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      Palavras-Chave: berimbau; textura; grão; notação. 

Tema: A peça "Migalha" de Joachim Emidio, para três berimbaus e um tam-tam (três 

executantes), apresenta um estudo rítmico-textural sobre os timbres do instrumento 

principal da obra, o berimbau brasileiro. A peça resultou do contato com Fernando 

Miranda (mestrando no Instituto de Artes que trabalhou com composição e improvisação 

com o berimbau durante a época da criação da peça) e com as noções de "textura" e 

“grão” em música, advindas da literatura sobre música eletroacústica e música concreta, 

sobretudo dos escritos de Flo Menezes. De acordo com Menezes (2013), a textura 

musical constitui uma trama em que se anulam as figuras e a percepção se ampara com 

o seu conjunto. Segundo o mesmo, “A noção de grão encerra assim a percepção dos 

‘vestígios rítmicos’ presentes na constituição interna dos espectros, percebidos não 

como eventos rítmicos em si, mas antes como elementos da textura" (MENEZES, 2004, 

p.224). Assim, a criação da obra pretendeu unir tais noções ao berimbau, que, por 

diversas razões, é esteticamente pouco relacionado à literatura mencionada. (2) 

Objetivos: Após a performance, pretende-se explanar a obra em termos de composição 

e notação. Referente à composição, objetiva-se mostrar como foram classificados os 

timbres do berimbau e como esses se tornaram alicerce para compor as diferentes 

texturas na obra. Também pretende-se mostrar como se chegou a um tipo de notação 

específico, através do estudo do repertório já existente para o instrumento e também de 

testes práticos com outros instrumentistas. (3) Metodologia: Sendo a composição 

textural algo pouco explorado no repertório escrito para o berimbau, procurou-se, a partir 

de uma classificação dos timbres que o instrumento oferece, a criação de texturas com 

cada um deles isoladamente, através da sobreposição, no tempo, de figuras rítmicas 

realizadas por cada um dos três executantes. Considerando que a peça seria um trio no 

qual se teria no máximo três berimbaus soando simultaneamente, elevou-se a 

possibilidade de criar e manipular diferentes texturas e densidades, com maior gama de 

variação do que aquela permitida pelo uso de apenas um ou dois berimbaus. Aqui se faz 

presente uma espécie de “síntese granular”, termo emprestado da música eletroacústica 

que define bem o processo de criação dessas texturas: "[A síntese granular] consiste na 

densa multiplicação de um minúsculo fragmento sonoro ou grão [...]" (MENEZES, 2004, 

p. 225). Sobre a notação, foram analisados trabalhos escritos para o instrumento, tais 

como as transcrições presentes em “O Berimbau-de-Barriga e seus toques” de Ray 

Shaffer, o guia promovido pelo projeto Arcomusical, “Style and Notation Guide for 
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Composers”, ou mesmo peças do repertório contemporâneo como “Septeto” de Arthur 

Rinaldi e “Íris” de Alexandre Lunsqui. Apesar do estudo comparativo dos tipos de 

notação ter sido construtivo, verificou-se ser útil o estudo empírico desta questão, 

testando a funcionalidade da escrita junto a colegas de instituição que tocavam o 

berimbau. (4) Resultados Obtidos: A peça foi dividida em duas partes: a primeira, 

apresentando separadamente as texturas sonoras resultantes da pesquisa mencionada, 

que direcionalmente se tornam cada vez menos separadas, até o momento em que 

esses timbres se sobrepõem. A seguir, uma seção mais aberta, ainda reunindo esses 

sons, mas de maneira mais "caótica" e sujeita ao acaso. Finalizando, aparece o quarto 

instrumento da obra, inédito até então: o tam-tam. Tocado pelos três executantes 

simultaneamente, este instrumento em si não é tocado, mas usado como se fosse 

a pedra do berimbau, ou seja, percute-se o arame do berimbau encostando-o no tam-

tam, resultando assim um som ampliado e distorcido pela vibração deste. Concernente à 

notação, chegou-se a um resultado que muito difere das notações existentes nos 

repertórios escritos para berimbau. 
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