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ENTREVERO INSTRUMENTAL 

O Entrevero Instrumental é formado por Arthur Boscato [violão sete cordas], 

Diego Guerro [acordeon], Jota P Barbosa [saxofone], Filipe Maliska [bateria] 

e Rodrigo Moreira [baixo] e apresenta um trabalho autoral de música 

instrumental brasileira com grande inuência dos ritmos do sul do Brasil e da 

música contemporânea. 

Passou por mais de 60 cidades do Brasil, entre os estados de SC, PR, RS, SP, 

RJ, MG, PE, CE e BA. Foi selecionado para as turnês: Circuito SESC Teatros 

2010, Circuito SESC Música 2012, Circuito Cultural SESI 2013, Circuito 

Cultural SESI 2014. Realizou também uma turnê em 2013 por França e 

Espanha, com o apoio do Ministério da Cultura, e a turnê Ao Sul em 2017, que 

passou por Argentina, Uruguai e sul do Brasil. 

Participou de importantes festivais como o Savassi Festival 2011 em Belo 

Horizonte, o Joinville Jazz Festival 2010, o Festival Internacional Jazz a la 

Calle 2015 no Uruguai, Mostra SESC Cariri 2015 no Ceará , Festival de 

Inverno de Garanhuns 2014, Copa do Mundo 2014 em Salvador e 

Experimentasom no SESC Sorocaba em 2017. 

Recebeu o prêmio Novos Talentos do Jazz 2011, o Itaú Rumos Música 2010-

2012, Prêmio Elisabete Anderle 2010 pelo disco Siri al Presto, Prêmio 

Funarte de Música Brasileira em 2013 pelo disco Êxodo e Prêmio Elisabete 

Anderle 2015 pelo disco Estratossoma. Realizou em 2017 o programa 

Instrumental SESC Brasil. 
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O PROJETO ENTREVERO INSTRUMENTAL + 

Após quatro anos de grupo e dois discos lançados, a 

inuência da música dos séculos XX e XXI e das 

tradições de vanguarda impeliu-nos a partir para um 

rumo de experimentação e renovação, que culminou 

no abandono do sistema tonal, na exploração de 

texturas e de técnicas estendidas, na improvisação 

livre, na adição de timbres eletrônicos através do 

processamento de áudio em tempo real e do controle 

dos parâmetros utilizando os movimentos do corpo 

(através do software Pure Data (Pd) e do sensor de 

movimento Kinect) e na adoção de procedimentos 

rítmicos como a modulação métrica e os compassos 

irracionais. 

Para além dos compositores e correntes musicais às 

quais éramos expostos na universidade, fomos 

inuenciados pela vanguarda de gêneros como o 

rock, o heavy metal e o jazz, chegando a referências 

as mais díspares: brasileiros como Hermeto Pascoal e 

Arrigo Barnabé; bandas como Fantômas (Mike 

Patton), Naked City (John Zorn), The Mars Volta e 

Portal; compositores como Charles Ives e Iannis 

Xenakis; instrumentistas como Chris Dave; e gêneros 

de música eletrônica, como breakcore e dubstep. 

Este ímpeto de renovação reetiu-se em todos os 

parâmetros do projeto Entrevero Instrumental +, 

inclusive em sua própria forma, pensada de maneira a 

ampliar o conceito de álbum. 

Assim, em sua totalidade, o projeto abarca um 

documentário (Estratos); este songbook; uma versão 

do disco central em formato audiovisual; um patch¹ 

do Pd; e não um disco, mas três: 1) o central, 

chamado Estratossoma, com camadas eletrônicas 

geradas através da interação dos instrumentos com o 

1 Arquivo em formato .ly, é o formato salvo pelo Pure Data e contém todas as 

informações e parâmetros editados pelo usuário na criação de determinada 

ferramenta de processamento de áudio.  

computador e lançado em CD (A); 2) um disco 

acústico, sem as camadas, chamado Desporchado e 

lançado em vinil; e 3) um disco totalmente eletrônico e 

manipulado, que ampliou o repertório de conceitos 

para elementos como microtonalismo e apreciação 

em realidade virtual. 

Cabe ressaltar, igualmente, que os discos ainda fazem 

uma ana log ia  com temas recor ren tes  na 

contemporaneidade: Desporchado representa a 

realidade, Estratossoma representa a realidade 

aumentada (real somado a uma camada virtual) e o 

terceiro representa a própria realidade virtual. 

Para além da forma do projeto, em diálogo constante 

com objetos temáticos latentes, todos os seus 

parâmetros foram afetados por referências de 

vanguarda, a começar pela construção harmônica. 
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HARMONIA

Apesar de fazer uso de técnicas que não primam pela 

utilização de acordes e melodias em grande parte das 

seções das peças, as harmonias, quando presentes, 

foram criadas a partir de shapes² no braço do violão. 

Acordes comuns à linguagem do instrumento, 

clusters e formas não usuais combinam-se na criação 

da base dos temas. A escolha de cada um deles foi 

baseada pura e simplesmente no resultado sonoro, 

num caminho contrário ao da busca por relações de 

tensão e resolução inerentes ao sistema tonal. Esta 

dinâmica congurou um processo intuitivo, no qual 

havia liberdade total para modicar as sequências e 

criar metamorfoses a m de atingir um resultado 

sonoro satisfatório. 

A m de criar coesão e denir seções diferentes, nos 

utilizamos da repetição, baseados em uma técnica 

explorada à exaustão na música popular, na qual uma 

sucessão de acordes retorna ao seu início por 

diversas vezes, servindo normalmente de pano de 

fundo para uma melodia ou um improviso tonal. 

Porém, algumas distinções fundamentais podem ser 

apontadas na música do Entrevero Instrumental +: 

por não lidar com material óbvio ao ouvido tonal e, 

assim, repleto de subjetividade, a repetição gera 

novas questões a cada ciclo, ao invés de tornar-se 

maçante. Há, em seus reinícios, o reforço de um 

sentido vetorial de apoio, uma sensação de dualidade 

advinda das forças desiguais impelidas pelas partes 

internas e externas da progressão de acordes, e não 

das qualidades inatas dos mesmos grupos de notas 

no sistema tonal. O ouvinte busca criar sentido e 

relações, tendo sua atenção aguçada com o decorrer 

das várias exposições. Pela mesma razão, por vezes a 

própria sequência harmônica é o objeto central da 

composição, apontando a necessidade de ser 

²Formatos de acordes, fôrmas de mão.

apreciada em si mesma sem estar sujeita a nenhum 

outro parâmetro. A partir daí, é natural a dissolução da 

hierarquia entre harmonia, melodia, improvisação e 

ritmo, criando um contexto em que cada um – ou mais 

de um – pode ser protagonista. 

Nas partes onde há melodia, por vezes partimos de 

técnicas cerebrais, como o serial ismo e o 

dodecafonismo. Porém, desprendemo-nos do 

paradigma que obriga a criação a servir a técnica. No 

caminho contrário, a técnica serviu à criação e 

mesmo quando nos utilizamos de tais procedimentos, 

modicações podiam ser feitas livremente nas linhas 

melódicas que surgiam das séries, fazendo melodia e 

harmonia convergirem para o mesmo objetivo nal: o 

som. 

Por m, há trechos tonais durante os discos, que 

aparecem como citação de temas do repertório da 

música regional, como a canção Destino Missioneiro, 

do compositor Noel Guarany; como interlúdio 

contrastante; ou como elemento na criação de planos 

múltiplos, em que uma das camadas é tonal e chega a 

citar harmonias consideradas clichês no universo da 

música popular, colocando-as em questão ao inseri-

las em um ambiente caótico e ruidoso, que parece 

querer abafá-las e reduzi-las. 
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TIMBRE

Outro aspecto da música do Entrevero Instrumental 

levado adiante através da experimentação foi o timbre. 

A formação inusitada do quinteto – 

saxofone, acordeon, violão 7 cordas, contrabaixo e 

bateria – sempre foi um elemento de considerável 

importância na criação e armação da identidade do 

grupo. Porém, neste caminho de exploração, era 

natural que esta paleta sonora fosse também 

extrapolada. 

Para tanto, um primeiro passo foi o estudo de técnicas 

estendidas, buscando extrair sons incomuns e ruídos 

de cada um dos instrumentos. No violão e no 

contrabaixo (substituído no projeto por um baixolão, 

híbrido de contrabaixo e violão) foi utilizada a 

desanação durante a performance através da 

manipulação das tarraxas; no violão, o ataque de duas 

cordas simultaneamente, sobrepostas e seguras pela 

mão esquerda (B), e o ataque das partes das cordas 

que cam entre a pestana e as tarraxas e entre o nal 

do braço e o cavalete (sobre a boca e o corpo do 

instrumento); na bateria, manipulação da anação 

das peles com uma das baquetas enquanto a outra 

toca, manipulação da esteira da caixa com a perna 

enquanto as duas mãos realizam um rudimento, e 

execução de guras rápidas através da inserção de 

uma das baquetas entre os dois pratos do chimbau; 

no  saxo fone ,  ha r môn i cos ,  mu l t i f ôn i cos , 

desmontagem do instrumento e exploração dos sons 

de cada parte e da junção de algumas delas em 

especíco, e variação da anação utilizando a perna 

para impedir a passagem de ar pela campana; e no 

acordeon, variação na anação através de uma 

técnica em que o instrumentista imprime grande 

pressão ao fole e solta a tecla aos poucos (o que faz 

com que a passagem de ar pela palheta seja 

reduzida), e o som do ar sendo liberado pela válvula 

acionada com o polegar da mão esquerda. Todos os 

integrantes ainda exploraram sons percussivos em 

seus instrumentos. 

Cabe frisar que a montagem da bateria continha 

objetos sonoros incomuns: uma tampa de lata sobre o 

chimbau, uma chapa metálica e uma rigideira, 

utilizadas como condução, e um bombo leguero 

(instrumento tocado com as duas mãos e com 

presença marcante em diversos gêneros regionais do 

Cone Sul) montado como um bumbo de pé e tocado 

com pedal duplo. 

Após este estudo e com o desejo de transcender os 

recursos que os instrumentos poderiam nos oferecer, 

voltamos a uma ideia já presente durante a pré-

produção de Êxodo (álbum anterior, lançado em 

2013): a inserção de timbres eletrônicos. À época 

deste disco, ocorreram-nos algumas possibilidades, 

como a adição de um sexto integrante trabalhando 

com síntese e manipulação sonora, porém, nenhuma 

delas mostrou-se satisfatória. 

Buscávamos uma ferramenta com a qual fosse 

possível processar o som dos instrumentos em 

tempo real e que fosse passível de controle por parte 

dos próprios membros do grupo, em um sentido de 

variação dos conceitos da música eletroacústica, 

cujos compositores criavam peças em laboratório a 

partir da manipulação de materiais pré-gravados e da 

síntese de sons eletrônicos. O intuito do Entrevero era 

transportar essas ideias para a situação do ao vivo e 

com níveis de interação, controle e impresivibilidade. 

A resposta para esta questão veio nas aulas de 

História da Música da UDESC, então ministradas por 

Rodrigo Moreira, nas quais entramos em contato com 

o software Pure Data, um ambiente de programação 

gráca de código aberto que, através de algoritmos, 

pode  i nco rpo ra r  d i ve rsos  pa râmet ros  de 

processamento de áudio em tempo real. Os 

parâmetros podem ser manipulados e salvos na 
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TIMBRE

forma de um patch. 

Entramos, então, no universo do Pd e na comunidade 

ex tensa do sof tware na in ternet ,  na qua l 

d e s e n v o l v e d o r e s  t r o c a m  i n f o r m a ç õ e s  e 

disponibilizam seus próprios patches. Um deles, o 

grannie basher (criado pelo australiano Matt Davey, 

que por m nos auxiliou no início do processo), foi o 

mais utilizado no disco Estratossoma. Trata-se de um 

patch para síntese granular, um processo que, a partir 

de uma amostra sonora, sintetiza múltiplos grãos com 

características timbrísticas diferentes (altura, 

intensidade, níveis de reverberação, delay...) e cria 

com eles uma nuvem densa na qual cada grão é 

distinto mas faz parte do todo. A amostra base 

normalmente é um sample curto e estático. O que 

zemos foi submeter ao grannie basher o som de 

nossos instrumentos tocados ao vivo. Assim, surgiu 

o foco apenas na 

manipulação do som, já que a síntese seria 

desempenhada pelo próprio computador. 

Porém, mostrou-se necessário o controle desta 

nuvem, que se tornava disforme e poderia soar 

extremamente ruidosa durante todo o tempo da 

porformance, caso os parâmetros estivessem 

congurados de modo denitivo. 

Procurando evitar adicionar um membro extra ao 

quinteto para efetuar este controle, e sim tratar o 

e l e m e n t o  e l e t r ô n i c o  e m  u m a  n o ç ã o  d e 

transumanismo³, na qual o instrumento é uma 

extensão do corpo e o eletrônico é uma extensão do 

instrumento, chegamos ao sensor de movimento 

Kinect, aberto para desenvolvedores em 2011 e para 

o qual descobrimos já haver um driver (Synapse) que 

transmitia suas informações para o Windows. Havia 

sido desenvolvido também um patch do Pd pelo grupo 

de dança e tecnologia argentino InTAD (Equipo de 

Investigación en Tecnologia Aplicada a la Danza), o 

qual permitia que o Pd interpretasse a leitura de 

movimentos do Kinect (C). 

Assim, a par tir da soma Pure Data e Kinect, 

poderíamos aumentar os timbres de nossos 

instrumentos e controlar os parâmetros do software e 

o resultado sonoro através dos movimentos de 

nossos corpos. Algumas mudanças foram 

necessárias, como a eliminação dos tons da bateria 

para uma melhor leitura do corpo de Maliska (D). 

³ "[...] uma classe de losoas que busca nos guiar em direção a uma condição pós-humana." (MORE, 1990 apud. VILAÇA, Murilo Mariano; DIAS, Maria Clara 

Marques. Transumanismo e o futuro (pós-)humano. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 24, p. 341-362, 2014). "Um processo perpétuo de superação dos limites 

do humano, com um emprego escrupuloso da razão, da ciência, da lógica e do pensamento crítico." (VILAÇA & DIAS, 2014).  

(B)
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TIMBRE

(C)

(D)

O patch nal, desenvolvido por Maliska, incorpora o 

grannie basher, controlado por ele, por exemplo, com 

a cabeça; um patch de delay, controlado com a mão 

direita; e um pitch shifter, controlado com a mão 

esquerda. Criaram-se possibilidades de controle 

intuitivas a partir de características da leitura do 

Kinect, como o fato do hardware interpretar o braço do 

violão como o braço humano. Através do movimento 

vertical do braço do instrumento, então, poderiam ser 

alterados parâmetros dos efeitos. 

Isto, além de nos impor novas condições de estudo e 

de performance, possibilitou também outro nível de 

interação entre os músicos, na medida em que um 

dos integrantes do grupo poderia também manipular o 

timbre de outro instrumento. 
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Improviso 

A interação, desde o início do grupo, tinha como um 

de seus alicerces a improvisação, até o segundo 

álbum pautada na concepção advinda do jazz 

tradicional de improviso sobre um tema, ou sobre 

uma harmonia pré-determinada. Esta prática, ao 

contrário do que a própria etimologia da palavra 
4sugere ,  par te de re lações estabelecidas, 

est imulando a memória em detr imento da 

criatividade. 

No projeto Entrevero Instrumental +, procuramos 

trazer de volta ao jogo da improvisação estímulos que 

colocassem à prova a capacidade dos músicos de 

realmente criar instantaneamente e propor objetos 

melódicos, tímbricos ou rítmicos com conteúdo 

discursivo neles mesmos. 

Esta noção parte da transformação no tratamento do 

improviso ocorrida historicamente na música 

Ocidental. Durante o Barroco, por exemplo, o domínio 

da improvisação era fundamental, haja vista a própria 

escrita do baixo contínuo, que representava na 

par t i tura poucos aspectos da per formance 

instrumental, deixando ao intérprete grande parte das 

decisões sobre a forma de execução. Com o passar 

dos séculos, a partitura foi ganhando cada vez mais 

importância, os menores detalhes das composições 

passaram a ser notados mais e mais, até que no 

século XIX, durante o Romantismo, a improvisação 

passou a ter um espaço ínmo e as grandes obras, 

com suas arquiteturas de notas imutáveis, e as 

noções de obra-prima e do gênio criador assumiram 

um lugar predominante. O intérprete estava sujeito à 

partitura e à vontade do compositor. 

Esta prática começou a ser questionada no século XX, 

após o surgimento de correntes como o serialismo e o 

serialismo integral, com suas peças que eram 

verdadeiras coleções de números a serem lidados e 

cujo resultado sonoro passava próximo da total 

1 1SONGBOOK

aleatoriedade, mesmo tratando-se da mais completa 

ordem estrutural. O compositor estadunidense John 

Cage foi um dos que iniciou um movimento de 

resposta a este procedimento restritivo, com a música 

aleatória. A partitura dá indicações gerais, como 

pequenos grupos de notas, e cabe ao intérprete 

decidir quando e quantas vezes tocá-lad. Assim, traz-

se de volta um caráter humanizado e coloca-se o 

instrumentista como participante ativo na obra. Ao 

nal, cada performance soará absolutamente única. 

Partindo deste conceito, a improvisação no projeto 

Entrevero Instrumental + foi, sobretudo, baseada na 

denição de parâmetros e na criação de indicações 

para algumas seções das peças, sobre as quais os 

instrumentistas estariam livres para propor materiais 

diversos. Além de possibilitar uma maior interação 

entre os músicos e impeli-los a exercerem sua 

criatividade, esta dinâmica simplica a composição, 

na medida em que, para criar uma textura grave, por 

exemplo, não se faz necessário que cada parte esteja 

notada com exatidão, mas é adicionada apenas uma 

indicação geral. 

Assim, a improvisação foi utilizada na criação de 

blocos, texturas, na forma de improvisos rítmicos 

(baseados nas concepções citadas adiante neste 

trabalho e que possibilitam a criação de polirritmias 

complexas, na medida em que cada músico pode 

improvisar sobre uma diferente subdivisão do pulso 

básico) e, quando melódica, ertou de forma mais 

contundente com a improvisação livre, em detrimento 

da jazzística, devido ao fato das composições não 

possuírem centro tonal. Improvisos mais próximos da 

linguagem do jazz foram inseridos em momentos 

pontuais para explorarmos outra aleatoriedade: a dos 

algoritmos do Pd. 

4 Do latim, impromptu, imprevisto (INFOPEDIA).  



Improviso 

Assim, exercitamos principalmente o lado do cérebro 

humano que o difere da máquina. Nos âmbitos do 

cálculo, da matemática, o computador nos superou 

há tempos. Portanto, uma música totalmente cerebral 

e extremamente complexa, que desaa a capacidade 

de execução do ser humano, migrou para o mecânico 

ou para o eletrônico. Compositores como Brian 

Ferneyhough, que mesmo assim mantiveram-se 

criando peças de intrincada estrutura para serem 

tocadas por músicos, justicam sua escolha no fato 

de que, mesmo sob r íg idas indicações, a 

subjetividade humana faz com que cada performance 
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5tenha suas próprias peculiaridades e características . 

Porém, é inevitável que no processo de estudo destas 

peças, o cálculo e a memória sejam mais exercitados 

do que a criatividade. Com a escolha da utilização do 

improviso na criação, rearmamos a própria 

necessidade de existência do intérprete, questionada 

desde a metade do século XX com o surgimento da 

música concreta. 

Não negamos, contudo, a tecnologia. A improvisação 

dos músicos somada a improvisação dos algoritmos 

do Pd faz com que a singularidade de cada 

apresentação seja elevada a outro nível. 

Ritmo 

Somado a todos estes parâmetros, o ritmo sempre foi 

pensado no Entrevero como um aspecto de 

identicação de cada tema, e não apenas como 

acompanhamento. Para além de utilizar gêneros 

regionais em suas formas tradicionais, buscou-se 

continuamente provocar metamorfoses em suas 

células básicas através da modicação nas 

subdivisões e na adição de compassos irregulares. 

A novidade no Entrevero Instrumental + foi que, em 

boa parte deste projeto, os grooves partiram de 

subdivisões dos pulsos em números de partes 

diferentes de 2 (compasso simples) ou 3 (compasso 

composto). Teríamos então uma paleta rítmica 

consideravelmente mais extensa. Subdividindo os 

pulsos em 5 ou 7 partes, teríamos diferentes e novos 

feels, não comumente ouvidos no universo da música 

popular. 

Acrescentando este conceito, ampliamos as 

concepções já existentes no trabalho do Entrevero e 

tornou-se possível operacionalizar modicações 

singulares a células rítmicas de gêneros regionais 

como a milonga; polirritmias para além do 3 contra 4 

(fortemente ligada a músicas tradicionais de todo o 

mundo), como 3 contra 5, 3 contra 7, 5 contra 7, etc.; 

mudanças controladas de andamento a partir de 

operações de subdiv isão,  agr upamento e 

equivalência entre guras; e processos aditivos 

básicos, nos quais sub-pulsos poderiam ser 

adicionados ou subtraídos, seguindo a lógica dos 

compassos irregulares. 

5 SERVICE, Tom. A guide to Brian Ferneyhough's Music. 

The Guardian, Londres, 10 set. 2012.  
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Porém um problema estava posto: como escrever 

estas congurações? Não encontramos na notação 

tradicional uma técnica consistente para a 

representação de quiálteras "incompletas", como 

grupos de três colcheias de quintina ou seis 

semicolcheias de septina; bem como não teríamos a 

melhor representação visual das diferentes 

subdivisões notando-as como pulsos de compassos 

irregulares, como 5/8 ou 7/8. 

Chegamos à resposta a esta questão através dos 

compassos irracionais, sugeridos por Henry Cowell 

(1897-1965), em seu livro New Musical Resources, 

publicado originalmente em 1930. Utilizados 

posteriormente por compositores como Brian 

Ferneyhough (1943), Ar thur Kampela (1960) e 

Thomas Adès (1971), representam em seu 

denominador o número de partes no qual é dividida a 

semibreve. 

Enquanto a fórmula 4/4 informa que a semibreve foi 

dividida em quatro pulsos e que cada compasso 

contém quatro destes pulsos, a fórmula 5/5 indica que 

a mesma semibreve foi dividida em cinco partes e há 
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cinco delas por compasso. Por extensão, se um 

compasso 3/4 contém três pulsos (que duram 25% 

do total da duração da semibreve), um compasso 2/5 

possui dois pulsos (cuja duração equivale a 20% da 

mesma semibreve) . (E)

Com a utilização dos compassos irracionais, 

por tanto, seria possível notar uma septina de 

semínima da qual quatro semínimas foram subtraídas 

(3/7) ou a conguração rítmica de Talufa+ (F), que 

parte da divisão da semibreve em dois níveis: o 

primeiro partindo-a em quatro partes; e o segundo, 

pa r t indo  cada  par te  em se te  sub-pu lsos 

(semicolcheias de septina). Assim, chegamos ao total 

de vinte e oito semicolcheias (7 x 4 = 28), o número 

de partes que a semibreve contém após os dois níveis 

de subdivisão. Este é o denominador da fórmula de 

compasso. O numerador indica quantos destes sub-

pulsos há em um compasso. Como subtraímos um 

deles no último tempo, chegaremos a um total de vinte 

e sete (28 – 1 = 27). Assim, a fórmula de compasso 

que corresponderia matematicamente a esta 

conguração seria 27/28 (G). 

(E)
(F)

(G)
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Para uma melhor compreensão do intérprete, 

optamos por organizar este grande compasso como 

um 21/28 – o que evidencia matematicamente os três 

pulsos que estão subdivididos em 7 (21/28 = 3/4) – 

somado a um 6/28, que representa o pulso 

"incompleto". 
6Para Bortz , "essa notação pode causar ao intérprete 

não familiarizado uma reação negativa ao que entende 

7como diculdades excessivas na escrita". Cowell  

aponta que "Um argumento contra o desenvolvimento 

de ritmos mais diversicados pode ser sua diculdade 

de performance", mas responde a este pressuposto 

levantando questões sobre a rotina de estudos do 

8intérprete "mediano" . O autor atesta que para atingir 

uma execução bastante precisa de polirritmias em 

três níveis, como "cinco, contra seis contra oito ou 
9nove"  seriam necessários apenas quinze minutos de 

dedicação a sua apreensão durante aproximadamente 

seis meses, claramente um número muito exato para 

algo tão pessoal e sensível como o aprender musical, 

mas que nos indaga sobre nossos métodos e saberes 

primários. 

A despeito da aparente complexidade desta escrita, 

alguns argumentos em favor de sua adoção podem 

ser levantados. 

Assim como Talufa+, grande par te das bases 

rítmicas das composições do Entrevero funda-se na 

manutenção de um grande pulso – por vezes comum 

a toda a estrutura – que a partir de suas subdivisões 

possíveis toma caminhos rítmicos diversos. Os 

compassos irracionais permitem que esta dinâmica 

de construção seja representada de maneira mais 
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uida, já que não exige câmbios métricos e indicações 

de equivalência entre guras . A percepção (H)

continua sendo levada ao nível do pulso da semínima, 

e não ao da menor gura, criando a sensação de 

tempo subdividido, indo contra uma performance que 

leia o ritmo das peças como uma sucessão de 

movimentos rápidos que tendem a homogeneização e 

a estaticidade. Há, então, em sua adoção uma forma 

de representação dos impulsos inerentes à métrica 

tradicional, um subtexto regular que rege trechos 

como este presente em Talufa+. 

O sistema matemático sobre o qual ela é criada é 

exatamente o mesmo padrão que rege as fórmulas de 

compasso tradicionais: a inexatidão do primeiro é 

equivalente à inexatidão do segundo10. Soma-se a 

isto o fato de que os compassos irracionais 

contornam uma incongruência aritmética do sistema 

tradicional com a qual nos habituamos: a notação dos 

chamados compassos compostos, compassos cuja 

unidade de tempo é uma gura pontuada, ou seja, 

subdividida em três partes, ao invés de conter duas 

partes, como nos compassos simples. Comparando 

um compasso 5/8 com um compasso 6/8 sob uma 

mesma indicação de velocidade metronômica para a 

semínima, o andamento da colcheia da segunda 

fórmula será mais rápido que o da colcheia da 

primeira, em uma razão 3:2, já que, por convenção, a 

colcheia do 5/8 continua sendo aquela relativa à 

subdivisão da semínima em duas partes; já a colcheia 

do 6/8 representa, na verdade, uma colcheia de 

tercina (I). 

6 BORTZ, Graziela. Modulação micrométrica na música de Arthur Kampela. Per Musi, p. 85-99, 2006. 

7 COWELL, Henry; NICHOLLS, David. New musical resources. Cambridge University Press, 1996. 

8 Tradução para average, adjetivo utilizado por Cowell (1996). 

9 COWELL, 1996.  
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10 BORTZ, 2006.  

(H)

(I) (J)

Assim, mesmo com denominador igual, as fórmulas 

de compasso 5/8 e 6/8 assumem andamentos 

diferentes para as mesmas guras, em uma operação 

pouco questionada, por ter se tornado um padrão num 

processo histórico de transformação, transmissão e 

apreensão. Par tindo da lógica da divisão da 

semibreve, enquanto o compasso 5/8 divide-a 

regularmente em oito partes, o compasso 6/8 divide a 

mesma semibreve em doze. Assim, podemos notar o 

segundo utilizando o compasso irracional, através da 

fórmula 6/12 (J). 

Por possuir matemática semelhante à das fórmulas 

tradicionais, somado a uma bula simples que 

aproxime o músico da técnica de escrita, o compasso 

irracional aparenta grandes possibilidades de 

aplicação, servindo ainda como um guia visual que 

desde o primeiro compasso indica a presença de 

ritmos incomuns e prepara o intérprete para o 

c a m i n h o  d a s  p o s s í v e i s  v a r i a ç õ e s  e 

desenvolvimentos. 

Sua utilização foi possível após a adoção do software 

LilyPond, um programa de código aberto, gratuito, 

baseado em linguagem de programação, que possui 

esta ferramenta e um conjunto de possibilidades 

extremamente aberto em comparação a softwares de 

editoração caros que se tornaram o padrão da 

indústria. 
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• Compasso irregular: 

Compassos derivados de compassos simples (com 

subdivisão binária) a partir de processos aditivos 

(subtrativos). Ex.: compasso 7/8, onde é adicionada 

uma colcheia no 3/4 ou subtraída uma colcheia do 

4/4. 

• Feel: 

Subdivisão de cada pulso dentro do compasso. 

Iremos adotar as nomenclaturas simples e composto, 

já utilizadas para denotar subdivisão em dois e três, 

respectivamente. 

Para as demais, que não são usuais e não possuem 

um nome especíco, iremos utilizar a própria 

denição descritiva: subdivisão em 5 e subdivisão em 

7. 

• Compasso irracional: 

Fórmula de compasso que assume denominadores 

diferentes de 2 e seus múltiplos, indicando em 

quantas par tes a semibreve é dividida. Aqui, 

utilizamos para notar compassos cujos tempos são 

subdivididos de maneiras não-usuais (como em 5 ou 

7) e que podem, ainda, sofrer processos aditivos 

(subtrativos). 

• Fill: 

Também conhecido como virada de bateria, 

normalmente serve de guia (cue) para uma mudança 

de groove ou seção da música. 

• Engenharia reversa na música: 

Emulação de efeitos ou timbres originalmente 

gerados por música eletrônica por meio de 

instrumentos acústicos. 



OBSERVAÇÕES

17SONGBOOK

• As partituras deste songbook contém apenas 

melod ias ,  harmonias  e  excer tos  r í tmicos 

considerados importantes para a compreensão das 

peças, que serão divididas em seções para melhor 

visualização da forma. 

•  Boa parte do resultado do disco Estratossoma são 

improvisações e texturas que surgiram a partir de 

conceitos e convenções que serão descritos 

textualmente. 

• A maioria das peças foi composta a partir de linhas 

rítmicas da bateria, de onde extraímos a ideia rítmica 

do violão e do baixo, formando assim o groove de 

cada composição. As linhas de baterias podem ser 

improvisadas com l iberdade pelo baterista 

respeitando a função subjetiva de fazer a ponte rítmica 

entre violão e baixo. Por este motivo as linhas de 

bateria não foram escritas, apenas algumas claves 

que consideramos serem complementares. 

• As bandeirolas das guras são agrupadas a cada 

tempo. Quando não há bandeirolas ou hastes, a 

indicação do tempo é dada através de um colchete 

abaixo ou acima das guras que o compõe. 

• Os conceitos por trás de todos os parâmetros das 

músicas estão descritos também de forma 

audiovisual no documentário Estratos (2016), 
11disponível em nosso canal do YouTube . 

11 /entreveroinst  



LISTA DE FÓRMULAs DE COMPASSO IRRACIONAIS
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7

9

5

3

3

7

5

5

5

5

7

3

Fórmula irracional Fórmula equivalente Subdivisão (feel)
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1. Improviso de baixo, bateria e violão em uma construção gradual do groove do tema. 

Talufa
Arthur Boscato e Filipe Maliska 

2. Tema: 

Vide partitura 

3. O Improviso consiste em três momentos intercalados pelo groove do tema, cada um deles sobre as seguintes 

bases, respectivamente: 

 3.1 Improviso de acordeon:  

 3.2 Improviso de saxofone: 
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 3.3 Improviso de acordeon e saxofone: 

4. Tema’.

5. Coda: improviso livre.
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(2). Tema: 
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1. Tema (2x) : 

Gizbolante 
Arthur Boscato e Filipe Maliska 



27SONGBOOK



28SONGBOOK

Codetta: 

Tema seguido da codetta.

2. A partir da Codetta inicia-se uma improvisação na qual os instrumentos oscilam livremente entre diferentes 

feels, mas mantém o pulso. Em seguida o acordeon improvisa uma linha melódica tonal, utilizando também o 

mesmo pulso. A partir daí os outros instrumentos diminuem sua dinâmica até o silêncio. Como transição para a 

próxima seção, a bateria executa um ll subdividido em 7.

3. Groove construído com bateria, baixo e acordeon sobre a seguinte clave:

Sobre esta clave, o violão cria uma textura ruidosa utilizando-se de técnica estendida (a 6ª e a 7ª cordas são 

sobrepostas e tocadas simultaneamente); e o saxofone improvisa livremente no segundo compasso de cada 

ciclo. A qualquer momento o violão executa a codetta, que serve como cue para a volta do groove do tema. 

4. Improviso de saxofone sobre o groove do tema. A bateria pode oscilar entre o feel de 5 (original do tema) e 

compasso simples. A codetta, novamente executada a qualquer momento pelo violão, serve como cue para a 

seção nal. 

5. Groove construído com bateria, baixo, violão e acordeon sobre a seguinte clave (variação da seção 3): 

O saxofone improvisa livremente. Gradualmente os outros instrumentos saem do groove passando por uma 

improvisação livre e, nalmente, chegando a uma textura que explora as regiões mais graves de cada um. 
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A peça é baseada no tema principal (A) a seguir que, contudo, nunca aparece em sua totalidade: 

Juntena 
Arthur Boscato e Filipe Maliska 

1. Improvisação livre de todos os instrumentos, utilizando preferencialmente técnicas estendidas e citando o 

ritmo do A. 

2. Ritmo do A dividido entre os instrumentos na seguinte ordem: violão, bateria, sax, acordeon e baixo. Os 

instrumentos improvisam insinuando as variações de altura da melodia. A anacruse da seção seguinte, 

executada pelo violão, serve como cue. 

3. B: 

 Nesta seção a bateria sobrepõe um feel em 7. 
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4. A. 

A partir do segundo compasso desta seção, apenas o acordeon segue a melodia enquanto violão, baixo e bateria 

executam a seguinte convenção: 

5. B. 

6. Improviso. 
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Cada instrumento improvisa, solo e livremente, seguindo a mesma sequência da seção 2. A transição de um para 

o outro é determinada pelo solista seguinte, que escolhe aleatoriamente o momento de entrada (este tempo de 

espera diminui a cada ciclo). Depois de 3 ciclos os instrumentos começam a desrespeitar a sequência e se 

sobrepor. O violão, a qualquer momento, executa o B, seguido gradualmente pelos outros instrumentos. 

7. A. 

Apenas até o sexto tempo do terceiro compasso. 

1. Os instrumentos criam uma textura a partir de sua dinâmica máxima com sons longos e "explosivos". 

Gradualmente a dinâmica diminui e os sons são encurtados, até o staccato. 

2. Groove A : 

Crivalta 
Rodrigo Moreira, Arthur Boscato e Filipe Maliska 
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Improviso de saxofone. 

A dinâmica do groove diminui gradualmente até o zero enquanto o saxofone improvisa mantendo a mesma 

intensidade. 

3. Uma textura é criada com os instrumentos fazendo diferentes subdivisões sobre o mesmo pulso. Nas pausas 

da textura o violão executa trechos do groove A: 
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4. Esta seção foi criada a partir do conceito de "engenharia reversa" na música. Os instrumentos emulam um 

glitch originalmente criado com edição de computador, utilizando como material os grooves A e B. Modicações 

de andamento coincidem com mudanças na altura, como num processo de aceleração ou desaceleração na 

reprodução de uma ta magnética. Para esta seção recomendamos a apreensão aural, haja vista que foi esta a 

técnica que utilizamos para reproduzir os tempos e cortes do glitch. 

5. Groove B: 
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O groove e a harmonia inicial, que permeiam toda a peça, foram inspirados na base da milonga tradicional 

(intervalos de 6ª menor ascendente e 2ª menor descendente). Saxofone e acordeon realizam apenas improvisos 

orientados. 

1. Groove A: 

Lacromância 
Arthur Boscato e Filipe Maliska  

2. Groove B:  
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3. Groove C e D: 

4. O pulso da seção 3 é mantido sobre uma improvisação livre de acordeon e sax em diminuendo, enquanto a 

base improvisa ritmicamente utilizando diferentes subdivisões. O violão sugere então uma frase subdividida em 7 

que serve como cue para o feel da seção seguinte. 

5. Improvisação explorando pontilhismo e técnica estendida sobre feel em 7 (4 compassos de 28/28). 

6. Improviso de saxofone sobre groove com feel em 7 denido: 

7. Groove A' (sem repetição). 

8. Citação da canção "Destino Missioneiro", de Noel Guarany, permeada por improvisos sobre bases de milonga 

em diferentes feels. 

O primeiro improviso (de violão) aparece sobre subdivisão simples; o segundo improviso (de acordeon) tem a 

base subdividida em 5; e a base do terceiro (de saxofone) é subdividida em 7. 
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9. Uma sequência de modulações métricas partindo das diferentes variações de subdivisão da milonga levam 

novamente ao groove A. 

10. Groove A'. 

1. Improviso rítmico de bateria e violão intercalando o ritmo de chamamé com feel em 3 ou 5 e milonga em 4 ou 7. 

2. Tema: 

Pescolado 
Arthur Boscato e Filipe Maliska  
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3. Citação da canção "Investida", de Felipe Silveira. Os instrumentos ora respondem, ora fazem base à voz 

utilizando elementos da Pescolado, como o chamamé e a milonga subdivididos em 5 e 7, respectivamente. 

4. Ao nal, o improviso rítmico inicial é retomado com a inclusão do baixo ao violão e à bateria. 
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1. Na primeira seção, o baterista utiliza o sistema interativo com o kinect para manipular o efeito gerado pelos 

algoritmos do patch becefalus, escrito por Matt Davey no Pure Data. O becefalus é um efeito que utiliza uma 

amostra de áudio e repete essa amostra em duração de tempo cada vez menor, algo como uma bola quicando até 

uma velocidade em que o som do quique seja contínuo. 

O baterista escolhe aleatoriamente alguma peça da bateria para tocar uma nota, e conforme a posição da cabeça 
12(comando escrito no patch Estratossoma ) o becefalus age com maior ou menor "gravidade". O nal do "quique" 

de cada nota é o cue para o violão tocar os acordes. O baixo inicia uma linha melódica que remete às partes A e B 

da música (já no andamento em que aparecerão afrente), mas que é cortada abruptamente a cada vez que o 

acorde do violão é tocado sobre as cabeças dos compassos de durações imprevisíveis orientados por cada nota 

da bateria. 

Viscatro 
Rodrigo Moreira, Arthur Boscato e Filipe Maliska 

12 Disponível para download no site ocial do Entrevero Instrumental (www.entreveroinstrumental.com).  
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2. A bateria então começa a emular (utilizando o conceito de "engenharia reversa" na música) o efeito do 

becefalus tendo em mente já o compasso do groove A (19/8, aqui dividido em 3/4, 9/8 e 2/4). Da mesma maneira 

que na seção A, o violão começa a executar os acordes e, aos poucos, a bateria migra da engenharia reversa para 

o groove A.  
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3. Convenção 
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4. Groove A' (variação rítmica): 

5. Groove A' (improviso de acordeon): 

6. Variação: 

7. Violão executa base de milonga utilizando técnica estendida similar à utilizada em Gizbolante. 

8. Citação do conto "Anjo da Vitória", de João Simões Lopes Neto. Ao nal, o groove A e a convenção retornam 

sobre a voz da citação. 



45SONGBOOK

Molingo  
Arthur Boscato e Filipe Maliska 

1. A e B: 
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2. Interlúdio: chamamé em compasso simples, 3/4, no mesmo pulso de toda a música. 

3. A'. 

4. B. 

5. Improviso de baixo sobre 21/28. 
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6. Improviso de acordeon sobre chamamé/chacarera em compasso simples, 3/4. 

7. Modulação métrica a partir de um 4 contra 3 para chegar à base do tango, que serve de cue para próximo 

improviso. 

(5, 6 e 7): 

8. Baixo, violão e bateria fazem bases alternando entre as 3 rítmicas propostas anteriormente. As bases 

escolhidas são mantidas por 4 compassos (12 pulsos). Acordeon e saxofone improvisam. Em um determinado 

momento um dos músicos que estão na base sustenta o tango e é gradualmente seguido por todos em um 

crescendo que se encerra conforme cue de contato visual. 

9. Na última seção da peça o pulso continua sendo o mesmo que guia toda a música. 

Baixo e bateria iniciam o acompanhamento após 4 ciclos tocados somente pelo acordeon (cada ciclo 

compreende um compasso ternário). A principal característica desta seção é a progressão crescente de 

andamentos presente na construção deste acompanhamento. 

A cada 4 ciclos do 3/4 macro (expresso durante todo o trecho pelo acordeon, sobre a conguração rítmica do 

chamamé), baixo e bateria modicam sua velocidade metronômica a partir da correspondência de guras. O 

baixo executa tríades horizontalizadas, criando uma linha formada, respectivamente, pelos graus I, III e V de cada 

acorde para o qual modula (conforme veremos adiante). Isto confere um sentido de retorno a cada três notas, o 

que sugere ao ouvinte a continuidade do compasso ternário nesta estrutura interna, com andamentos 

cambiantes. O Quadro 1, abaixo, demonstra o processo de modulação métrica realizado (para cálculo de 

andamento, foi utilizada a velocidade metronômica de: MM = 80): 
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Quadro 1 – Estruturação rítmica da seção Outro: relação entre quantidade de guras do acordeon e da base e 

seus respectivos andamentos. 

A progressão harmônica da seção foi criada a partir de cálculos de correspondência entre supressão de tempo 
13(time stretching) e variação de altura (pitch shifting) . 

Abaixo, o Quadro 2 traz o intervalo de modulação exato (em semitons) calculado para cada seção, a aproximação 

realizada para alcançar as frequências do temperamento igual, e os acorde resultantes. Parte-se do acorde de mi 

menor, sugerido originalmente pelo acordeon no início da seção. 

13 Foi utilizada uma calculadora como a disponível em http://www.thewhippinpost.co.uk/tools/tempo-pitch-calculator.htm.  

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

3 / 80 bpm

x

3 / 80 bpm

6 / 160 bpm

7,5 (15 guras a cada 2 ciclos) 
/ 200 bpm

9 / 240 bpm

10,5 (21 a cada 2 ciclos)
/ 280 bpm

12 / 320 bpm

15 / 400 bpm

3 / 80 bpm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Seção interna
(marcada pelas

modulações métricas)

Número de guras
por ciclo / andamento

do acordeon

Número de guras por ciclo
/ andamento da base

formada por baixo e bateria
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Quadro 2 – Cálculo da variação de altura a partir da alteração de andamento na seção 9. 

O violão improvisa sobre a progressão harmônica proposta e, após esta sucessão de velocidades crescentes, o 

baixo retoma a tríade de mi menor grave com a qual iniciou o Outro, baixo e bateria retornam ao andamento do 

acordeon, para, enm, ambos cessarem seu discurso, relegando o acordeon a nalizar a peça como último 

elemento restante. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

+12

+3,86 (4)

+3,16 (3)

+2,67 (3)

+2,31 (2)

+3,86 (4)

Retorna ao acorde inicial

Em

Em

Em (oitava acima)

G#m

Bm

Dm

Em

G#m

Em
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C - Synapse + Pure Data (gravações do projeto Entrevero Instrumental +, 2015).
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2015).

E - Estruturação rítmica de Talufa+ (2015), Arthur Boscato e Filipe Maliska.

F - Relação duracional entre a semibreve e as semínimas dos compassos 4/4 e 5/5.

G - Estruturação rítmica de Talufa+ notada com a utilização do compasso irracional 27/28.

H - Possível notação da estruturação rítmica de Talufa+ através da utilização de fórmulas de compasso diádicas, 

câmbio métrico e indicação de equivalência entre guras.

I - Relação entre semínima, colcheia do compasso 5/8 e colcheia do compasso 6/8.
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O Entrevero Instrumental é uma banda que apresenta um trabalho autoral de 

música instrumental brasileira com grande inuência dos ritmos do sul do 

Brasil e da música contemporânea.

Após dois discos e um dvd, lançados até 2015, a banda deu início ao projeto 

Entrevero Instrumental +, que consiste no documentário Estratos, nos  

patches para o software Pure Data, nas três versões do mesmo disco,  

Desporchado, Estratossoma e                                                 , e no 

presente songbook.

O songbook traz os conceitos do disco Estratossoma no que tange à 

harmonia, timbre, improviso e ritmo, bem como partituras que claricam o 

uso dos compassos irracionais, com denominador ímpar, no disco.   
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