécie de ruído constante, e percebe a presença de dois ratinhos, sendo um 

preto e o outro branco, eles estão entre o homem e o tigre, roendo a corda, incessantemente. 

Em meio a toda essa situação, aquele pobre homem fixa seus olhos em uma colmeia 

estrategicamente posicionada sob o galho saliente de uma árvore próxima. Naquela colmeia o 

mel lentamente parece formar uma gota e o homem, com seus olhos fixos, aguarda... e 

aguarda. Então ele passa a planejar como fazer para não perder aquela oportunidade e, por 

vezes, arrisca-se balançando a corda a fim de alcançar com sua boca, a trajetória da queda da 

insignificante gota de mel.  

As informações a seguir revelam a verdadeira identidade dos personagens desta 

alegoria: O homem que corre representa o ser vivo na floresta da existência material, de fato, 

somos nós. O tigre é a representação da velhice. Os crocodilos simbolizam a morte. Os 

ratinhos representam o tempo como os dias e as noites. A corda é o ar vital que mantém cada 

ser vivo em seus corpos. O mel representa a sedutora energia ilusória conhecida como maya 

que mantém a todos cativos no mundo perecível. 

O homem correndo pela floresta, amedrontado, foi o tema inicial para a elaboração 

desta composição. Um dos propósitos, ao compor, foi o de produzir no violão um ambiente 

sonoro que estivesse de alguma forma relacionado com a imagem da fuga desesperada deste 

homem. 

 

4.3.2 Princípios 

 

a) Elementos extramusicais  

  

Estes elementos estão associados a uma vivência monástica. A alegoria apresentada 

acima é a fonte de alguns elementos extramusicais, tais como o medo, a velhice, a morte, a 

ilusão, o ar vital, o tempo implacável.   

 

b) Metáfora: Cinético x Musical 

 

 O inicio da composição revela um acorde formado por intervalos de quartas 

sobrepostas que se movimenta. A disposição rítmica e movimento cromático, às vezes 

descendente, às vezes ascendente, ou ainda a permanência em um determinado ponto, bem 

como crescendos e diminuendos (Figura 42), foram recursos utilizados para sugerir o homem 
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na floresta, correndo assustado. 

 

 Figura 42 - Trecho de Alegoria. Compassos 7-10. 
 

 

Fonte: O autor (2014). 

              Nota: visualizar Atmarama (2015x). 

 

4.3.3 Materiais 

  

Um acorde de quartas sobrepostas.  

A afinação natural do instrumento (cordas soltas).  

Recursos idiomáticos do instrumento. Por exemplo, a utilização de uma mesma 

posição de mão esquerda em várias regiões da escala. 

 

4.3.4 Metas 

 

a) Propósitos 

 

 A composição tem forte caráter didático, podendo ser concebida como um estudo para 

desenvolver a técnica Imalt. 

Há o propósito de apresentar uma nova possibilidade, no que diz respeito à articulação 

e timbre, na linguagem do instrumento, o violão. 
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b) Medidas  

 

A duração da música é de aproximadamente 3,5 minutos.  

A composição tem 48 compassos e 4 partes. Há uma seção introdutória de três 

compassos. Em seguida temos a seção A que inicia no compasso número quatro e finaliza no 

vinte e quatro. Esta seção está associada à fuga desesperada do homem perseguido pelo tigre. 

A conclusão desta parte diz respeito à queda do homem no precipício e ao fato deste segurar-

se a uma corda providencial.  

A seção B começa no compasso número vinte e cinco e termina no compasso número 

trinta e nove. Esta é uma seção contrastante e está associada à frágil condição do homem que, 

em meio a uma situação caótica, delira com o prazer insignificante de gotas de mel que caem 

lentamente.  

Finalmente ocorre a seção A’ que inicia no compasso número quarenta e conclui no 

compasso número quarenta e oito. Neste ponto, com a corda prestes a partir, o homem, 

tomando consciência de sua frágil situação, ainda tenta livrar-se, em vão. 

 

4.3.5 Técnicas 

 

a) Paralelismo harmônico/melódico 

 

Acordes compostos de intervalos de 4ª justa e 4ª aumentada movimentam-se 

cromaticamente ascendente e/ou descendentemente (Figura 43). Ao soarem juntas, ouvimos 

tríades quartais movendo-se. 

 

Figura 43 - Trecho de Alegoria, cc. 4 e 5. Acordes formados por quartas sobrepostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2014). 

Nota: visualizar Atmarama (2015y). 
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b) Imalt 

 

 É apropriado, e mesmo proposital, a utilização da técnica Imalt. Isso acontece por 

estarmos lidando com o pulsar consecutivo de acordes em quase toda a extensão da peça. 

Praticamente a obra inteira é um contexto para a aplicação desta técnica. Ela pode ser vista 

contendo um forte caráter de estudo didático do Imalt, pela recorrência constante de acordes 

repetidos. 

 

c) Idiomatismo violonístico 

 

 A linguagem própria do violão, ou seu sotaque característico, predomina nesta 

composição quando observamos soar suas cordas soltas entre cada acorde armado nas 

mesmas cordas presas (Figura 43). Este recurso foi utilizado, por exemplo, no 3º Movimento 

(Vivo) do concerto para violão e pequena orquestra de Heitor Villa-Lobos. Em Santos (1975, 

p. 59), encontramos o exemplo dos primeiros compassos desta parte do concerto (Figura 44). 

 

    Figura 44 - Trecho do 3º Movimento do Concerto para Violão e Pequena Orquestra de Heitor Villa-Lobos.  

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Santos (1975, p. 59). 

       Nota: visualizar Atmarama (2015z). 

 

Além deste recurso, o violão permite, graças à disposição de sua escala, trastes e 

cordas, a movimentação ascendente ou descendente de estruturas harmônicas diversas, como 

podemos ver também nesta composição (Figura 44). 

  

4.4 Vandana 

 

Esta é a terceira das três obras compostas para este trabalho. O emprego do Imalt é 

eficaz em determinadas seções. 
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4.4.1 Ideias 

 

a) Origem do termo 

  

Vandana é uma palavra proveniente do idioma sânscrito. Significa orar. O termo 

refere-se também a um dos nove processos do sistema de ioga conhecido como bhakti, ou 

bkakti-ioga. 

  

4.4.2 Princípios 

 

a) Elementos extramusicais  

  

Estes elementos extramusicais estão associados a uma vivência monástica, onde a 

prática sistemática de Vandana é uma constante. A oração está associada a qualidades como 

humildade, tolerância, compaixão, entre outras. O ambiente de oração sugere calma, 

conhecimento, fé. 

 

b) Metáfora: Cinético x Musical 

  

Nesta composição, o ostinato, na região intermediária, deixa em relevo a melodia de 

caráter suplicante (Figura 45). 

 

Figura 45 - Trecho de Vandana. Melodia em relevo a partir de [A.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O autor (2015). 

   Nota: visualizar Atmarama (2015aa). 

 

A partir do compasso n. 28, na seção A.1 a melodia surge sobre o ostinato. 

 

 



58 

 

 

4.4.3 Materiais  

 

 Um ostinato na região intermediária do instrumento. 

 Uma melodia acima do ostinato. 

 Um movimento na região grave, dialogando com a melodia.  

 

4.4.4 Metas 

 

a) Propósitos 

  

Enquanto planejávamos esta composição desejamos elaborar um tema com variações. 

Foi também nossa intenção estimular o emprego da técnica Imalt. 

 

b) Medidas  

 

A duração da Música é de aproximadamente 6 minutos. Ela possui 125 compassos e 

está dividida em 10 seções: 

 

Tabela 1 - Vandana – Medidas 
 

Seção Nome Compassos 

   

1 Introdução.1 1 – 18 

2 Introdução.2 19 – 27 

3 Seção A.1 28 – 35 

4 Seção A.2 36 – 49 

5 Seção B 50 – 70 

6 Seção C 71 – 90 

7 Seção D0 91 – 95 

8 Seção D1 96 – 117 

9 Seção D2 118 – 121 

10 Seção E 122 – 125 
 

Fonte: O autor (2015). 

 

 Estas seções foram geradas fora de ordem. Cada uma delas foi impressa e em seguida 

todas foram expostas, espalhadas sobre uma mesa. Passou-se, então, a ordená-las de acordo 

com diferentes critérios. Como exemplo, ao ponto áureo da peça caberia uma determinada 

seção. Considerando as características das partes disponíveis, a seção C foi escolhida. E assim 

sucessivamente. Uma vez ordenadas as partes, vimos a necessidade de alinhavá-las nos 
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pontos de junção entre elas. Para isso foram utilizados recursos como respirações e 

aproveitamento de pontos comuns entre as seções. Dessa forma criou-se a ordem das partes. 

  

4.4.5 Técnicas 

 

a) Rearmonização 

 

No próprio tom. 

 

  Figura 46 - Trecho de Vandana. Rearmonização no próprio tom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2015). 

   Nota: visualizar Atmarama (2015bb). 

 

 

No IV grau. 

 

Figura 47 - Trecho de Vandana. Rearmonização no IV grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O autor (2015). 

   Nota: visualizar Atmarama (2015cc). 
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No VI grau. 

 

Figura 48 - Trecho de Vandana. Rearmonização no VI grau. 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2015). 

   Nota: visualizar Atmarama (2015dd). 

 

 b) Imalt 

 

 O Imalt é aplicado em algumas seções (por exemplo, na seção D2). O ostinato na 

região intermediária (R3,1,2,2) é articulado progressivamente até alcançar todas as 

semicolcheias (R3,1,3,1,3), (R3,1,3,1,3) e (R3,1,1,1,1,1,1,1,1,1). R simboliza durações em 

pausa. 

 

Figura 49 - Trecho de Vandana. Imalt. Articulações progressivas do rítmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2015). 

Nota: visualizar Atmarama (2015ee). 

 

 

c) Idiomatismo violonístico 

 

Uma linguagem característica do violão, como fazer soar cordas presas e cordas soltas 

simultaneamente, pode ser percebido no início desta composição. 

 Arpejos e ligados ascendentes e descendentes, em cordas presas e cordas soltas, 

surgem com força na seção C. Esta seção apresenta uma variação contrastante do tema e 

solicita vigor e virtuosismo do intérprete para um resultado satisfatório. 
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Figura 50- Trecho de Vandana. Arpejos e Ligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2015). 

   Nota: visualizar Atmarama (2015ff). 

 

4.5 Resultados  

 

Esta é a instância central do Modelo (SILVA, 2007) e contempla todas as informações 

coletadas em todo o processo. Isso envolve as ideias, ou motivos iniciais de cada uma das 

peças. Estas ideias transformam-se, expandindo-se. As transformações são resultados de 

aplicação de técnicas, como, por exemplo, contorno melódico, sobre os materiais iniciais 

(biotério) (LIMA, 1999). Novas aplicações de diferentes técnicas são realizadas sobre estes 

resultados mais recentes, gerando novos resultados. Este é um movimento característico do 

processo composicional. 

Antes da versão final, várias versões parciais são geradas como resultados 

intermediários. Esta instância do Modelo (SILVA, 2007) armazena todos estes diferentes 

resultados parciais. Isso inclui as partituras de versões intermediárias, a partitura final e a 

versão de fechamento, contendo todos os detalhes absorvidos ao longo de todo o processo 

composicional. 

Ainda nesta instância do Modelo, constam os dados referentes às apresentações 

públicas das obras, isto é, o primeiro recital, o segundo recital, a apresentação durante a 

qualificação e a apresentação na ocasião da defesa. O próprio memorial de cada uma das 

obras deve constar nesta sessão. 
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5 COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 

 

Neste trabalho, apresentou-se uma proposta técnica de execução instrumental 

denominada Imalt. O Imalt foi exposto ao lado de outras técnicas como o dedillo, a alzapúa, 

o rasgueado e o trêmulo. Isso visou aclarar seu potencial para solução de determinados 

problemas de articulação (como é o caso de acordes repetidos, recorrentes no repertório 

violonístico). 

 O recurso técnico Imalt surgiu em uma circunstância que envolveu aspectos técnicos 

de execução, associados a aspectos composicionais. Foi o caso da elaboração da Música Gita 

(ATMARAMA, 2008a). O resultado obtido em Gita tornou mais evidente a utilidade deste 

recurso. Isso ficou constatado ao se observar que, nas texturas das composições para violão, 

eram recorrentes trechos ou passagens rápidas com acordes repetidos.  

Dois estudos com os títulos Imalt 1 e Imalt 2 foram publicados no livro Doze 

Composições para Violão (ATMARAMA, 2008a). Estes estudos foram elaborados com o 

propósito específico de desenvolver a referida técnica. 

Como exemplo, apresentamos seções das seguintes obras: Estudo n. 11 de Villa-Lobos 

(c2000e), Elogio de la Danza de Brouwer (1964) e Thème Varié et Finale de Ponce (c2006). 

Deve-se compreender que existem muitos casos além destes, em que o emprego do Imalt é 

igualmente apropriado. 

Do ponto de vista de uma abordagem composicional, o Imalt figura nas três obras 

elaboradas nesta dissertação, demonstrando mais uma vez sua utilidade como ferramenta 

composicional. As obras Shravana, Alegoria e Vandana foram compostas de tal forma que 

facilmente se consegue um resultado eficiente ao interpretá-las com a utilização do Imalt. 

Os memoriais dessas composições autorais foram elaborados a partir do Modelo de 

Acompanhamento do Processo Composicional proposto por Silva (2007). Conforme 

observado, o Modelo conecta, através da instância Resultados, outras cinco instâncias, quais 

sejam, Princípios, Ideias, Metas, Materiais e Técnicas. A experiência de relatar as etapas da 

elaboração das composições através deste Modelo permitiu uma visão panorâmica do 

percurso realizado, desde sua fase embrionária até a conclusão da obra.  

Nesse sentido, outro dado importante resultou da utilização deste Modelo de 

Acompanhamento (SILVA, 2007). Nota-se que a memória para a interpretação das obras é 

favorecida. Isso ocorre possivelmente pelo fato de, durante a execução, o intérprete poder 

contar com o privilégio de uma imagem clara da obra. Após a elaboração dos memoriais, 

percebeu-se que a execução alcança outro nível, deixando mais evidente os caminhos 
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relativos à dinâmica e articulação a serem trilhados. Esta visão panorâmica, uma vez presente 

permite, a cada momento do percurso interpretativo, uma estratégica visualização de começo, 

meio e fim da obra. Isso contribui com a formação de uma imagem mental da obra. Desta 

forma, o Modelo de Silva (2007) parece ser estratégico no mapeamento da interpretação do 

ponto de vista da memorização das partes de uma obra. 

O fato de três composições inéditas terem sido geradas é significativo. Estas 

composições em si já contribuem para o repertório contemporâneo violonístico. Elas também 

oferecem uma oportunidade para o estudo e desenvolvimento da técnica Imalt, que tem sido 

um alvo de curiosidade mesmo por parte de reconhecidos especialistas na área de 

Performance em violão erudito. A cerca disso, reportamos o caso do violonista Fábio Zanon 

ter exposto Imalt 1 em seu Programa O Violão Brasileiro, transmitido pela Rádio Cultura 

FM de São Paulo. Ademais, o violonista Luis Carlos Barbieri apresentou Imalt 1 e Imalt 2 

em seu Programa Violões em Foco, transmitido pela Rádio MEC FM, no Rio de Janeiro. A 

Revista Cover Guitar, n. 171 também cedeu um generoso espaço para a divulgação do CD 

Imalt, contendo uma importante resenha do redator, Fábio Carrilho. (CARRILHO, 2009). 

Estes são alguns dos sinais que apontam para o fato de que este trabalho pode vir a 

oferecer razoável contribuição para a área de interpretação e composição ao violão. 

Criar perspectivas para novas maneiras de fazer soar o instrumento gera maiores 

possibilidades e coloridos ao fazer musical, o que acaba por aumentar também o prazer de se 

fazer Música. Portanto, nosso sentimento nesse momento não poderia ser outro além do 

desejo de poder dar continuidade ao trabalho em outra instância. Naturalmente, a este 

sentimento somam-se alegria e gratidão pela oportunidade. 
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ANEXO A – Entrevista fornecida por Alexandre Atmarama à Rádio MEC FM do Rio 

de Janeiro 

 

Violões em Foco: [...] o seu primeiro CD recebe o nome de Imalt, que é 

uma técnica de mão direita que você desenvolveu e aplica em peças do 

repertório tradicional como o Estudo 11 do Villa-Lobos, o Elogio de la 

Danza do Brouwer, o Tema Variado e Finale do Ponce, entre outras, não é? 

Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre esta técnica.    

Alexandre Atmarama: Claro. Imalt significa simplesmente o indicador, 

médio e anular (mão direita) ferindo as cordas de baixo para cima, como se 

faz normalmente, e de cima para baixo, num movimento alternado. Eu vejo 

cada unha ativa como um plectro natural. Penso que tocar dessa maneira 

proporciona considerável economia de energia. Também imprecisões 

rítmicas podem ser atenuadas, além de possibilitar um maior colorido à 

execução porque, quando se toca no sentido oposto, você tem um novo 

timbre. Uma pequena passagem na música Gita, que ouvimos há pouco, 

especificamente no quarto compasso, ali... um acorde deve ser tocado duas 

vezes com certa rapidez. Então, enquanto eu compunha essa peça, tocar esse 

acorde da maneira convencional estava me causando insatisfação, na 

verdade. E isso me levou a explorar esse recurso. Então, logo eu percebi que 

ele servia muito bem em diversas situações do repertório tradicional do 

violão, onde é recorrente o emprego de acordes repetidos. Então, finalmente, 

quando entedi que não havia quem tocasse daquela maneira com 

regularidade, e que não existia um nome para aquele procedimento, aí eu 

resolvi batizá-lo assim: Imalt. 

Violões em Foco: O seu CD lançado em 2008 tem esse título e as partituras 

dessas composições, que foram gravadas, foram editadas num álbum, não é? 

Como podemos conhecer melhor a técnica? Você tem algum método? 

Porque o álbum foi lançado, mas ele não fala especificamente de como 

desenvolver a técnica, é isso? 

Alexandre Atmarama: Não, o álbum é uma coletânea de peças... que eu 

tocava para os amigos, e eles me pediram que eu organizasse esse álbum e 

editasse estas peças. Mas o álbum não se dirige especificamente à técnica em 

si. Entre estas peças, eu coloquei os dois estudos diretamente relacionados à 

prática do Imalt e escrevi um pouco sobre o assunto. Na verdade, isso é um 

outro projeto. Alguns violonistas têm manifestado bastante interesse nesse 

assunto e estão, de alguma forma, até estudando mesmo o Imalt. É possível 

encontrar vídeos no youtube de violonistas tocando. Portanto, embora eu não 

tenha feito ainda, vejo que tenho que dar atenção a isso e sistematizar o 

estudo da técnica. Tudo leva a crer que este será meu próximo trabalho, 

mesmo. Enquanto isso não acontece, eu fico à disposição para qualquer 

dúvida ou esclarecimento nesse sentido. E ainda digo, lembrando, que há 

informações básicas nesse livro que você mencionou há pouco, e ainda dois 

estudos, o Imalt 1 e o Imalt 2 - no livro Doze Composições, que foi editado 

pela UFRN. 

Violões em Foco:  Antes de nós ouvirmos essas composições, eu gostaria 

aqui de parabenizar pelo seu trabalho, tanto como violonista como 

compositor. São composições que me atraem bastante. Você tem uma 

interpretação excelente, muito fluente, eu fico muito feliz mesmo de escutar 

o seu trabalho. E agora vamos compartilhar com os ouvintes aqui da MEC 

FM. 

Alexandre Atmarama: Obrigado! 

Violões em Foco: Ah, Que é isso! Vamos ouvir agora, então, duas 
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composições de Alexandre Atmarama: Imalt 1 e Imalt 2, com o próprio 

compositor ao violão. (informação verbal)16
. 

                                                 
16

Informação verbal de parte da entrevista fornecida por Alexandre Atmarama à Luis Carlos Barbieri, no 

Programa Violões em Foco, transmitido pela Rádio MEC FM do Rio de Janeiro,  no dia 25 de Julho de 2012, 

às 22 horas. 
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APÊNDICE A - Partitura de Shravana 
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APÊNDICE B - Partitura de Alegoria 
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APÊNDICE C – Partitura de Vandana 
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