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M

elancoli[r]a é uma obra para violão solo escrita em 2015 por Almeida-Ribeiro e dedicada
ao violonista brasileiro Fabio Scarduelli (1977), que realizou sua estreia em 2015, em
Curitiba PR, na série de Concertos Solo a convite do Museu Guido Viaro1. A obra nasceu

de um trabalho colaborativo entre o compositor e o intérprete (SCARDUELLI, RIBEIRO, 2016, p. 2) e é
a primeira obra que inaugura um ciclo para violão de Almeida-Ribeiro, trabalho ainda em desenvolvimento.
Uma das motivações iniciais do trabalho foi escrever uma nova obra para o violão repensando o uso
das alturas: o instrumento, com seus trastes, é refém de um sistema temperado. Assim, o violão possui um
repertório com poucas obras que exploram seu lado ruidoso e inarmônico, como ocorre por exemplo com
Helmut Lachenmann em seu Salut für Caudwell (1985) ou com Giacinto Scelsi com seu Ko-tha (1967).
Nesse sentido, buscamos ressignificar o instrumento. O processo de experimentação revelou outro
interesse, não mais na dicotomia de altura versus ruído, mas no uso da temporalidade e ressonância: “Surge
então um primeiro esboço da ideia da peça, a construção de uma nova virtuosidade: a temporalidade.”
(SCARDUELLI, RIBEIRO, 2016, p. 4).
No processo pré-composicional da obra idealizamos então a imagem da fusão do violão moderno,
instrumento do ser humano, com a harpa eólica, um instrumento regido pela natureza. Com o uso de
scordatura (Figura 1), emergimos harmonias fora do sistema temperado, buscando estruturar um campo
harmônico mais ecológico, com frequências e batimentos naturais.

FIGURA 1 – Scordatura utilizada em Melancoli[r]a. Fonte: RIBEIRO, 2015.

De forma complementar, foi necessário criar um sistema de notação híbrido que conjugasse ação com
resultado sonoro. Após algumas discussões com o violonista, chegou-se ao seguinte modelo: na parte interna
do pentagrama temos a notação tradicional para localização das notas no braço, dentro da convenção do
sistema temperado; na parte superior do pentagrama temos símbolos indicando a corda a ser executada e o
desvio microtonal resultante da scordatura (Figura 2).
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Disponível em: <https://youtu.be/5fQOxd2KcrE>. Acesso em: 28 ago. 2020.
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FIGURA 2 – Notação híbrida em Melancoli[r]a. Fonte: RIBEIRO, 2015.

Finalmente, endereçando especificamente a questão da temporalidade, utilizamos o tremolo de bandolim,
uma técnica pouco usual no instrumento, porém já utilizada por outros compositores, como no Estudo nº12
(1953) de Villa-Lobos ou mesmo o Quartett für vier Gitarren (2007) de Georg Friedrich Haas

FIGURA 3 – Notação de tremolo de bandolim em Melancoli[r]a. Fonte: RIBEIRO, 2015.

A técnica é produzida pelo rápido vai-e-vem do dedo indicador de forma a borrar e obscurecer os ataques,
dando a percepção de um som contínuo, algo artificial no instrumento.
Além da estreia em 2015, a obra foi executada por Scarduelli em outras duas instâncias: em 2016 no
XXVI Congresso da ANPPOM; e em 2017, no “I Seminário de Violão Milton Nunes” em Campinas. Por
fim, a obra foi gravada2 por Scarduelli em 2016 no Laboratório de Música, Sonologia e Áudio (LaMuSA)
da Universidade Estadual do Paraná, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Recentemente, a obra foi
lançada no álbum “Obras Brasileiras para Violão” de Fabio Scarduelli (2020; ver Figura 4).

FIGURA 4 – Capa do álbum “Obras Brasileiras para Violão”. Fonte: SCARDUELLI, 2020.
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Disponível em: <https://soundcloud.com/felipe-de-almeida-ribeiro-714764250/melancolira-2015>. Acesso: 28 ago. 2020.
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