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INTRODUÇÃO: 

Dentre todos os importantes álbuns da literatura violonística brasileira que compõem a discografia do 

violonista Paulinho Nogueira, o álbum Tons e Semitons, se apresenta de forma emblemática em sua carreira por ser 

o primeiro disco composto apenas de suas composições instrumentais. Lançado no ano de 1986, gravado em dois 

LPs, Tons e Semitons apresenta o total de 12 faixas. Dentre estas, “Tons e Semitons”, “Valsa em Sol do Meio Dia”, 

“Reflexões em 2 por 4”, “Frevinho Doce”, “Choro para Bordões”, “Bolerando em Terças” e “Coração de Strass” 

foram lançadas pela primeira vez. As demais, são regravações com novos arranjos. São elas: "Bachianinha Nº1”, 

“Menino Desce Daí”, “Bachianinha Nº2”, “Simplesmente (O Bem Verdadeiro)” e “Choro Chorado para Paulinho 

Nogueira”. Além de seu violão, Paulinho Nogueira também registrou a sua craviola, em algumas faixas, assim como 

contou com a presença dos músicos João Carlos Gomes na percussão, e Toninho Carrasqueira, na flauta. O 

lançamento do álbum foi acompanhado por um guitar book (realizado por Luís Carlos Santos), que se conceitua em 

um livro com os registros em pauta musical das músicas apresentadas no álbum. 

O estudo presente neste projeto de pesquisa visa elaborar uma nova edição musical, do tipo crítico-

interpretativa, sobre o álbum Tons e Semitons de Paulinho Nogueira, tendo como base a escuta do fonograma e a 

análise de outras edições musicais, propondo uma fundamentação crítica das decisões editoriais por meio da 

comparação das fontes que expõem a obra e das suas escolhas interpretativas escritas. Por fim, e não menos 

importante, esta pesquisa possui a intenção de resgatar e colaborar com a perpetuação deste emblemático álbum de 

Paulinho Nogueira.  

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo qualitativo, explicativo e transversal. Pesquisas com abordagem qualitativa é 

sobretudo, descritiva, e considera as interpretações do pesquisador e sua atribuição de acepções, “onde o processo 

e seu significado são os focos principais de abordagem” (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010).   

Tomando como fonte principal o fonograma lançado em 1986 e, como fonte secundária o texto musical 

editado por Luís Carlos Santos, a nova edição musical será fruto da comparação destas duas edições que interpretam 
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o álbum de Paulinho Nogueira. Dessa forma, esta edição crítico – interpretativo resultará em um registro do álbum 

Tons e Semitons que diferenciará por meio de algumas alterações, omissões ou adições de informações com base 

na interpretação do editor, mas sem modificar a essência da obra musical, respeitando à linguagem e a interpretação 

do compositor registrada na fonte primária estabelecida.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Como proposto na introdução e metodologia, o resultado do projeto de pesquisa consiste na elaboração de uma 

nova edição musical, a partir do fonograma gravado em 1986 (fonte primária) e da edição musical escrita por Luís 

Carlos Santos (fonte secundária). Em resumo, para exemplificar, serão apresentadas e discutidos trechos de 3 novas 

transcrições. À título de legenda, as marcações em vermelho são alterações que estão conforme a fonte primária. 

 

1. Faixa 1: Tons e Semitons  

 

• Trecho da transcrição da primeira faixa do álbum Tons e Semitons realizado por Luís Carlos Santos (fonte 

secundária) / Trecho da transcrição da primeira faixa do álbum Tons e Semitons realizado pelo autor deste 

projeto de pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo desta transcrição e as seguintes se deu por meio da escuta atenta da fonte primária em 

comparação com a transcrição presente na fonte secundária. Foi acrescentado alguns parâmetros interpretativos com 

o intuito de apresentar a maior fidelidade possível na leitura em comparação à performance do compositor da música 

(fonte primária), Paulinho Nogueira. 

Neste trecho acima, foi corrigido um grave erro à respeito da rítmica usada. Os primeiros compassos da 

fonte secundária, está notado como uma alternância entre tercinas e colcheias em compasso binário, o que não 

condiz com a rítmica apresentado na fonte primária. É perceptível uma alternância de compassos na execução 

rítmica de Paulinho Nogueira, e uma das possibilidades de transcrição para a fidelidade na leitura, seria a 

apresentada na nova edição: uma intercalação entre compasso ternário composto (6/8) e o compasso binário simples 
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(2/4). A partir do quarto compasso, há outro erro rítmico na transcrição da fonte secundária: a posição dos ataques 

das cordas mais graves em função da nota pedal (Ré) não condiz com a rítmica apresentada na fonte primária, no 

compasso referente. A possibilidade encontrada para fidelidade rítmica, foi a escrita deste trecho através de 

colcheias em compasso quaternário simples (4/4) com os ataques das cordas mais graves nas colcheias específicas. 

 

 
2. Faixa 10: SIMPLESMENTE (O Bem Verdadeiro) 

 

• Trecho da transcrição da décima faixa do álbum Tons e Semitons realizado por Luís Carlos Santos (fonte 

secundária) / Trecho da transcrição da décima faixa do álbum Tons e Semitons realizado pelo autor deste 

projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste trecho acima, além do acréscimo de elementos interpretativos no que diz respeito à andamentos, 

dinâmicas de tempo e intensidade, entre outros, também foi corrigido o aspecto rítmico da peça. Em uma análise 

minuciosa, foi possível notar que a soma dos tempos das figuras rítmicas do compasso, presente nos primeiros 

compassos da peça na fonte secundária, não respeita o fração da unidade de tempo e unidade de compasso. Dessa 

forma, para a nova edição, foi necessário realizar a notação utilizando um novo agrupamento de outras figuras 

rítmicas para condizer ao fonograma da fonte primária. Além disso, foi acrescentado novos compassos, 5 e 6, que 

possuem um interlúdio, antes de começar, de fato, a melodia da música. Este trecho, não consta na notação da fonte 

secundária. Ademais, foi corrigido aspectos melódicos de acordo com a interpretação de Paulinho Nogueira na fonte 

primária. 
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3. Faixa 9: Bachianinha No.2 

 

• Trecho da transcrição da nona faixa do álbum Tons e Semitons realizado por Luís Carlos Santos 

(fonte secundária) / Trecho da transcrição da nona faixa do álbum Tons e Semitons realizado pelo 

autor deste projeto de pesquisa. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como pode-se notar, excluindo a notação de aspectos interpretativos, este é um exemplo que houve poucas 

diferenças entre a edição de Luís Carlos Santos e a edição do autor do projeto de pesquisa. Algumas diferenças sutis 

se resumem em acréscimo de notas e pausas, conforme à fonte primária. Novamente foi acrescentado mais dois 

compassos, o 9 e 10, para realizar a notação de um interlúdio, o qual foi suprimida na fonte secundária. Esta faixa 

também conta com a participação de Paulinho Nogueira tocando um instrumento idealizado por ele: a craviola. A 

transcrição da melodia executada pela craviola não está presente na fonte secundária, mas será escrita também para 

compor a nova edição. 

CONCLUSÕES: 
 A presente pesquisa demanda muitas horas de escutas minuciosas, análises técnicas, interpretativas, 

colocando em prática todo a bagagem de conhecimento teórico sobre a escrita em pauta musical, em todos os seus 

aspectos, seja rítmico, melódico, harmônico, de dinâmicas rítmicas, de intensidades, entre outros. Todo o processo 

da elaboração da nova edição musical está sendo bastante proveitoso, por exemplo, com o aprofundamento do 

conhecimento técnico do software de notação musical e com a resolução de problemas de notação e edição nunca 

vistos antes. Indubitavelmente, o resultado final visa contribuir para a perpetuação desta importante e fundamental 

obra de Paulinho Nogueira para o violão brasileiro. 
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