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apresentação
A celebração do centenário de nascimento de uma figura nacional de grande relevo nunca é uma efeméride qualquer. No caso específico do músico César Guerra-Peixe (1914-1993), cujo legado não se detém
apenas na grande qualidade artística de suas composições, mas transparece também em sua atuação pedagógica e em suas fundamentais pesquisas musicológicas de campo, a comemoração se transforma em
uma necessidade que a Universidade brasileira tem a obrigação de acolher. Ainda mais quando persiste um
lamentável descompasso entre a importância real desse artista para a cultura brasileira e o seu reconhecimento por parte tanto das novas gerações de músicos e estudantes universitários quanto do público em
geral.
A Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das instituições que teve a honra
de contar com Guerra-Peixe em seu quadro docente, entendeu, assim, que deveria aproveitar o ensejo do
centenário para promover um encontro acadêmico que não apenas rememorasse a herança desse grande
compositor, mas que também discutisse sua obra à luz do cenário cultural contemporâneo e das novas
pesquisas musicológicas e composicionais que movimentam o ensino e a investigação na área de Música.
Foi essencialmente essa, portanto, a origem do evento Guerra Peixe: 100 anos, Seminário sobre vida e obra
do compositor.
Realizado entre 09 e 11 de abril de 2014, o Seminário focalizou os três vetores principais que marcaram
a biografia do compositor e a sua produção - a obra musical, o ensino da composição e as pesquisas musicológicas -, organizados nas seguintes sessões:

1)Colóquio do Programa de Pós-graduação em Música da UFMG, intitulado Música Brasileira em contexto, com comunicações de pesquisa dos alunos de mestrado e doutorado.
2)Duas mesas-redondas - Guerra-Peixe e o ensino de composição e Guerra-Peixe e a musicologia brasileira - com a presença de professores convidados.
3)Três concertos, sendo dois de câmara e um com a Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFMG
interpretando as obras finalistas do Concurso Nacional de Composição Guerra-Peixe 100 anos.
4)Exibição comentada de dois filmes cuja trilha sonora foi assinada pelo compositor: O Canto do Mar e
Terra é sempre Terra.
O volume que o leitor tem nas mãos reúne os textos apresentados e debatidos durante o Seminário.
Com a intenção de espelhar o formato do evento, o livro está dividido em duas partes. A primeira, Música
Brasileira em Contexto, traz 16 artigos produzidos pelos alunos do nosso PPGMUS abordando diferentes
práticas musicais produzidas no país, sob perspectivas teórico-metodológicas interdisciplinares oriundas
do campo das Musicologias, da Sociologia da Música, da Historiografia e da Performance Musical. Para
além do conteúdo singular destes textos e de sua contribuição às pesquisas musicais que se produzem
hoje no ambiente da Pós-Graduação nas instituições brasileiras, estes trabalhos refletem a diversidade que
caracteriza o Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG.
A segunda parte apresenta textos escritos pelos convidados que compuseram as duas mesas-redondas.
Desde já, registramos aqui um agradecimento especial a eles por nos ajudarem a transcender a homenagem rumo a uma estimulante troca de conhecimentos e reflexões em torno daquilo que se faz hoje no país,
seja no plano da criação musical, seja no plano da pesquisa científica acadêmica.
Embora tenhamos agrupado as duas mesas numa única parte deste livro, é necessário distingui-las. Em
Guerra-Peixe e o ensino da composição, integraram-se cinco compositores que foram alunos de Guerra-Peixe: Guilherme Bauer, Antonio Guerreiro, Nelson Salomé, Sérgio Freire e Antonio Gilberto Machado de
Carvalho. Se há um termo que nos parece bastante apropriado para definir a natureza da maioria de seus
textos, este termo é testemunho. Testemunho de metodologia de ensino, de sistematização de procedimentos didáticos, mas também de cumplicidade, generosidade e, sobretudo, amizade. O diálogo entre estes
testemunhos e a “linguagem muitas vezes intimista que [eles] mobilizam” - lembrando aqui uma reflexão da
historiadora Ângela de Castro Gomes (2004) - nos permite a (re) construção da memória de um indivíduo
em face da qual muitas reflexões se impõem. Por isso mesmo, optamos em preservar a forma original como
cada autor escolheu para se expressar, permitindo justamente que o caráter de testemunho venha à tona.
Já a segunda mesa-redonda, que abordou o tema Guerra-Peixe e a musicologia brasileira, contou com
a participação dos convidados Paulo de Tarso Salles, Frederico Barros, Cecília Nazaré de Lima e Flavio
Barbeitas. Os textos desses autores (compositores, intérpretes e musicólogos), além de demonstrarem

os diferentes interesses de Guerra-Peixe pela cultura brasileira, apresentam uma crítica madura à forma
como a Musicologia Brasileira ainda negligencia a real necessidade de uma reavaliação profunda de seus
métodos e pressupostos teóricos.
Por fim, esperamos ainda com esta publicação inaugurar, no âmbito do nosso Programa de Pós-Graduação em Música, um espaço de diálogo, reflexão e crítica sobre a Música Brasileira em diferentes contextos
e perspectivas.

Ana Cláudia Assis
Antônio Gilberto Machado de Carvalho
Cecília Nazaré de Lima
Flávio Barbeitas
Comissão Organizadora

Parte I

Música Brasileira em Contexto

Colóquio do Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG

Daniel Menezes Lovisi

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

Música instrumental em Minas Gerais: um estudo
sobre um grupo de violonistas-compositores de
Belo Horizonte
Daniel Menezes Lovisi
UFMG - daniel.lovisi@hotmail.com

Resumo: O presente texto pretende lançar alguns apontamentos sobre a prática musical de músicos
aqui definidos como violonistas-guitarristas-compositores (algumas vezes apenas como violonistas-compositores) mineiros participantes da cena da música popular instrumental urbana de Belo Horizonte, capital
do estado de Minas Gerais. Através dos conceitos de reverência e partilha busco entender como se estrutura uma rede de músicos da cidade que compartilham valores e crenças sobre seu fazer musical e que, ao
longo de suas carreiras, fortaleceram um discurso de pertencimento à essa mesma rede, chamada aqui de
Grupo de Belo Horizonte.
Palavras-chave: Violão mineiro. Identidade. Representação. Toninho Horta. Juarez Moreira.

Instrumental music in Minas Gerais: a study about one group of guitar players and
composers from Belo Horizonte
Abstract:This paper aims to show some aspects about the musical practice of musicians defined as
acoustic and electric guitarists and composers from Minas Gerais that take part in the urban popular instrumental musical scene in Belo Horizonte. Through the concepts of reverence and collaboration, I have
been trying to understand how the network of musicians who share values and beliefs about their music
was created within the city throughout their careers while strengthening the dialogue within the network.
This network I have named Belo Horizonte Group.
Keywords: Minas Gerais guitar. Identity. Representation. Toninho Horta. Juarez Moreira.
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1. Redes Invisíveis: reverência e partilha na formação do Grupo de Belo Horizonte
No ano de 1999, o selo Karmin Produções1, da cidade de Belo Horizonte, lançou o cd coletânea Violões
do Horizonte², uma compilação de gravações de seis violonistas-compositores mineiros já atuantes no mercado da música desde as décadas de 1980 e/ou 1990: Gilvan de Oliveira, Juarez Moreira, Geraldo Viana,
Weber Lopes, Beto Lopes e Caxi Rajão. Ao reunir os músicos em uma coletânea, o selo Karmin pareceu
buscar a promoção de artistas da cidade que compartilhavam afinidades estético-musicais, todos participantes de um cenário musical que aqui opto por chamar de música popular instrumental, com o intuito de
diferenciá-lo do cenário da música erudita.
Além das afinidades musicais uma outra característica presente no projeto Violões do Horizonte era um
sentimento de reverência, nutrido pelos músicos participantes, pelo violonista-guitarrista-compositor belorizontino Toninho Horta, possivelmente o músico mineiro de maior reconhecimento internacional no circuito da música instrumental. Mesmo sem participação direta no trabalho, Horta teve dois grandes sucessos
de sua carreira gravados por todos os seis componentes da coletânea: Beijo Partido e Manoel, o audaz.
São as únicas faixas que foram de fato gravadas pelos músicos para o projeto. As outras foram músicas retiradas de cds solo lançados por cada um em anos anteriores. As composições de Horta foram escolhidas
para abrir e fechar o cd, de modo a emoldurar as demais faixas. Tal organização do repertório mostra que
os violonistas estavam atentos à sua referência musical primordial, valendo-se dela como que de maneira a
chancelar suas próprias composições.
A ideia de reverência à Horta pode ser fundamentada por outros exemplos que vão além do cd coletânea. Entre alguns violonistas e guitarristas mineiros há aqueles que expressam a importância da música de
Toninho dedicando-lhe composições. São dedicatórias que aparecem, na verdade, como títulos-dedicatória, ou seja, o próprio título faz referência ao homenageado. Cito como exemplo as composições Samba pra
Toninho (1989), de Juarez Moreira e Toninho’s Bossa (2010), de Gilvan de Oliveira.
Neste artigo opto por tratar o grupo de violonistas-guitarristas-compositores participantes do movimento da música popular instrumental que expressa especial reverência à figura de Toninho Horta, e que
também compartilha de escolhas estético-musicais, como Grupo de Belo Horizonte. Incluo o próprio Horta
no grupo e considero que os músicos formam uma rede, dentro da qual se mantêm intensamente conecta¹ Não foi possível obter informações sobre a Karmim Produções além de uma breve citação publicada no relatório Diagnóstico
da Cadeia Produtiva da Economia da Música em Belo Horizonte. No estudo, publicado em 2008, a Karmin é citada como uma
rede de distribuição que conta com um casting próprio de artistas, atuando na difusão/circulação, divulgação e distribuição das
produções dos mesmos.
² As informações sobre o álbum foram obtidas na página eletrônica Discos do Brasil. Disponível na internet no endereço (www.
discosdobrasil.com.br). Acesso em 15/02/14.
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dos. Nessa rede é possivel reconhecer não apenas as iniciativas que se situam no conceito que chamei de
reverência, mas também outras, operantes dentro do conceito de partilha.
Por partilha entendo a operação de uma série de ações pelos músicos do grupo que revelam uma vontade de fazer música juntos. Entre essas ações destaco: a participação de um membro, ou de mais membros,
em gravações, turnês, ou shows de outros componentes do próprio grupo; a elaboração de projetos em
conjunto, como cds, dvds ou shows; e a gravação por um membro do grupo, de composições feitas por seus
pares.
Valho-me aqui de alguns exemplos para elucidar a ideia da partilha: o violonista-guitarrista-compositor
Juarez Moreira, em seu primeiro lp, Bom dia (1989), convidou Toninho Horta para participar da gravação da
composição Samba pra Toninho, dedicada ao próprio músico. Em 2010, Horta foi mais uma vez convidado a
participar de um dos projetos de Moreira, o dvd Juarez Moreira ao vivo no Palácio das Artes, gravado em
Belo Horizonte. Em 1988, Toninho Horta gravou em seu primeiro lp destinado ao mercado internacional,
Diamond Land (Diamantina), a faixa de título homônimo ao do disco, composta por Juarez Moreira, fato
este que contribuiu para a inserção do trabalho de Moreira no cenário da música instrumental dos Estados
Unidos. Já em 2007, o violonista Geraldo Viana produziu e dirigiu o documentário Violões de Minas, filme
que traz como personagens principais os violonistas do Grupo de Belo Horizonte, traçando uma breve história do violão na capital mineira, desde o início do século XX até a atualidade.
Há ainda outros exemplos de partilhas, mas gostaria de retomar também o conceito de reverência para
tratar da articulação de ambos feita no cd Quadros Modernos, o mais firme exemplo da afirmação e fortalecimento da rede formada pelo grupo da capital mineira.
Lançado em 2001, Quadros Modernos reuniu os violonistas-guitarristas-compositores Toninho Horta,
Juarez Moreira e Chiquito Braga³. Os músicos interpretaram composições próprias, tocadas em formato
de trio ou em performances solo. Chamo a atenção especial para o texto do encarte do álbum, transcrito
a seguir:
Idealizado e dirigido por Nivaldo Ornelas, Quadros Modernos é um encontro singular de três importantes violonistas da música instrumental do
Brasil. Sua síntese é uma linguagem moderna e inovadora, referencial de
toda uma geração de músicos de Minas Gerais. Precursor dessa linguagem,

³ Violonista e guitarrista, iniciou sua carreira profissional em sua cidade natal, Belo Horizonte, em 1954, integrando conjuntos de
baile. Em 1966, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a acompanhar vários artistas da música popular brasileira, entre
eles Gilberto Gil, Jards Macalé, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, dentre outros (informações retiradas do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, disponivel em www.dicionariompb.com.br, acesso em 11/12/13).
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conhecida como Violão Mineiro, Chiquito Braga foi o mestre de muitos
violonistas e guitarristas, dentre os quais Toninho Horta – responsável pela
disseminação desse estilo em todo o mundo – e Juarez Moreira, continuador dessa rica e harmônica escola musical. Quadro Modernos pretende ser
o seu retrato mais fiel (2001, grifos meus).

Apesar de tratar-se de um texto de apresentação do cd, sem referência de autoria, proponho uma
ampliação da interpretação de seu conteúdo que, a meu ver, traz significações que podem ir além de uma
simples apresentação da obra. O fato de o texto evocar a existência de um estilo mineiro e colocar três
músicos como pilares dessa escola que se disseminaria para além dos limites do estado, mostra como estes
se reconhecem como participantes de uma forte rede musical, que possui identidade própria, portanto,
originalidade, a partir da qual emerge um discurso que reinvindica para os músicos de Belo Horizonte a
representação da música popular instrumental produzida em todo o estado.
Reconheço como partilha o próprio conceito do cd Quadros Modernos, que busca unir instrumentistas
de diferentes gerações mostrando suas contribuições dentro do universo do violão para a música popular
instrumental de Belo Horizonte. Como reconhecimento do trabalho desses violonistas-guitarristas-compositores observo que os outros músicos que fazem parte do grupo procuram deixar claro sua estreita
conexão e reverência com os pontos mais fortes da rede, principalmente com Toninho Horta. Essa ligação
aparece em discursos sobre a produção do músico, dos quais destaco a fala de Beto Lopes ao citar suas
referências no violão: “Eu ouvi o Toninho Horta, o Chiquito Braga, o Juarez Moreira. Eles são a visão que as
pessoas devem ter, eu acho, pra aprender a tocar direito, tocar bonito”4. O parceiro Juarez Moreira completa: “Junto com o compositor ele é um instrumentista e um estilista do violão tal como Baden [Powell] e
João Gilberto”5 (grifo meu).
Ao analisar os discursos de alguns dos violonistas percebo a importância em falar da admiração pelo
outro, em frisar a importância do outro para sua vida musical. Vejo como consequência dessa externalização dos afetos o fortalecimento do próprio grupo e também de cada componente individualmente, o que
marca sua posição de pertencimento à rede.
Os violonistas do Grupo de Belo Horizonte partilham valores musicais semelhantes, além de partilharem
também o mesmo espaço urbano. E é deste espaço fortalecido pela afetividade que ganha fôlego a ideia
de mineiridade, da qual tratarei a seguir.
4 Depoimento de Beto Lopes disponível no dvd Violões de Minas a partir de 1h01min24s transcorridos do filme.
5 Texto de Juarez Moreira disponível em (http:/www.musicosdobrasil.com.br/ensaio.jsf). Acesso em 10/12/13.
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2. Investigando o conjunto discursivo: mineiridades possíveis na obra de Toninho
Horta
A abordagem do material musical pelo viés da análise é sempre um desafio para o pesquisador. Segundo
Frith (1996), citado por Hennion (2002), em muitos estudos da Sociologia da Música “as obras não contam
e os processos envolvidos em sua apreciação perdem a especificidade ou especialidade”. O desafio que
lanço nesta parte do texto é buscar articular leituras sociológicas e análises musicais, tecendo um complexo de sentidos que permita deslindar algumas práticas musicais de Toninho Horta que considero ligadas ao
conceito mineiridade.
Para este trabalho me refiro à mineiridade como uma forma de buscar abarcar certos particularismos
culturais que representariam o estado de Minas Gerais em sua singularidade. O conceito traz consigo a
ideia de identidade, ou seja, uma afirmação de diferença em relação a outras regiões brasileiras. Para Hall
(2004, p.49), os processos de construção das identidades – como o das identidades nacionais, por exemplo
– se transformam através de processos de representação. Assim, só se sabe o significado de ser brasileiro – e
nesta pesquisa em particular, de ser mineiro – devido à maneira como aprendemos a representar esse papel, ou seja, devido ao modo como estamos inseridos em um sistema de representação cultural.
O ato de relembrar e reinventar uma imagem mineira na obra de Horta poderia ser mais facilmente realizado através da análise das letras de algumas de suas canções, a maioria feita por parceiros como o letrista
Fernando Brant. Porém, Horta dedicou amplo espaço de sua carreira particular à música instrumental,
sendo deaifiador aqui a busca por indícios de conexão e/ou construção de um universo cultural mineiro
fora do âmbito das letras.
Um primeiro e importante passo para iniciar a tarefa é o reconhecimento dos títulos das músicas de Horta. Estes são paartes importantes do conjunto discursivo da obra do compositor sendo que, alguns deles,
remetem o ouvinte diretamente ao universo simbólico do estado de Minas, tais como: Pilar (referência à
Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto), Minas Train (Trem de Minas) e Ouro Preto. A prática de
atribuir títulos de músicas instrumentais que remetem a lugares ou elementos da cultura mineira também
pode ser percebida na obra de outros violonistas atuantes no Grupo de Belo Horizonte.
O álbum de Toninho Horta no qual é possível perceber elementos que evocam uma lembrança e/ou recriação de uma mineiridade é Diamond Land, seu primeiro trabalho destinado ao mercado estadunidense,
lançado em 1988. Na faixa Pilar, por exemplo, o compositor criou um arranjo estruturado no conjunto instrumental que geralmente o acompanha ao violão e guitarra: baixo, bateria, teclado e flauta transversa. O que
chama especial atenção nesse arranjo é a execução do tema em vocalize por um coro de vozes masculinas
em uníssono. Diferentemente de muitas outras músicas gravadas ao longo da carreira, nas quais utilizou
17
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apenas uma voz – geralmente a dele próprio em vocalize – para entoar a melodia, Horta pareceu buscar um
clima solene ao se valer da união de vozes masculinas. O papel preponderante das vozes pode ser tomado
como uma referência à música sacra mineira do século XVIII, cuja produção é maciçamente vocal.
Para além de uma análise de elementos da música é importante verificar como “as diversas apropriações
efetuadas pelas gerações sucedâneas à época da composição também indicam as mudanças históricas da
escuta na cultura e na sociedade” (Assis et al., 2009, p.34 e 35). Assim, proponho observar como os usos
da música Pilar contribuíram para revestí-la de novos significados desde sua primeira gravação em 1988,
realçando sua conexão com a Minas Gerais das cidades históricas, revelando assim um pouco mais sobre a
operação de vinculação do Grupo de Belo Horizonte – centrado na figura de Toninho Horta – com a ideia de
um tipo de mineiridade.
Destaco aqui uma operação de ressignificação da obra se deu no ano de 2007, em quando Horta interpretou a música no formato voz e violão no já citado documentário Violões de
Minas, dirigido e produzido pelo também violonista-compositor Gerado Viana. A gravação foi utilizada pelo diretor como trilha
musical de abertura para o filme. Guiando o espectador pelas ladeiras e igrejas da cidade de Ouro Preto, a
câmera transita, ao final da sequência, da paisagem barroca para o centro de Belo Horizonte, sendo todas
as imagens sonoramente emolduradas pela música de Horta6. A operação de soldagem das imagens da paisagem histórica e moderna de Minas – a antiga capital da colônia e a nova capital do estado – à música de
Horta criou um forte vínculo entre ambas, sendo também inegável o reforço da ligação entre o compositor
e seu estado promovida pelo filme.
Voltando ao lp de 1988, Diamond Land, há elementos musicais na faixa título do álbum que também
permitem uma ligação com a identidade cultural de Minas Gerais. No arranjo da música Toninho mantém
a mesma base instrumental de Pilar, com violão, bateria, teclado, flauta e baixo. Alguns elementos chamam
especial atenção, sendo o primeiro deles a presença de um instrumento até então não utilizado nos discos de Horta: o tímpano. A música se inicia com o toque de tímpanos como que marcando o início de uma
obra orquestral. Assim como na faixa Pilar, fica evidente a ideia de buscar um caráter solene a partir da
instrumentação. Portanto, nas duas faixas cujo título remete a lugares precisos de Minas Gerais, há uma
ambientação musical semelhante. Ao mesmo tempo pode-se imaginar que a utilização de um instrumento
de orquestra mostre a busca de Horta por deixar aflorar sua grande admiração pela força da sonoridade
orquestral: “Eu acho que no fundo eu gostaria de ser maestro. A orquestra sempre foi uma coisa que me
inspirou demais. Mas eu nunca tive muito tempo, muita paciência pra ficar atrás das cadeiras, sentado nas
carteiras pra ficar estudando” (Zanon, 2007).
6 A abertura de Violões de Minas se inicia aos 6seg e se encerra em 1min 43seg do filme. O documentário está disponível no formato dvd.
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O tema principal de Diamond Land é interpretado pelo violão e é reforçado pela flauta tranversa em sua
repetição. Aos 3min4seg da gravação há um corte abrupto na formação instrumental básica e uma banda
de sopros – que até então não havia aparecido em nenhuma outra faixa do lp – passa a tocar o final do tema
principal. Há uma mudança também na ambientação sonora. O som da banda de sopros parece vir de uma
transmissão radiofônica e escutamos ao fundo vozes de pessoas como se estivessem no meio da rua, numa
comemoração, vendo a banda passar em uma festa popular. Nesse pequeno trecho do arranjo percebe-se
como há uma proposta de trazer a sonoridade característica das pequenas cidades mineiras para a música,
através da utilização da formação das típicas bandas interioranas. Ao final do arranjo a ambientação sonora
do estúdio toma o lugar da transmissão radiofônica, porém, os instrumentos da banda de sopros não desaparecem, juntando-se ao conjunto musical de Horta para executar os segundos finais da música.
Em Pilar e Diamond land os elementos do arranjo musical articulados às formas de apropriação da música permitem assim um exercício interpretativo que busca deslindar a obra em seus movimentos na cultura
e na sociedade. A partir desta breve análise vê-se como a “a música é uma fonte densa em significado. É
chave para a compreensão do pensamento de seu autor e de seus contemporâneos e para a compreensão
também das formas de estar no mundo, de percebê‐lo e de senti‐lo” (Assis et. al., 2009, p.34).

3. Considerações Finais
Apesar das vinculações possíveis à um tipo de mineiridade, ou então, à uma proposta de construção de uma
imagem de Minas Gerais através dos títulos de algumas de suas músicas ou dos arranjos das duas faixas do lp
Diamanod Land citados neste trabalho, estas não parecem ser iniciativas frequentes na carreira de Horta. Nos
álbuns que se seguiram ao lp de 1988 não parece muito clara uma busca deliberada por se conectar ao seu estado
natal como forma de alavancar uma identidade artística.
Em contrapartida, Horta e os músicos do Grupo de Belo Horizonte, contribuiram para o estabelecimento de
uma forte rede musical na capital, estruturada pela prática de um tipo de música instrumental popular urbana,
marcada pela mescla de gêneros nacionais (samba, choro, bossa nova, baião, entre outros) com o universo do
jazz estadunidense e suas derivações e também do rock. Os movimentos da rede propostos pelas ações de seus
membros, muitas vezes embasadas pelas ideias de reverência e partilha, articularam amplamente um discurso que,
de certa maneira, reivindicou para o grupo da capital a imagem do que seria a música instrumental mineira, tendo
o violão como instrumento central. Assim, alguns elementos da cultura do estado são de fato apropriados pelos
compositores, como pude observar nos títulos de algumas músicas ou em traços particulares arranjos musicais.
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A força expressiva do Grupo de Belo Horizonte pode ser atribuída ainda a uma série de fatores que vão além
da capacidade artística e talento incontestável dos violonistas. Arrisco-me a citar alguns: maior importância política,
econômica e cultural da capital em relação às outras cidades do estado; maior concentração de elementos da
cadeia produtiva da música, como estúdios de gravação e espaços para apresentação musical, em Belo Horizonte;
maior aparelhamento de veículos de mídia que se tornaram instâncias de legitimação da produção da música
instrumental e do violão da capital; presença de cursos de formação de violonistas, com destaque para a graduação
em violão na Universidade Federal de Minas Gerais, existente desde a década de 1970, que contribuiu para uma
maior circulação e difusão do violão no circuito cultural da cidade.

20

Daniel Menezes Lovisi

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

Referências bibliográficas
ASSIS, Ana Cláudia BARBEITAS, Flávio, LANA, Jonas e CARDOSO FILHO, Marcos Edson. “Música e História:
desafios da prática interdisciplinar”. Pesquisa em música no Brasil: métodos, domínios, perspectivas. Volume I, 2009,
pp. 6-39.
BRAGA, Chiquito Juarez Moreira e Toninho Horta. Quadros Modernos. Belo Horizonte, Minas Records, 2001. 1 CD.
HENNION, Antoinne. Música e mediação: para uma nova Sociologia da Música, em The Cultural Study of Music:
A Critical Introduction, London, Routledge, 2002. Tradução: Flavio Barbeitas.
COELHO, Rafael Senra. Dois lados da mesma viagem: a mineiridade e o Clube da Esquina. Dissertação de
Mestrado em Teoria Literária e Critica da Cultura, São João Del Rei, Programa de Pós-Graduação em Letras da
Universidade Federal de São João Del-Rei, 2010.
HALL. Stuart A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 2004. Trad. Tomaz Tadeu
da Silva.
HORTA, Toninho. Diamond Land. USA, Verve/Polygram Records, 1988, 1 LP.
VIANA, Geraldo. Violões de Minas. Belo Horizonte: Uirapuru, 2007. 1 DVD (101 min), son., color.
ZANON, Fabio. O Violão em Minas Gerais – Toninho Horta, Programa da série “O Violão Brasileiro”, Rádio Cultura
FM de São Paulo. 13 de jun. 2007.

21

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

Carlos Aleixo dos Reis
Vítor Chagas de Abreu

Transcrição para viola de arco do Prelúdio no. 1,
Batuque, da obra “26 Prelúdios Característicos para
Violino Só”, de Flausino Vale (1894-1954)¹
Vítor Chagas de Abreu
Carlos Aleixo dos Reis
UFMG – vitorcabreu@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho busca realizar a transcrição para a viola de arco do Prelúdio Nº 1, intitulado Batuque, peça que integra os “26 Prelúdios Característicos para violino só”, de Flausino Vale (1894-1954). O gênero musical “Batuque” e as características e especificidades técnicas da viola são elementos norteadores
no processo de transcrição e nas escolhas interpretativas. A partir destas análises, exemplos e observações
são incluídos e apresentados ao final em uma edição da obra.
Palavras-chave: Viola de arco. Flausino Vale. Transcrição. Prelúdio. Batuque.

Transcription to the viola of the Prelude 1, Batuque, from the work “26 Prelúdios
Característicos para Violino Só”, by Flausino Vale (1894-1954)
Abstract: The aim of this work is to transcribe to the viola the Prelude 1, titled Batuque, piece from the
“26 Prelúdios Característicos para violino só”, by Flausino Vale (1894-1954). The musical genre “Batuque”,
and the features and specificities of the viola are guiding elements in the transcription process and in the
interpretive choices. From these analyses, examples and observations are included and presented at the
end in an edition of the work.
Keywords: Viola. Flausino Vale. Transcription. Prelude. Batuque.

¹ Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento na área de Performance Musical pela Universidade Federal
de Minas Gerais, sob a orientação do Prof. Doutor Carlos Aleixo dos Reis e intitulado “Prelúdios Característicos para violino só, de
Flausino Vale – expandindo através de transcrições e análise interpretativa a literatura da viola de arco”. O autor recebe auxílio de
pesquisa da FAPEMIG, através de bolsa de pós-graduação, iniciada em janeiro de 2014 e vinculada ao projeto “A viola de arco no
Brasil”, também sob orientação do professor citado acima.
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1. Introdução
Flausino Rodrigues Valle (1894-1954), violinista, compositor, advogado e professor, nasceu em Barbacena,
Minas Gerais. Na infância, estudou violino com seu tio João Augusto de Campos, aluno de Manuel Joaquim
de Macedo, um grande violinista que carregava a tradição da escola de Hubert Léonard (1819-1890) e Henri
Vieuxtemps (1820-1881)2 (PAULIYNI, 2010: p.98-100). Com apenas quatro anos e meio de estudo, Flausino já
executava ao violino estudos de Gaviniès e caprichos de Paganini.
Em 1912, mudou-se para a cidade de Belo Horizonte, e partir daí, sua vida musical foi bastante intensa.
Seus “26 Prelúdios Característicos para Violino Só” foram escritos entre 1922 e a década de 1940. São em
geral “(...) obras curtas e de estrutura formal bastante simples. Tendo em média 65 compassos, quase todos
são monotemáticos (...) de andamento rápido, (...) tonalidade maior (...) e correspondentes às cordas soltas
do violino” (FRÉSCA 2010: p.129). Empregam o uso de técnicas estendidas, e emulação de instrumentos
como viola caipira e percussão. Flausino Vale tornou-se internacionalmente reconhecido através do prelúdio “Ao pé da fogueira”, gravado por Jascha Heifetz na década de 40 e em seguida por nomes como Zino
Francescatti, e o violista William Primrose. Mal conseguiu editar sua obra, embora reconhecido por grandes
músicos como Villa Lobos, Francisco Mignone e Marcos Salles (FRÉSCA, 2008: p.79, 147 e 152).

2. Os gêneros Batuque e Batuque-de-Viola
O primeiro prelúdio, denominado “Batuque,” dedicado a Jacinto de Méis, foi composto em 1922 e revisado em 1942. Utiliza elementos do gênero “batuque” e especialmente do “batuque-de-viola”, oriundo da
“música caipira”, que segundo CORRÊA, (2000: p.64) é muito executada na porção centro-sul do Brasil.
Este prelúdio expõe elementos da linguagem idiomática da viola-de-arame (ou viola caipira)3, como rasgueados e bordões. (ALVARENGA, 1993: p.48)
A “música caipira” transcende os “diferentes estilos e gêneros da música produzida pelas duplas caipiras” e o “contexto das manifestações tradicionais”. Sua essência envolve o “elo com a tradição, com o meio
rural e seus códigos subjetivos”, de forma direta ou não (CORRÊA, 2000: p. 63-64). A “música tradicional
caipira” abrange:
² “Manuel Joaquim de Macedo fez-se portanto respeitar na Europa, tendo inclusive atuado como Primeiro Solista do Covent Garden de Londres, por indicação de Vieuxtemps” e teria estudado ainda com os professores Joseph Joachim (1831-1907) e Charles
Auguste de Bériot (1802-1870) (REIS, S.L.F.: 1993).
³ O termo “viola-de-arame” é utilizado por CORRÊA (2000: p. 29) e Flausino Vale (VALE, 1936 apud. FRÉSCA, 2010: p. 137).
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“(...) os toques de viola, as maneiras de se entoar a voz, os ritmos percussivos, os trejeitos na dança, melodias, versos, toadas e muito mais, criações
com autorias pouco definidas, ou cujas autorias se diluíram no tempo, e que
se foram apurando no gosto popular.” (CORRÊA, 2000: p.65).

O “batuque-de-viola” é uma dança com estrutura de compasso em 2/4 (binário simples), ritmo pujante e
diversas variações rítmicas. A célula rítmica do semba4 (EX.1), presente em rodas de batuque, é representada por colcheia pontuada, semicolcheia e duas colcheias (GIL, 2008: p. 111). No ex.2, o “semba”, aparece
nas variações rítmicas do batuque-de-viola (CORRÊA, 2000: p.186 e 189).

Exemplo 1: Célula rítmica do “semba” (GIL 2008, p.111 e 139)

Exemplo 2: Variações Batuques nº 3 (dois da linha de cima à esquerda), nº 2 (dois compassos da linha de cima à direita) e Batidão nº 3 (na linha de baixo) (CORRÊA, 2000: p. 186 e 189).

3. Transcrição do Batuque (Prelúdio Nº 1) para a viola de arco
A edição do Batuque utilizada nesta transcrição é a revisão de 1942. As diferenças entre a primeira versão (1922) e a segunda (1942) ocorrem do início até o c.28. “(...) a melodia e a estrutura não mudam, o que
acontece é uma mudança de altura e a dobra de notas, explorando os agudos e deixando a peça mais difícil
e virtuosística” (FRÉSCA 2010: p.99-100). Aspectos interpretativos e idiomáticos da viola serão considerados nesta transcrição.

4 A célula rítmica do semba é tocada por percussionistas no momento das “umbigadas” presentes nas rodas de batuque (CASCUDO, 1944 apud. GIL, 2008: p.111).
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No processo de transcrição, são consideradas particularidades da viola de arco que a diferem do violino,
influenciando a aplicação da técnica. Medidas maiores das cordas e do corpo estão associadas a maiores
distâncias intervalares, o que reflete na escolha de dedilhados e na utilização de velocidade de arco e colocação de peso sobre ele. Cordas mais grossas resultam em resposta sonora mais lenta e “cor de som” mais
“escura”. Estes fatores também influenciam escolhas interpretativas como ligaduras, fraseados e golpes de
arco.
Este prelúdio foi transposto a uma quinta abaixo, de Sol maior para Dó maior, mantendo a mesma relação entre as cordas soltas e a disposição das notas pelo instrumento, preservando assim o idiomatismo
das cordas soltas da viola de arco. A escolha pela tonalidade de Dó maior não interfere no caráter rústico
e pujante da dança.
A estrutura formal é composta por introdução, A (Allegro), B (Presto) e Codetta 5. Através das variações
e repetições das células rítmicas do “batuque-de-viola”, os temas e as seções se interligam. A partitura original indica que a peça deve ser tocada em 40 segundos), porém o caráter animado não se altera quando
tocada com, por exemplo, um minuto de duração, por isso não incluímos tal indicação na transcrição. Não
há indicações de dinâmica, mas uma margem entre mf e fff nos é induzida pelo caráter animado da dança
e pelo material musical, através das variações de articulações (e.g. pizzicati de mão esquerda e ricochet) e
adensamento de textura (e.g. acordes triplos).
Na introdução (ex.3), Flausino apresenta um “Baixão” – “toque” que introduz uma moda-de-viola (ALVARENGA, 1993: p.28; ANDRADE, apud. FRÉSCA, 2010: p. 136). Incluímos a indicação
“a la guitarra”, para
que os acordes de quatro notas em pizzicato sejam arpejados em posição de viola caipira, como na edição de
1922 da obra. Foram anotadas as letras p (polegar) e i (indicador), como em uma partitura de violão, para que se
utilize a polpa do dedo polegar direito no movimento para baixo e a polpa do indicador direito para cima.
Para articular precisamente os pizz., incluímos acentos nos primeiros tempos.
No ex.4, o tema a (pergunta), c.4-5, foi escrito em terças, e sua variação no c.6-7 em décimas. Para tornar esta passagem na viola tecnicamente mais confortável6 e realçar a sonoridade “aberta” da corda Lá,
retiramos a voz inferior dos c.4-5. No tema a’ (resposta), c.6-7, a escolha foi pelas terças caipiras7, como nos

5 Estrutura formal, com seus respectivos números de compassos: Introdução (“Baixão”), A (Allegro) – a (c.4-6) a’ (c.6-8) b (c.8-12) b
(c.12-16) c (c.16-22) c’ (c.22-28), B (Presto) – b’ (c.28-32), b’ (c.32-36), c’’ (c.36-42), c’’ (c.42-48), e Codetta – b’ (c.48-52), b’ (c.52-56).

6 As décimas paralelas, na viola, apresentam distâncias fisicamente maiores entre seus intervalos com relação ao violino, ocasionando às vezes um certo desconforto ao realizá-las.
7 “Dupla caipira” é um gênero em que dois cantores de música caipira cantam acompanhados de violas caipiras e violões. Aqui, o
“dueto” seria uma prática “quase intuitiva no meio rural”, na qual a segunda voz é cantada em intervalos de terças ou sextas paralelas
em relação à melodia principal. CORRÊA (2000: p.69).
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c.4-5, e não pelas décimas, por possuírem efeitos harmônicos similares. No c.4, anotamos o dedilhado das
notas Dó4 e Si3 na primeira posição, passando à terceira posição a partir da nota Lá3, no c.5, para preparar
o pizzicato de mão esquerda (representado por +)8 do c.6 com o dedo 2.
A escolha pelos pizzicati de mão esquerda na terceira posição do espelho do instrumento busca atingir a região mais próxima à metade da área de vibração da corda9, gerando maiores intensidade sonora e

Exemplo 3: Introdução (c.1 - 4): “Baixão” (trecho da transcrição para a viola)

reverberação das cordas soltas em quintas justas. O dedo 2 (médio) tem boa estabilidade e firmeza para
puxar as cordas. Na realização dos c.5 e c.7, a anacruse do segundo tempo pode ser realçada por um leve
encurtamento no valor das colcheias pontuadas do primeiro tempo.
Nesta transcrição, as vozes dos c.9-11 e c.13-15 (EX.5), c.29-31 (EX.7) e c.33-35 (ANEXO) foram separadas
para evidenciar as variações rítmicas do batuque-de-viola e torná-las visíveis na partitura. Nas vozes inferiores, houve a inclusão de pontos de articulação (.) enfatizando o ritmo característico do Batuque.
Nos c.9-15 (EX.5), a articulação dos pontos da voz inferior com golpe de arco spiccato “duro” 10, próximo
ao talão, reforça o caráter percussivo. O emprego de menor quantidade de arco e a manutenção deste
próximo à corda, na fase aérea do movimento, possibilita maior controle rítmico e sonoro.

Exemplo 4: Tema a (pergunta) c.4-6 – corda Lá e tema a’ c.6-8 – resposta em “terças caipiras”

8 O pizzicato de mão esquerda consiste em puxar a corda com os dedos da mão esquerda.
9 A área de maior vibração, ou oscilação, da corda localiza-se no ponto médio entre o cavalete e a posição da nota digitada sobre o
espelho, ou entre o cavalete e a pestana em caso de corda solta.
10 Golpe de arco explicado em SALLES, M.I., 2004: p.82.
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Exemplo 5: Tema b c. 8-12 e repetição b c.12-16, com a separação entre as vozes.

Exemplo 6: C.9-12 da edição original para violino, sem a separação entre as vozes.

Exemplo 7: Compassos 29 a 32 (com separação de vozes).

Nas primeiras notas dos c.17 e 23 (ANEXO), anotamos pontos de articulação para definir as colcheias
pontuadas, encurtando-as. No c.24 houve uma alteração na ligadura, desligando a síncope do primeiro ao
segundo tempo, mantendo dessa forma a figuração rítmica do primeiro tempo do batuque-de-viola nº 2
(EX.2) (CORRÊA, 2000: p.186).
Há a indicação de pizz. de mão esquerda (+) nos c.29-36 e c.49-56. Na metade dos primeiros tempos dos
c.29, 31 (EX.7), c.33, 35, 49, 51, 53 e 55 (ANEXO), as semicolcheias Fá3 e Sol3, em ricochet, ou piquetato ricocheteado11 (M.I. SALLES, 2004: P.36-37) se executadas no terceiro quarto do arco, conferem mais projeção
sonora sem abrir mão da clareza rítmica¹2.
Nos c.32, 48 e 52, Flausino simula a ideia de rasgueado de uma viola caipira utilizando o golpe de arco
ricochet. Marcamos o ricochet apenas nas quatro fusas para baixo, alterando a direção do arco na colcheia
11 No ricochet, o arco é lançado sobre a corda e repicado na mesma direção do movimento de forma controlada
(O ricochet, ou
“piquetato ricocheteado” consiste “num movimento perpétuo, ou seja, o arco é jogado de forma a rufar 2, 3, 4 ou muitas vezes, em
arcadas contínuas para baixo e para cima.” (SALLES, M.I., 2004: p.36; FLESCH, 1928 apud. SALLES, M.I.: p.43-44; GALAMIAN, 1962
apud. SALLES, M.I.: p.55)
¹2 Em virtude da natureza acústica da viola e da característica menos “brilhante” de sua corda Ré3 em relação à corda Lá3 do violino,
as notas se sobressaem com menos clareza rítmica e projeção sonora.
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seguinte, para diferenciar as fusas do primeiro tempo das colcheias do segundo tempo (ANEXO). O ricochet é melhor percebido se realizado na metade superior do arco próximo ao meio.
Nos c.37-47, Flausino simula novamente um efeito de rasgueado, desta vez em uma série de acordes
de três notas, cujas notas mais graves, que nos remetem à ideia de bordões, é sempre a corda solta Sol2
do violino (ALVARENGA, 1993: p.28) – nesta transcrição, a corda Dó2 da viola. Os acentos foram escritos
nos primeiros e segundos tempos (EX.8 e ANEXO).
Nos c.38 e 40 (EX.7), a mudança de acordes nas quartas semicolcheias dos primeiros tempos sugerem
um apoio. Na transcrição antecipamos todos os acentos do segundo tempo para a quarta semicolcheia
do primeiro tempo. As primeiras semicolcheias dos segundos tempos continuam naturalmente apoiadas
com a direção do arco para baixo.
Na passagem dos c. 37-47 – no original, há a indicação “com rusticidade no meio do arco” – consideramos melhor realizar os acordes na viola com o golpe de arco spiccato “duro” – como demonstrado por
M.I. SALLES (2004: p.83) – no primeiro quarto do arco, na parte inferior, para atingir as três cordas com
mais peso e menos leveza.

Exemplo 7: Compassos 29 a 32 (com separação de vozes).

4. Conclusão
A notabilidade e a relevância de Flausino Vale (1894-1954) para a escola de cordas friccionadas no
Brasil são reforçadas neste trabalho através da transcrição para a viola de arco do Prelúdio Nº1, Batuque,
da obra “26 Prelúdios Característicos para Violino Só”. Com isto, esperamos que sua obra seja também
transcrita para outros instrumentos de arco, levando em consideração seu idiomatismo e contribuindo
assim com sua prática e ensino.
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Anexo: Transcrição para viola realizada a partir deste trabalho.
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Resumo: Com o intuito de discutir alguns aspectos da estética modernista, proponho percorrer exemplares da obra poética de Oswald de Andrade para elucidar o conceito de antropofagia. Em seguida, comento a transposição desse procedimento ao âmbito da música popular em um contexto diverso, o Brasil
pós-64, com enfoque na produção de Caetano Veloso durante o Tropicalismo.
Palavras-chave: Modernismo. Antropofagia. Música popular. Canção popular. Tropicalismo

A tropical utopia: Brazil from Oswald de Andrade to Caetano Veloso
Abstract: Looking forward to discussing some principles of the Brazilian modernist aesthetics, I intend
to go over some examples from the poetic oeuvre of Oswald de Andrade in order to bring to light the concept of anthropophagy. Then I comment the transposition of this procedure to the scope of popular music
in a different context, post-64 Brazil, focusing on the production of Caetano Veloso during the Tropicalism
period.
Keywords: Modernism. Anthropofagy. Popular music. Popular song. Tropicalism
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1. Introdução
Proponho tratar, neste breve texto, de uma interpretação do Brasil que ganhou substância com o primeiro Modernismo paulista da década de 1920, cujo acontecimento central foi a Semana de Arte Moderna. A
princípio, o meu enfoque recai sobre a vertente literária desse movimento, precisamente sobre a obra de
Oswald de Andrade. Com seus poemas, manifestos e escritos filosóficos, o autor deu forma a uma interpretação universalista do Brasil à luz do conceito de antropofagia. Além disso, esse conceito se tornou, ao
longo do século XX, uma espécie de força motriz para a produção cultural brasileira em diversas linguagens.
Contudo, o que eu gostaria de destacar, e que me interessa de maneira especial, é a
transposição
desse aparato teórico, da antropofagia, para o âmbito da música popular: não de qualquer música popular,
mas da música popular de mercado. Proponho, então, em um segundo momento, um salto de quatro décadas
que nos leva ao Brasil pós-64, momento em que o conceito de antropofagia será retomado por Caetano Veloso no bojo do Tropicalismo. De fato, o debate suscitado pela metáfora oswaldiana da devoração constituiu
a espinha dorsal do projeto tropicalista, que se estendeu de 1967 – com a apresentação das canções “Alegria,
alegria” e “Domingo no parque” no III Festival de Música Popular Brasileira da TV Record – a 1969 – ano da
prisão e do exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Do título que pensei para estas páginas, resta esclarecer o porquê da utopia. Retorno a esse ponto mais
adiante. De qualquer forma, a própria exposição que inicio abaixo, com o intuito de elucidar o conceito de
antropofagia, dará, espero, os contornos do caráter utópico da obra de Oswald de Andrade.

2. Antropofagia
Publicados em 1924 e 1928, os manifestos de Oswald de Andrade, intitulados, respectivamente, Manifesto da
Poesia Pau Brasil e Manifesto antropófago, significaram um grito, que é próprio do gênero, pela necessidade de
renovação da produção cultural no Brasil. Embora ambos os manifestos sejam complementares, o conceito de
antropofagia aparece somente no segundo. Valendo-se da metaforização de uma prática ritual – o canibalismo, a
devoração do outro de mesma espécie, presente em algumas sociedades ameríndias –, Oswald de Andrade ressalta, no Manifesto antropófago, a importância da assimilação crítica de influxos externos para o aperfeiçoamento
da dicção poética local: “Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago” (ANDRADE, 2011,
p. 67).
O Manifesto antropófago não se refere, contudo, ao mero contato com a produção estrangeira, mas à
deglutição crítica de seus elementos a partir de outro lugar de recepção: os trópicos, a periferia do capitalismo. Por outro lado, o Manifesto da Poesia Pau Brasil requer do poeta um olhar para a realidade local.
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O texto ressalta, em outras palavras, a necessidade de o poeta extrair, do próprio meio em que vive, o material para o trabalho artístico: “A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da
Favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos” (ANDRADE, 2011, p. 59).
Os manifestos de Oswald de Andrade se complementam ao condicionarem o salto
qualitativo
da produção artística brasileira à síntese dos aspectos local e universal da cultura, ou ainda, ao exigirem
do poeta o equilíbrio entre o conhecimento herdado da tradição ocidental e a consciência da realidade
diversa dos trópicos. Assim, enquanto o Manifesto da Poesia Pau Brasil reconhece o potencial artístico de
um Brasil primitivo, que não conhece as limitações do pensamento esquematizado, o Manifesto antropófago indica os caminhos de um procedimento crítico de assimilação e higienização do outro, que culmina na
construção de uma linguagem poética singular, ou, como queria o próprio Oswald de Andrade, “a Poesia
Pau Brasil, de exportação” (ANDRADE, 2011, p. 61).
Oswald de Andrade procurou uma solução para o problema do descompasso que marcava a inteligência
nacional, reinterpretando as supostas deficiências da realidade local como
qualidades, em um processo
chamado por Antonio Candido de “desrecalque localista” (CANDIDO, 2000, p. 112). Assim, com a proposta
de uma poesia de exportação, o poeta procura subverter a própria lógica do pacto colonial, segundo a qual
à colônia cabe oferecer a matéria-prima a ser submetida a processos industriais na metrópole e, então,
retornar em forma de mercadoria a ser consumida na colônia. Oswald queria, ao contrário, exportar: inserir
o Brasil, ao menos esteticamente, em uma conjuntura global.
No entanto, para ser capaz de produzir e exportar a poesia pau brasil, o poeta- antropófago deve se inserir
na tradição ocidental, assimilando e descartando criticamente os influxos externos, sem se deixar catequizar
por pensamentos prontos, que Oswald chamou de “O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos”
(ANDRADE, 2011, p. 59). Ao mesmo tempo, é preciso desenvolver uma sensibilidade para os motivos da realidade local – afinal, o único material capaz de conferir distinção à produção que vem dos trópicos. A pergunta
de fundo era: o que temos de diferente para apresentar ao mundo? O Manifesto da Poesia Pau Brasil dá a
receita:
Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica,
de economia e de balística. Tudo digerido. Sem meeting cultural. Práticos.
Experimentais. Poetas. Sem reminiscências livrescas. Sem comparações de
apoio. Sem pesquisa etimológica. Sem antologia (ANDRADE, 2011, p. 66).
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Em última instância, o projeto literário de Oswald de Andrade compreende uma utopia social que se
manifesta esteticamente. Essa dimensão estética se faz presente nos poemas e manifestos do autor. Por
outro lado, o fundo filosófico da utopia oswaldiana aparece em trabalhos de maior fôlego, como as teses “A
crise da filosofia messiânica” e “Marcha das utopias”. Embora o escrutínio desses textos me leve muito além
do escopo estabelecido neste texto, é possível dizer, em poucas palavras, que, amparado no conhecimento
do Novo Mundo, o poeta tratou de construir um ideário estético capaz de questionar a unilateralidade do
modelo ocidental a partir do contato europeu com as populações ameríndias e, mais importante, com as
formas de organização social que elas apresentam. O poema “erro de português” expressa, de maneira
especial, o tom dessa utopia. Em consonância com o primitivismo moderno, seus versos permitem, pelo
menos, dois níveis de leitura. Uma, de caráter ligeiro, encerra um humor de superfície, peculiar à estética
do Modernismo. Outra, de fundo alegórico, convida à reflexão sobre o processo histórico e a naturalização
de hegemonias no mundo ocidental. Eis o poema:
erro de português
Quando o português chegou
Debaixo d’uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
(ANDRADE, 2012, p. 119).

3. Tropicalismo e o retorno à antropofagia
É hora de proceder ao salto prometido. Embora o contexto seja bastante distinto, como será demonstrado a seguir, o debate sobre a cultura no Brasil pós-64 ainda contemplava questões muito semelhantes
àquelas levantadas no Modernismo. Ora, o descompasso no campo da música popular local não deixou
de ser percebido por Caetano Veloso. Afinal, o que entendo por descompasso? Trata-se de um fenômeno
de duas facetas. O primeiro é um descompasso técnico, pois o equipamento dos estúdios de gravação
no Brasil era muito inferior àquele disponível nos estúdios ingleses e norte-americanos. De fato, nesses
países, a indústria fonográfica havia atingido um patamar mais elevado. O outro descompasso era estético,
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como fora sistematizado por Oswald de Andrade. Posto de outro modo, em meados dos anos 1960, ainda
era preciso encontrar um caminho para expressar a sensibilidade local em face de um cosmopolitismo
crescente. Vale lembrar que, nesse momento, consolida-se uma indústria cultural no Brasil, o que contribui
para aumentar o alcance e a intensidade da influência estrangeira. Afinal, o que é importante reter dessa
análise é que as duas faces do descompasso – o técnico e o estético – se complementam: se, por um lado, os
recursos técnicos precários condicionam uma sonoridade peculiar, por outro, a indeterminação resultante
não se resolve com facilidade devido à ausência de um referencial, de uma correspondência estética para
a realidade brasileira.
O comentário de Caetano Veloso sobre seu primeiro disco individual, de 1968, é revelador do que chamarei de sentimento do descompasso:
Caetano não gostava de sua voz, nem de seu jeito de cantar, que ainda
considerava amadorístico. Achava o som do disco excessivamente emplastrado e confuso (o fato de as gravações ainda serem feitas em um único
canal prejudicava bastante o resultado final). O compositor sentia que a
maioria dos arranjos ficara aquém do que imaginava, porém não sabia como
levar Medaglia, Cozzella e Hohagen a realizarem o que tinha em mente.
Reconhecia que o disco poderia até soar inovador para o Brasil, mas achava
que, em termos internacionais, a marca do subdesenvolvimento continuava
evidente na gravação (CALLADO, 2008, p. 168).

É de se imaginar que a busca por uma sonoridade nacional não tenha ocorrido sem conflitos no Brasil.
Um bom exemplo é o embate entre os adeptos da chamada MPB – que se consideravam herdeiros da
bossa nova e, portanto, portadores de uma suposta brasilidade musical – e os membros da Jovem Guarda
– que aderiam, sem nenhum constrangimento, aos elementos estrangeiros difundidos pela indústria cultural, como o emprego da guitarra e o tom jovial e desinteressado (para usar o termo marioandradiano) das
canções. É preciso lembrar, ainda, a dimensão política desse embate: enquanto os mpbistas procuravam
encenar as mazelas sociais do Brasil como forma de conscientização política do grande público, a Jovem
Guarda se detinha no propósito de entreter, ou, quando muito, desviar as plateias de um momento político
conturbado.
É nesse contexto que surge o Tropicalismo, embora com uma orientação diferente: não atendendo aos
apelos da esquerda estudantil por uma arte panfletária, tampouco encarando seu ofício apenas como uma
oportunidade de entreter o grande público. Para os tropicalistas, o processo de ruptura, um clamor geral
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no Brasil pós-64, operar-se-ia por outro caminho: o da forma. Era o estético, enfim, que adquiriria contornos
políticos. Ao invés de planificar as contradições da cultura, os tropicalistas fizeram justamente o contrário:
alçaram-nas ao primeiro plano, conforme analisou Roberto Schwarz:
(...) o efeito básico do Tropicalismo está justamente na submissão de anacronismos desse tipo, grotescos à primeira vista, inevitáveis à segunda, à luz
branca do ultramoderno, transformando-se o resultado em alegoria do Brasil. A reserva de imagens e emoções próprias ao país patriarcal, rural e urbano é exposta à forma ou técnica mais avançada (SCHWARZ, 2008, p. 87).

É pensando dessa forma que Caetano Veloso entende a decisão de inserir um conjunto de rock no arranjo
de “Alegria, alegria” como um gesto político. Dois meses antes do fatídico festival da TV Record, figuras
de destaque da MPB – como Elis Regina, Geraldo Vandré, Edu Lobo, dentre outros – organizaram uma
passeata contra a presença da guitarra na música brasileira. A passeata contou com a presença de mais
de trezentas pessoas. Houve apoio, inclusive, da imprensa, como pode ser observado no depoimento do
jornalista Chico de Assis:
Eu participei de uma passeata contra a guitarra elétrica (...). Não queríamos
guitarra elétrica. Eu sabia bem por que eu não queria. Sabia que, atrás do som
da guitarra elétrica, havia um monte de lixo de rock americano pronto para desembarcar no Brasil. Não era o Zappa, não. Nem o Zeppelin. Era outra coisa
(ASSIS In: TERRA; CALIL, 2010).

Muito além da simples preferência musical, a opção pela sonoridade elétrica e brilhante da guitarra
evidencia uma tentativa de interpretar a realidade brasileira: não apenas constituída de arcaísmos, mas
também de transformações trazidas pela modernidade, o que, de modo algum, deslegitima a noção de
brasilidade, senão a complementa e enriquece.
Outra canção que pode ser entendida como um esforço de interpretação do Brasil é “Baby”, lançada no disco-manifesto Tropicália ou panis et circenses, de 1968. Se “Alegria, alegria” salta aos ouvidos pela
ousadia do arranjo, “Baby” se destaca pelo teor crítico dos versos. À maneira do primitivismo oswaldiano,
a crítica não se opera na superfície, no conteúdo, mas na forma. Como acontece com o poema “erro de
português”, a canção se presta a vários níveis de interpretação. Seus versos põem em cena elementos da
modernidade integrados ao cotidiano das grandes cidades brasileiras: piscina, sorvete, gasolina e até uma
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canção de Roberto Carlos. Uma audição ligeira revela imagens estranhas às letras de canções da época, e é
possível até apreciar esse estranhamento. Contudo, uma audição mais detida mostra que esses elementos
são colocados em cena para mostrar que o Brasil é isso também. A voz imperativa dos versos iniciados pela
construção “você precisa”, sugere, não ao acaso, a necessidade de superação de uma visão folclorizada
do Brasil. Quanto aos elementos musicais, a harmonia merece destaque: na sessão final, a cadência D /
Bm / Em / A7 convida a citação sugestiva da popular canção “Diana”, do canadense Paul Anka. O local e o
universal, o tradicional e o moderno, o nacional e o estrangeiro: tudo transita no mesmo espaço da canção
tropicalista. No final, esses elementos se articulam para mostrar que os limites da brasilidade musical estavam muito além do que imaginavam os defensores de uma cultura fechada em si mesma.
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Resumo: A presente pesquisa argumenta sobre os Trios para piano, violino e violoncelo n.1, 2 e 3 do compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959) em um contexto histórico e de análise musical. Totalmente inserido
em sua época, a par dos movimentos musicais europeus, Villa-Lobos buscou, porém, encontrar uma estética musical brasileira. A partir do estudo atento da partitura dos Trios com piano e sua execução camerística, pretende-se apontar as principais características inerentes às obras, elencando as mudanças de escrita
composicional do autor e elucidando sua trajetória para uma identidade nacional.
Palavras-chave: Villa-Lobos, Heitor. Trios com piano. Música brasileira. Música de câmara.

Trios for Piano nº 1, 2 e 3 by Heitor Villa-Lobos; trajectory for a national identity
Abstract: This research analyses the historical and musical context of Heitor Villa-Lobos’s Trios for piano,
violin and cello n.1, 2 and 3. Completely inserted in its period and aware of the European musical movements,
Villa-Lobos tried to establish a Brazilian musical aesthetic. Based on a careful analysis of the Trios, the
purpose of the present paper is to point out the main features of the works, indicating the transformations
of compositional writing and clarifying the composer’s trajectory for a national identity.
Keywords: Villa-Lobos, Heitor. Piano trios. Brazilian music. Chamber music.
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Trabalhar sobre alguma obra de Villa-Lobos é no mínimo instigante e delicado. Compositor sobre quem
há inúmeras controvérsias, várias biografias e muita bibliografia, exige ao menos uma postura de pesquisa em que se filtre o material encontrado, fazendo-se necessária uma ampla revisão bibliográfica. Datas
erradas, obras que nunca existiram, erros nas edições são alguns dos problemas com que temos de lidar
durante a pesquisa. Lisa Pepercorn (1943, p.30) em relação às divergências de datas das obras de Villa-Lobos, nos esclarece que algumas de suas obras foram datadas no momento em que foram concebidas
espiritualmente, e depois é que foram colocadas no papel. Compositor ambíguo, polêmico, sobre o qual
existem anedotas, enfim, um poço de investigação. O que não podemos negar é sua presença determinante
na música brasileira até hoje. Como escreve Salles (2012, p.81) em seu artigo Villa-Lobos:Desafiando a teoria
e análise:
A obra de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), passados 125 anos de seu
nascimento, prossegue ainda como um sonoro desafio à musicologia brasileira. Ainda não sabemos ao certo no que consiste o estilo de nosso
mais importante compositor, sua técnica, suas estratégias no manejo da
forma e do material harmônico, mal conhecemos a maioria de suas obras.
Mesmo séries de obras famosas e mais divulgadas como as Bachianas Brasileiras e os Choros são ainda um mistério com relação aos procedimentos
empregados, sem falar nos inúmeros problemas editoriais que abrangem
instrumentação, revisão, etc.

A pesquisa em andamento trata dos três Trios com piano, obras de grande envergadura na música camerística de Villa-Lobos. Hinson afirma que “estes três trios são praticamente um catálogo de técnica e de idioma pianístico do século XX” (HINSON 1996, P 344 ). Estes trios datam de 1911, 1915 e 1918 respectivamente.
Também faz parte da pesquisa a prática de cada um desses trios, na qual podemos verificar as dificuldades técnicas para os instrumentos envolvidos e a concepção sonora da escrita de Villa-Lobos para a música
de câmara. Este conhecimento somente é possível pelo estudo dessas obras através da prática camerística.
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1. Os Trios com piano
Até o período do Romantismo, o Trio com piano foi o gênero mais popular na música de câmara, ficando
atrás somente do quarteto de cordas. Esse gênero consolidou-se como o laboratório privilegiado da prática
do diálogo musical. No passado, quando o único meio de se ouvir música era ao vivo, comumente surgiam
versões diversas de uma mesma obra, para que esta pudesse ser ouvida pelo público. Versões de óperas,
sinfonias, quartetos eram feitas pelo próprio compositor ou por outro musicista. Segundo descreve Basil
Smallman em seu livro The Piano Trio:
Apesar de seu estilo íntimo e expressivo, o gênero trio tendeu, ao longo
de seu desenvolvimento, refletir microscopicamente os principais aspectos
de outras formas de música: inicialmente, a sonata clássica, a sinfonia, o
concerto, o quarteto de cordas, e ópera, e posteriormente, depois de 1830,
a música solo, o grande concerto romântico, e uma variedade de outras
formas instrumentais. Desta forma, dificilmente é possível se identificar
um único conjunto de técnicas que seja aplicável de maneira uniforme ao
gênero trio2.

Dessa forma, podemos perceber que os trios eram usados como laboratório pelos compositores, permitindo que fizessem experimentações de sonoridades para o grupo, de harmonias e timbres e de idiomatismo
dos instrumentos. A estrutura do Trio romântico permanece em Villa-Lobos, que mantém o padrão de quatro
movimentos em todos os seus três trios com piano.

2. Os trios para piano, violino e violoncelo de Villa-Lobos
O significado de uma obra não pode ser plenamente desvendado através de uma análise direcionada
a seus aspectos “puramente técnicos” e ao seu “desenvolvimento musical”, sem que se atente para as
circunstâncias históricas e sociais nas quais ela se insere. Pois, como nos explica Paulo Renato Guérios,
“a música produzida por um compositor é constitutivamente um discurso social: o uso que o artista faz
de determinada linguagem e estética em determinados momentos nos diz muito de suas buscas, sonho e
aspirações” (2009, p.20).
2 These three trios are almost a catalogue of twentieth-century (to that time) pianistic techniques and idioms. P.344.Tradução da autora.
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Estes trios dialogam com diversas influências como poderemos perceber no decorrer do estudo. Os
Trios foram compostos na 1ª fase de Villa-Lobos como define Tacuchian (1988, p.103): “A primeira fase é a de
Formação. Vai até 1919 e corresponde à procura de um estilo, a partir do conhecimento do Brasil, da vivência com a música urbana (chorões) e as influências européias (impressionismo).” Villa-Lobos tinha apenas
24 anos quando optou por escrever trios para piano, violino e violoncello. Ainda um ilustre desconhecido e
sob as influências de Wagner, Puccini, Frank e os impressionistas, o compositor encontrava-se à procura de
um estilo que o desligasse das influências européias e destacasse seus próprios valores.
Outras obras compostas nesta mesma década são quatro sinfonias, a 1ª Sinfonia de 1916, a 2ª Sinfonia de
1917, e as Sinfonias 3 e 4 de 1919; os quatro primeiros Quartetos de Cordas; as Danças Características Africanas de 1914 (para piano e que depois foram orquestradas); o Grande Concerto para Violoncelo e Orquestra; a pequena Suíte para violoncelo e piano de 1913; o Sexteto Místico de 1917 e obras pianísticas como:
Carnaval das Crianças Brasileiras, Simples Coletânea, Suíte Floral e a Prole do Bebê nº.1 de 1918, primeira
obra que o fez conhecido internacionalmente através da interpretação do pianista Rubinstein. Além dessas
obras temos ainda na mesma década o poema sinfônico Naufrágio de Kleônicos de 1916, as três sonatas
para violino e piano, a sonata para cello e piano de 1916, o bailado Uirapuru e o poema sinfônico Amazonas,
ambas de 1917, entre outras tantas peças.
O Trio nº 1 foi estreado em 13 de novembro de 1915 na cidade do Rio de Janeiro, no Salão Nobre da Associação dos Empregados do Comércio, sob a interpretação de Humberto Milano (violino), Oswaldo Allioni
(violoncelo) e Lucilia Villa-Lobos (piano).
Dois de seus três trios, o 2º e o 3º, foram apresentados nos concertos da Semana de Arte Moderna de
1922. O segundo Trio foi executado no dia 13 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo com a violinista
Paulina d’Ambrosio, o cellista Alfredo Gomes, e o pianista Fructuoso Vianna. Já o terceiro Trio foi apresentado na noite do dia 17 de fevereiro também no Teatro Municipal com Paulina d’Ambrosio, Alfredo Gomes,
e a pianista Lucilia Villa-Lobos.
Desde suas estréias podemos constatar a boa receptividade que os trios tiveram na época a julgar pelos comentários da imprensa, conforme descreve Marcos Augusto Gonçalves (2012, p. 95) em Presença de
Villa-Lobos. O Jornal do Comércio relatou que a Berceuse-Barcarola do Trio nº 2 foi coroada por frenéticos
aplausos. A Folha da Noite também disse que a Berceuse-Barcarola (segundo movimento do 2º Trio) foi
bem recebida.
O Trio para piano nº1 em dó menor (1911) foi seu primeiro trabalho de morfologia longa. Nele percebemos
traços românticos e temas de cunho franckista. Alguns trechos remetem claramente à peça O Cisne de
Saint Saens e ao Canto do Cisne Negro peça de 1917.
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Exemplo 1: Trecho que remete à peça O Cisne de Saint Saens e ao
Canto do Cisne Negro. Trio nº1, II movimento, c. 64 e 65.

Analisando o Trio nº 1 constatamos que as relações temáticas entre os movimentos conferem à obra um
caráter cíclico, o que nos permite dizer que Villa estava ciente e atento às práticas musicais das correntes
mais recentes da Europa àquela época. Paulo de Tarso, em seu artigo Quarteto de Cordas nº 02 de Villa-Lobos: diálogo com a forma cíclica de Franck, Debussy e Ravel, faz referência à utilização da forma cíclica
por Villa-Lobos nestes primeiros anos de formação do compositor. (SALLES, 2012, p. 25)
O Quarteto de Cordas de Franck é um exemplo de forma cíclica e
sabe-se que ser-viu de modelo para a composição do quarteto de Debussy
(WHEELDON, 2005). As obras de Franck e Debussy foram importantes
referências para a formação do estilo de Villa-Lobos em seu período inicial.
O método composicional de Franck foi analisado e comentado por Vincent
D’Indy em seu Cours de Composition Musicale (1912), livro que Villa-Lobos
estudou em seus anos de formação. E a música de Debussy, que chegou
aos ouvidos de Villa-Lobos por volta de 1911 (MARIZ, 1989, p. 43-46), contribuiu decisivamente para sua concepção harmônica e formal.
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Nos exemplos a seguir podemos perceber que as influências francesas e alemãs permeiam toda a escrita deste primeiro Trio. No entanto, esta é uma obra de originalidade considerável, por ser este trabalho, em
particular, que colocou Villa no longo caminho para o reconhecimento internacional. Mesmo não apresentando os procedimentos composicionais que marcariam a obra posterior de Villa-Lobos, este é o trio mais
tocado e gravado do compositor.

Exemplo 2: Trio nº1, I movimento, c. 35-38.

Conforme afirma Eurico França o 2º Trio (1979, p.33) possui uma concepção harmônica mais avançada
do que o primeiro, com um sentido de vagueza tonal através do uso constante de 5ªs e 4ªs. Essas quintas
são elementos de construção da obra; segundo o autor “Este trio poderia ser chamado de Trio das quintas”, com uma ambientação bastante impressionista. O tratamento dos instrumentos, textura e conteúdo
musical nos remete à música francesa. Encontramos elementos que seriam usados posteriormente na
Prole do Bebê nº 1, obra de 1918. Algumas progressões harmônicas e ritmos que se tornaram característicos

Exemplo 3: Trio nº2, I movimento, c. 1-5.
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em Villa-Lobos começam a ser esboçados. No movimento final a exploração melódica do cello nos remete
à sonoridade que Villa-Lobos utilizaria como um registro de sua personalidade. Outro elemento é o uso
constante de acordes paralelos.

Exemplo 4: Trio nº2, IV movimento, c.92-95.

O 3º Trio (1918) possui maior ambiguidade tonal, mas com a mesma imaginação lírica dos outros trios.
Melodias provenientes da música urbana e folclórica, ou seja, com feições de brasilidade. Aparecem passagens bitonais e sua harmonia é mais avançada do que os dois primeiros trios. Neste trio o compositor
utiliza sincopes nas melodias, dando o caráter mais villalobiano que conhecemos de outras obras. A melodia do cello tem feição nacional, mas com um acompanhamento em arpejos ainda influenciado pela música
francesa. No III movimento surgem sequências de acordes em movimentos paralelos, um dos processos
que o compositor irá utilizar muito em outras obras para piano como, por exemplo, a Prole do Bebê nº2,
tornando-se referência de sua escrita composicional. Podemos notar maior exploração de efeitos sonoros nos três instrumentos, assim como os acentos deslocados da métrica. No IV movimento temos um
caráter mais rítmico, mais percussivo, com harmonias e polifonias mais densas.

Exemplo 5: Trio nº3, I movimento c. 39-46.
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3. Considerações finais
Para entendermos e apreciarmos os Trios para piano e cordas precisamos deixar de lado os juízos consolidados a respeito de Villa-Lobos e sua obra e investigar o conteúdo da partitura e o contexto musical em
que elas foram escritas. Creio que os trios ficaram durante muito
tempo esquecidos devido às dificuldades técnicas e musicais encontradas na escrita para os três instrumentos, bem como na performance em
conjunto, mas principalmente, devido ao fato de que as obras desta primeira fase do compositor ainda não
traziam em sua linguagem a idéia do nacionalismo musical buscado na época.
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Paisagens Musicais: intercâmbio entre Guerra-Peixe e Curt
Lange (1944-1985)
Jonatha Maximiniano do Carmo
UFMG - jonathamax@yahoo.com.br

Resumo: Este artigo é uma reflexão sobre a exposição “Paisagens Musicais: intercâmbio entre Guerra-Peixe e Curt Lange (1944 a 1985)” que se integrou ao evento “Guerra-Peixe 100 anos” promovido pela
UFMG em comemoração ao aniversário desse importante personagem da música brasileira. A exposição,
enquanto um espaço diga-se limitado procurou demonstrar a complexidade e o dinamismo da trajetória
do compositor César Guerra-Peixe ao longo do século XX. Os documentos selecionados revelam, fundamentalmente, o intercâmbio de Guerra-Peixe com Curt Lange no período entre 1944 a 1985, tornando
possível a observação do intenso diálogo de Guerra-Peixe com sua cultura, isto é, com o seu tempo histórico, demonstrando seu interesse na transformação de uma realidade musical sem perder sua perspectiva
individual como compositor.
Palavras-chave: Guerra-Peixe 100 anos. Acervo Curt Lange. Exposição Guerra-Peixe. Música brasileira.

Musical Landscapes: interchange between Guerra-Peixe and Curt Lange (1944-1985)
Abstract: This article is a reflection on the exposition “Musical Landscapes: interchange between
Guerra-Peixe and Curt Lange (1944-1985)” that integrated the event “Guerra-Peixe 100 years” promoted by
UFMG, celebrating the birthday of that important Brazilian composer. The exposition, as a space however
limited, intended to demonstrate the complexity and the dynamism of Guerra-Peixe and his trajectory
through the 20th century. The selected documents reveal, indeed, the interchange between Guerra-Peixe
and Curt Lange in the period of 1944-1985, enabling the observation of the intense dialogue between the
composer and his culture; in other words, the dialogue with his historical time demonstrates his concern
with changings in musical reality without losing his own individual perspective.
Keywords: Guerra-Peixe 100 years. Acervo Curt Lange. Guerra-Peixe’s exposition. Brazilian music.
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Em 2014 comemoram-se os 100 anos de nascimento de um dos mais importantes compositores brasileiros: o petropolitano César Guerra-Peixe. Ao longo da década de 1980, a UFMG contou com a presença de Guerra-Peixe no quadro de professores da Escola de Música, ministrando aulas de composição e
orquestração. Devido à importância do legado deste maestro em terras mineiras, a Escola de Música da
UFMG preparou um grande evento em sua homenagem, denominando-o “Guerra-Peixe 100 anos”, sob a
coordenação dos professores Ana Cláudia de Assis, Gilberto Carvalho, Cecília Nazaré e Flávio Barbeitas.
Fez parte do evento a exposição “Paisagens Musicais: intercâmbio entre Guerra-Peixe e Curt Lange
(1944 a 1985)”, a qual foi organizada por mim, Jonatha Maximiniano sob a orientação da professora Ana
Claúdia Assis. A exposição foi comunicada no “Colóquio de Música Brasileira” dos pós-graduandos da escola de música da UFMG e é através deste artigo que poderei comentar alguns aspectos dessas “paisagens
musicais guerrapeixianas”, propostas pela exposição.

1. A exposição
A exposição “Paisagens Musicais” foi fruto de uma sugestão de integrar os documentos relacionados à
Guerra-Peixe que se encontram no Acervo Curt Lange ao grande evento que a Profª. Ana Cláudia Assis e
os professores supracitados estavam organizando.
No segundo semestre de 2013, devido ao fato de eu ser bolsista Capes/REUNI no Mestrado da Escola de Música da UFMG, foi sugerido a mim, pela então coordenadora do Acervo Curt Lange na época, a
Profª. Glaura Lucas, que fizesse uma pesquisa relativa aos instrumentos musicais que se encontravam neste
acervo. Pouco tempo depois houve uma troca de coordenação, e o Acervo passou a ser coordenado pela
Profª. Ana Cláudia Assis, que logo se interessou em saber um pouco mais sobre minha pesquisa e minhas
atividades dentro do Acervo Curt Lange. Após marcarmos um encontro informal para comunicação de
minhas atividades é que o assunto exposição no evento Guerra-Peixe emergiu.
A ideia que planejamos foi a de que houvesse um diálogo histórico, musical e cultural entre os materiais
contidos no Acervo Curt Lange e Guerra-Peixe, e que ficasse evidente uma interlocução entre esses dois
personagens. Essa interlocução significaria, de certa forma, um “vetor de conhecimento, comunicação e de
construção de significados culturais” (CURY, 2005: 367) entre eles e a história da música brasileira, principalmente, a partir da perspectiva de vida de Guerra-Peixe descrita por esses documentos.
A exposição tem um importante papel comunicativo-visual, que “facilita ou limita a participação do público
na vida cultural no que tange a sua relação com o objeto material” (CURY, 2005: 367), portanto, objetivamos
empreender uma comunicação incorporadora de significados guerrapeixianos. Portanto, a partir da experiência de cada espectador com a música brasileira é possível a construção de um novo discurso, uma nova
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relação entre essa experiência e a vida músico-cultural de Guerra-Peixe. Com relação a isso – da experiência
comunicativa de uma exposição – nos salienta Cury (2005: 277) que “a proposta do processo comunicacional
não está na mensagem e sim na interação, espaço de encontro entre emissor e receptor, de negociação e estruturação do significado, de construção de valores e, por que não, questionamentos, diferenças e conflitos”.
Um importante aspecto foi o da exposição estar fortemente ligada às raízes histórico-musicais brasileiras,
nem sempre rememoradas – existe sim um passado musical brasileiro pouco explorado principalmente nas
aulas de história da música brasileira, que tende a eleger os mesmo ícones! Então, de certa forma, essa exposição mantém um forte diálogo, como nas “artes da memória da Antiguidade e da Idade Média, que propunham
a articulação de imagens a lugares e espaços, para assegurar a rememoração” (MENESES, 1994: 09). A partir
do momento que conseguimos traçar caminhos mínimos até a “matriz sensorial”, a “seleção mental, ordenamento, registro, interpretação e síntese cognitiva na apresentação visual” proporcionada pela exposição
“ganha-se notável impacto pedagógico” (MENESES, 1994: 10) enquanto produção de conhecimento histórico-musical brasileiro.
A partir destes pontos podemos traçar um ideal de uma iconografia, mesmo que em um espaço muito
reduzido – de tempo e espaço físico – que teve como proposta a observação do intenso diálogo de Guerra-Peixe com o seu tempo histórico e a busca desse “musicólogo” da transformação de uma realidade musical
brasileira.

2. Intercâmbio entre Guerra-Peixe e Curt Lange
Todos os documentos presentes na exposição fazem parte da coleção pessoal de Francisco Curta Lange, localizados no Acervo Curt Lange¹. A pergunta que deve surgir é “por que no Acervo Curt Lange” ou
“por que Curt Lange”? Franz Kurt Lange nasceu na cidade alemã de Eilenburg, vindo para a América do Sul
no ano de 1923, após a Primeira Guerra Mundial. Casou-se no ano de 1928 com Maria Luiza Vertiz Lange,
naturalizando-se uruguaio e radicando-se em Montevidéu, onde adotou, então, o novo nome na forma latina: Francisco Curt Lange (COTTA, 2009: 05).
Na América Latina exerceu diversas atividades, porém, a de maior envergadura foi sua pesquisa sobre
a música das Américas, principalmente seus estudos musicológicos sobre a música da América Latina. Foi
devido seu abrangente trabalho sobre essa música que Curt Lange se tornou referência, principalmente,
¹A coleção do Musicólogo Francisco Curt Lange foi transferida no ano de 1995 de Caracas (Venezuela) para a Biblioteca Universi-

tária da UFMG, na cidade mineira de Belo Horizonte. No ano de 1999, após passar por um “trabalho sistemático de tratamento”
passou a ter o nome atual, Acervo Curt Lange, localizado no prédio da Biblioteca Central da mesma instituição. Para mais detalhes conferir COTTA, A. G., 2006.
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de pistas de por onde iniciar uma pesquisa em música da América Latina, estabelecendo, então, uma “tradição de pesquisa documental em musicologia histórica” (COTTA, 2009: 05) que o coloca em destaque na
pesquisa musicológica brasileira. Sua coleção pessoal demonstra o contato dele com a história americana,
nas mais diversas vertentes, e reflete seus ideais de tornar públicas suas “descobertas”. Com o intuito de
preservação e difusão da rica musicalidade americana, esta música foi exportada em forma de concertos,
boletins, editorações, dentre outras formas, para as Américas (inclui-se os EUA) e toda a Europa.
Esta proposta de transculturalização da música da América Latina fazia parte do seu projeto do “Americanismo Musical”, provavelmente idealizado entre 1933 e 1934, que posteriormente teve como forte instrumento integrador o Boletín Latino Americano de Musica, fundado por ele no ano de 1935. Esse seu projeto
era amplo e ia além de uma “cooperação regional ou sub-regional entre os países americanos”, isto é, tinha
como ideal a “busca de uma consciência de nacionalidade a partir do processo histórico de organização”
(MONTERO apud MOYA, 2011: 09) dos diversos países latinos americanos.
Curt Lange realizou uma grande façanha em prol desse Americanismo Musical. Ao longo de sua intensa
atividade musical correspondeu com um número imenso de pessoas ligadas às atividades musicais e culturais dos mais diversos países, totalizando cerca de 100.000 correspondências, dentre enviadas e recebidas, e é justamente em meio a essas correspondências que iniciou seu contato com diversos músicos,
musicólogos, historiadores, dentre outros e, como previsto, com o compositor César Guerra-Peixe.
Como o próprio nome da exposição sugere, Guerra-Peixe e Curt Lange mantiveram contato durante o
período que vai de 1944 até o ano de 1985, portanto, a saber, o número de correspondências trocadas entre
eles totaliza 1752. Todavia, a “regularidade foi mantida no período entre 1946 e 1956, encerrando-se, definitivamente, em outubro de 1985” (ASSIS, 2006: 47). Os assuntos entre esses dois importantes personagens nessa
interlocução são diversos, abrangendo desde a composição dodecafônica e “crítica aos compositores nacionalistas”, tanto quanto “informações sobre a programação de um determinado concerto” (ASSIS, 2005:
278).
A partir dos documentos iconográficos propostos é possível observar o intenso diálogo de Guerra-Peixe
com sua cultura e o seu interesse reflectivo e de transformação de uma realidade musical que, de certa forma, mantém muitos aspectos da personalidade do compositor em suas posições e opiniões contundentes.

2 Para mais detalhamentos, consultar o artigo da professora Ana Cláudia Assis, “Querido Guerra-Peixe, caro amigo Lange: aspectos de
uma correspondência”, publicado na ANPPOM – Décimo Quinto Congresso, no ano de 2005.
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3. Contextualizando alguns dos documentos escolhidos
Devido ao escopo deste artigo, será brevemente explicado o porquê da presença de alguns documentos
na exposição “Paisagens Musicais”. Esses documentos dialogam e nos fazem
refletir sobre alguns momentos de extrema importância na vida musical brasileira e na trajetória artística e profissional de Guerra-Peixe, como segue.
O “Boletín Latino Americano de Música” (BLAM) e o “Suplemento Musical”: estes são
documentos
muito significativos da exposição e representam, de certa forma, o início do intercâmbio entre Guerra-Peixe e Curt Lange. Como dito anteriormente, através do Americanismo Musical, Curt Lange propiciou
uma troca de materiais de cunho musico-cultural entre os mais diversos intelectuais americanos. Toda essa
troca teve o seu auge quando Curt Lange, através do Instituto Interamericano de Musicologia, também criado por ele, idealizou o famoso Boletim Latino-Americano de Música que, em número de seis publicações,
entre os anos de 1935 e 1946, foi o responsável por divulgar a música da América Latina para, sem exageros,
os quatro cantos do mundo.
O formato original do boletim consistia de duas partes, sendo a primeira interimanente dedicada “a
estudos musicológicos em forma de artigos, traduções, resenhas, etc. e, a segunda, correspondia a um
Suplemento Musical dedicado à publicação de partituras de músicas inéditas americanas”3 (MONTEIRO
apud ASSIS, 2006: 129). Entre os anos de 1944 e 1945, Guerra-Peixe escreveu obras dodecafônicas para
formações diversas, dentre as quais se encontra “a Sonatina 1944 para flauta e clarinete [que] foi composta especialmente para constar no Suplemento Musical do Boletim Latino-Americano de Música Tomo VI4
(1946)” (ASSIS, 2006: 129).
A correspondência “Meus conceitos estéticos”: os “Conceitos Estéticos de Guerra-Peixe” são sem dúvida
um dos mais importantes documentos dessa exposição. Eles fazem parte de correspondências enviadas
à Curt Lange nas quais Guerra-Peixe explicita suas opiniões “relativas aos elementos intrínsecos e extrínsecos da composição musical” (ASSIS, 2005: 279). Interessante notar que essas correspondências contam
com excertos musicais de composições próprias do autor para demonstrar como ele utilizava a técnica dos
doze sons. Segundo a professora Ana Cláudia Assis, em 1947, ano que foram escritos as ideias de Guerra-Peixe sobre os conceitos estéticos, o compositor demonstrava “seu grau de maturidade e de liberdade

3Este formato foi mantido no volume III, publicado em Montevidéu em 1937; no volume IV, publicado em Bogotá em 1938; no
volume V, publicado em 1941 também em Montevidéu; no volume VI, publicado em 1946, no Rio de Janeiro. O volume II, de 1936,
publicado em Lima, não consta de Suplemento Musical e os volumes V e VI foram dedicados a culturas específicas: cultura norte-americana e cultura brasileira, respectivamente (Monteiro apud ASSIS, 2006: 130)
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estilística” nas composições dodecafônicas. E o mais importante nesse contexto era que “seu projeto, neste
período, era conciliar a técnica dos doze sons com elementos da estética popular, tais como ritmos e intervalos melódicos característicos” (ASSIS, 2006: 135).
Portanto, aqui podemos observar a preocupação de Guerra-Peixe em criar um diálogo entre a nova
técnica composicional com a sua cultura nacional. Ele salientava, de certa forma, que “ser um compositor
nacionalista não significaria corresponder a uma preconização tradicional e anti-universal, mas, a uma forma
de expressão coerente com seu tempo e sua cultura” (ASSIS, 2005: 282).
O “Artigo da Revista Fundamentos” e a “correspondência ‘nebulosa’ entre Guerra-Peixe e Curt Lange”: em
1953, Guerra-Peixe publicou na Revista Fundamentos um artigo denominado “Que ismo é esse Koellreutter”
no qual apontava diversos trechos plagiados por Koellreutter de textos diversos do musicólogo português
Fernando Lopes Graça. Após seleção minuciosa, Guerra-Peixe, de parágrafo em parágrafo, transcreveu e criticou cada trecho que considerou ter sido plagiado. Esse artigo também demonstra uma mudança de opinião
de Guerra-Peixe “em relação aos gêneros musicais ‘importados’, isto é, ele declara no artigo, de certa forma,
seu arrependimento de ter escrito outro artigo em 1947 “publicado na Revista Música Viva, passando, então,
a endossar o tom xenófobo do discurso nacionalista a respeito do jazz” (ASSIS, 2006: 184). Esse documento
serve também para demonstrar uma autorreflexão de Guerra-Peixe sobre textos escritos por ele e por membros do Música Viva, os quais continham “certas ‘barbaridades’ que deveriam ser esclarecidas. Para ele, era
o momento de ‘tomar uma atitude pública e ativa na defesa do nosso patrimônio cultural’” (ASSIS, 2006: 159).
A saber, a presença da correspondência de 11 de agosto de 19545 junto ao artigo se fez necessária devido ao
fato dela explicitar certo mal-estar entre Curt Lange e Guerra-Peixe devido ao artigo publicado na Revista
Fundamentos. Segundo a carta de Guerra-Peixe, o artigo chegou a causar certa “neblina” entre os dois, pois
Curt Lange e Koellreutter eram amigos e trocaram muitas correspondências.
Apresentação à Rádio Globo de proposta de criação de programa musical no Rio deJaneiro: Guerra-Peixe trabalhou como arranjador, orquestrador e regente no final do auge das orquestras de rádio. Para
demonstrar sua intenção de “vencer o atraso estético” (ASSIS, 2006: 137) do público brasileiro, que para o
autor serviria de “uma tentativa de reação ao fenômeno da massificação imposta pela indústria cultural”, aos
programas de rádio ele incluía música dodecafônica. E no ano de 1946, “Guerra-Peixe apresentou à diretoria
da Rádio Globo uma proposta da Agência de Publicidade Grand Advertising, de Buenos Aires, para a criação
de um programa musical no Rio de Janeiro, que tinha como interesse, a venda “de um produto” destinado
à classe média e alta” (ASSIS, 2006: 137). Esse episódio, como nos salienta Ana Cláudia Assis, demonstra,
principalmente,
4 Esse Boletim Latino Americano de Música, além de ser o último a ser publicado é especialmente dedicado à música brasileira.
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como os representantes da música ‘culta’ negociavam com o mercado da
música ‘popularesca’, [e] demonstra também a participação ativa e simultânea de Guerra-Peixe nestes dois universos em trânsito constante, embora imaginariamente isolados - o da música erudita e o da música popular
(ASSIS, 2006: 138).

Telegrama para radiodifusão da Sinfonia n. 01, em Montevidéu: Algumas obras de Guerra-Peixe foram
executadas na Europa, como por exemplo, a Sinfonia n.1 (1946), “uma das obras mais representativas de sua
fase dodecafônica. A Sinfonia foi estreada pela orquestra da BBC de Londres no mesmo ano de sua composição, em 1946, sob a regência de Maurice Milles e irradiada em cerca de 40 ondas” (ASSIS, 2006: 128129). Após ter sido executada pela orquestra da BBC de Londres, a sinfonia de Guerra-Peixe foi também
executada nas Rádios de Bruxelas e Zurique e, no Brasil, no I Festival Interamericano de Música do Rio de
Janeiro, pela Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Eleazar de Carvalho (ASSIS, 2006: 129). O
telegrama de abril de 1947 demonstra o interesse de radiodifusão da gravação feita pela orquestra da BBC
de Londres dessa importante obra de Guerra-Peixe.
Além dos documentos citados, também estiveram presentes na exposição: recorte do
Jornal d’O
Commercio, do Rio de Janeiro, de 1950, no qual está registrado que “nas horas de folga, Guerra Peixe
ensina piano à sua jovem esposa”; um exemplar da Revista Música Viva; uma correspondência de Guerra
Peixe à Curt Lange, na qual ele se utiliza, como de costume, uma rubrica com um grande desenho de um
peixe; um programa de recital com repertório inteiramente dedicado às obras dele e, não obstante, esteve
presente na exposição a última correspondência trocada entre Curt Lange e Guerra-Peixe, em outubro do
ano de 1985.

5A correspondência se encontra no Acervo Curt Lange, atualmente na Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais, sob o código BRUFMGBUCL2.2.S15.0925, contendo todas as correspondências recebidas por Curt Lange de Guerra-Peixe
no período que se estende de 15 de junho de 1946 a 23 de agosto de 1985.
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4. Considerações finais
A exposição “Paisagens Musicais: intercâmbio entre Guerra-Peixe e Curt Lange (1944-1985)” teve o intuito de integrar aspectos diversos à multiplicidade que é a atuação profissional, social, musical e cultural de
César Guerra-Peixe. A partir do diálogo desse compositor com o seu tempo, é possível traçar uma relação
muito estreita entre música brasileira guerrapeixiana e história da música brasileira, que de certa forma,
representa um reflexo do desenvolvimento da sociedade brasileira. Como argumenta a professora Ana
Cláudia Assis, Guerra-Peixe queria “despertar uma nova sensibilidade musical na sociedade de seu tempo”
(ASSIS, 2006: 23). Guerra-Peixe, integrando as práticas musicais “estranhas” à brasileira “tentou criar uma
música cujas perspectivas sonoras renovadoras não comprometessem o diálogo com o público, mas, ao
mesmo tempo, contribuísse para ‘vencer o atraso estético desta gente’, expressão utilizada pelo próprio
compositor” (ASSIS, 2006: 23).
O presente artigo, além de propor uma reflexão do intercâmbio entre esses dois importantes personagens da musicologia brasileira, é também um convite aos pesquisadores interessados, a conhecer o Acervo
Curt Lange. É extremamente importante salientar que o Acervo Curt Lange, que se encontra no prédio
da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais, é um espaço múltiplo que visa possibilitar
novas pesquisas que desvendem, analisem e discutam, principalmente, os mais diversos aspectos da nossa
música brasileira.
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Resumo: O presente estudo aborda a canção “Novelozinho de Linha” do ciclo Historietas de Heitor
Villa-Lobos em duas perspectivas de execução. Para tanto, apresenta-se uma breve contextualização das
características históricas, sociais e composicionais em que surgiu essa canção para canto e piano. Além
disso, antes da sugestão de dois caminhos interpretativos, serão apresentadas e comentadas a análise da
relação texto-música, as influências debussyanas, as especificidades técnicas e uma possível abertura da
obra (dentro do conceito de Umberto Eco).
Palavras-Chave: Villa-Lobos. Historietas. Canção Brasileira.

Historietas and Debussy: the needless composer’s name
Abstract: This study explains about the brazilian art song “O Novelozinho de Linha” from the cycle
Historietas, composed by Heitor Villa-Lobos, focusing on two possible perspectives of the performance. In
order to achieve the main objective, we will present a brief context of the historical, social and compositional
environment in which the composition was done. Furthermore, before suggesting two ways for the musical
interpretation, it will be shown and commented the analysis of the relation between music and text, the
influences of the Debussy’s music, the technical matters, and a possible “overture” of this piece (according
to the ideas of Umberto Eco).
Keywords: Villa-Lobos. Historietas. Brazilian Art Song
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Procurávamos um repertório ainda pouco explorado para trabalharmos em nosso duo camerístico e nos
deparamos com o Ciclo¹ das Historietas de Heitor Villa-Lobos. Durante nossas construções de performances, iniciamos também o desenrolar de uma pesquisa sobre as características musicais e textuais dessa
obra. Nosso recorte para essa comunicação será “O Novelozinho de Linha”, terceira canção do ciclo. Esse
trabalho se justifica, principalmente, pela praticamente inexistente bibliografia sobre as Historietas2 e pela
contribuição que pode oferecer para a compreensão das atividades dos duos de canto e piano.
Nesse sentido, o principal objetivo é tratar de duas possibilidades de performance para uma mesma
peça, que serão sugeridas. Primeiramente, procuramos oferecer um levantamento coeso de informações
sobre a obra, o compositor e os respectivos contextos sociais, históricos, composicionais, etc. A seguir,
apresentaremos nossos estudos sobre a relação texto-música e comentaremos alguns conceitos dos teóricos Barthes e Eco. Por fim, explicitaremos um diálogo entre as informações expostas e o resultado final
esperado para o fazer artístico.

1. As “modernas” Historietas de Villa-Lobos
As “Historietas” foram compostas em 1920 por Heitor Villa-Lobos e possuem seis canções que integram o ciclo: Solidão, Lune D’Octobre, Novelozinho de Linha, Hermione et les Berges, Jouis sans retard,
car vite s’écoule la vie..., Le Marché. As poesias são de: Ribeiro Couto, Ronald de Carvalho, Manuel Baneira,
Albert Samain, Ronald de Carvalho e Albert Samain, respectivamente. Solidão e Novelozinho de Linha (Debussy), os únicos poemas escritos originalmente em português, possuem versão em francês, mas os poemas em francês não possuem versão em português.
As Historietas3 foram estreadas no Rio de Janeiro, em 1921, antes mesmo da Semana de Arte Moderna.
Aliás, Villa-Lobos não chegou a compor nenhuma peça para essa ocasião. Durante a Semana, canções dessa
coleção foram executadas por Frederico Nascimento (canto) e Maria Emma (canto), sendo a pianista, Lucília Villa-Lobos. Cabe lembrar que todos os poetas brasileiros envolvidos neste ciclo eram amigos e estavam
envolvidos, diretamente ou pela apresentação de suas obras, no evento em questão, excetuando-se o poeta simbolista francês Albert Samain, cujas obras foram influências para os poetas brasileiros.
¹ De acordo com PEREIRA (2007) o ciclo de canções é estabelecido quando as peças possuem um mesmo fio temático que as
interliga. No caso das Historietas, ainda estamos investigando se tal temática existe de fato. Contudo, já nos arriscamos a sugerir como tema(s) Solidão e Fugacidade da Vida.
2 Embora já existam estudos relevantes sobre a obra de Villa-Lobos, as Historietas, quando muito, recebem apenas uma nota
sobre sua existência e data da primeira apresentação.
3 Esse ciclo foi dedicado à cantora Vera Janacópulos, nascida em Petrópolis em 1892 e Falecida no Rio de Janeiro em 1955. Vera,
amiga de Stravinsky e Prokofiev, foi uma grande incentivadora de Villa-Lobos, conhecida por ser uma grande soprano atuante em
Paris, Londres e Nova Iorque nas décadas de 20 e 30.
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Para uma melhor compreensão de sua obra, faz-se necessário um rastreamento de inevitáveis influências europeias sofridas pelo compositor. Neste tópico omitiremos autores anteriores ao romantismo, pois o
objetivo do mesmo é apontar aspectos comparativos da produção musical do “exótico”4 Heitor entre 1920
e 1924. Acerca deste, GUÉRIOS resume:
Integrante da geração que se seguiu a Miguéz e Nepomuceno, Villa Lobos
compreenderia as diferentes estéticas musicais de acordo com o panorama traçado por seus antecessores: a “antiguidade” e a “nobreza” da ópera
italiana; a “modernidade” de Wagner e Saint-Saëns; a estética “revolucionária” de Claude Debussy. (GUÉRIOS, 2003: 84)

A música erudita no Brasil, junto às demais artes, acompanhou um fluxo eurocêntrico. A crise do sistema
tonal e a tendência pelo novo ocorrida no século XX também se instaurou no Brasil, no qual posteriormente eclodiria na Semana de Arte Moderna. A presença europeia era notável em programas de concerto,
com ascensão no cenário musical brasileiro de peças de Wagner, Puccini, Leoncavallo, Mascagni, Strauss,
Mahler, César Franck, Fauré, Duparc, Dukas, Ravel, Saint-Saëns e principalmente Debussy. Na época, o que
vinha da França tomava as camadas ditas cultas, de modo que ela chegava a ser considerada uma segunda
pátria dos artistas. Villa-Lobos, mesmo relutante a todo e qualquer tipo de influência, não ficou excluso.
É marcante em suas obras a existência de duas vertentes da música francesa: o Pós-Romantismo e o Impressionismo. Graças aos traços modernistas5 de sua música, Villa-Lobos foi o único compositor brasileiro
convidado a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo, durante a Semana de Arte Moderna.
Villa-Lobos, que, como já vimos, era com Gallet o compositor no Brasil com
uma bagagem mais tendente à modernização àquela altura, contribui para
a Semana com vinte peças de variado fôlego, todas incluídas na órbita da
música de câmara, já que não se mobilizou no momento nenhum aparato
sinfônico. (WISNIK, 1948: 71)

Com o intuito de divulgar sua obra, em 1923, Villa-Lobos chega a Paris. GUÉRIOS (2003:81) relata uma
história interessante que, segundo o próprio autor, pode ter sido um marco “da inflexão que a trajetória
pessoal e artística de Villa-Lobos sofreu devido à sua viagem a Paris.” Resumidamente, Villa-Lobos havia
sido convidado para um almoço no Studio da pintora Tarsila do Amaral, o evento contava com a presença
4 Villa-Lobos, que, como já vimos, era com Gallet o compositor no Brasil com uma bagagem mais tendente à modernização àquela
altura, contribui para a Semana com vinte peças de variado fôlego, todas incluídas na órbita da música de câmara, já que não se
mobilizou no momento nenhum aparato sinfônico. (WISNIK, 1948: 71)
5 Consideradas modernistas para os padrões brasileiros de então, mas não para os padrões franceses contemporâneos à 1922.
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de alguns músicos e escritores brasileiros e parisienses. Num dado momento, Villa-Lobos improvisa um
pouco de sua música ao piano, logo após, o pintor Jean Cocteau critica a improvisação. Para ele, não passava de uma imitação dos estilos de Ravel e Debussy. De fato, não só a música de Villa-Lobos, mas como
grande parte da produção artística da época sofreu muita influência da França. Porém havia certa defasagem nesse intercâmbio cultural. Vejamos:
[...] enquanto Villa-Lobos seguia aqui o caminho aberto por Debussy, o
compositor francês, na época, já era considerado ultrapassado. Os ventos
que sopravam na música européia [sic] já eram outros. Antes de ir a Paris
em 1923, nosso compositor não conhecia a obra de Stravinsky, de Béla Bartók e, muito menos, de Schoenberg. (KIEFER, 1986: 42)

Após sua estadia em Paris, visto que sua música já não era moderna aos europeus, Villa-Lobos dedica-se a uma produção de caráter nacional. Na busca de uma identidade, o compositor incorpora elementos
populares e outras representações de sua nação, como a música folclórica e violonística. Contudo, sua
auto-afirmação brasileira ainda guardava indícios de uma mentalidade europeizada.
No entanto, se a originalidade das obras posteriores do compositor é indiscutível, também é inegável que na raiz de seu projeto se encontram
claramente as concepções francesas a respeito do Brasil e de como deveria ser uma música brasileira. Afinal, a representação de Brasil que esse
“sócio-músico” foi capaz de sintetizar em suas composições não é qualquer
representação, mas aquela do Brasil selvagem, exótico, virgem, o Brasil da
natureza, dos índios e dos ritmos primitivos. Em suma, o Brasil imaginário
dos parisienses. (GUÉRIOS, 2003: 99)

Propomos uma reflexão ao leitor sobre as chamadas “sonoridade brasileira” e “sonoridade francesa”.
Nesse sentido, convoca-se um pensamento criterioso que proporcione uma observância cuidadosa sobre
os duais “imaginários”. Tal imaginação que outros países possuem sobre como devem ser a cultura e a
música brasileira pode ser uma via de mão dupla. É de suma importância sabermos até que ponto nossas
opiniões sobre a música e cultura francesas também não são reforçadas pela imaginação anti-exótica que
fazemos desses outros povos e/ou da exótica que, em certos casos, aceitamos para nós mesmos.
60

Adriano Lopes Sobrinho
Aline Soares Araújo

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

2. O Nome Inútil do Compositor
Antes de prosseguirmos, faz-se importante expor algumas explicações sobre nosso subtítulo. “O nome
inútil do compositor”, que à primeira vista pode causar um estranhamento, nada mais é do que a própria
fala de Manuel Bandeira sobre a composição de Villa-Lobos e o título da Canção. Vejamos:
Villa-Lobos também não deu bola para minha intenção, foi Villa-Lobos cem
por cento e até suprimiu naquela música o nome inútil do compositor francês, intitulando-a “O novelozinho de linha”. E ela foi cantada, não sei se vaiada, num dos concertos da Semana de Arte Moderna. (BANDEIRA, 1998: 85)

Villa-Lobos omitiu o nome do poema sobre o qual escreveu a canção, ou seja, Debussy. O fato é que
mesmo que o compositor tivesse o aval do poeta para fazer a troca dos títulos, nossa pesquisa tomou
outro rumo quando descobrimos o nome inicial do poema, porque se tornaram mais claras as influências
debussyanas não só na sonoridade do poema, como também na sonoridade musical. Trata-se, então, da primeira inspiração para confecção dessa poesia:
Neste poema, Manuel Bandeira não faz alusão direta ao compositor Debussy, mas talvez à sensação que a música de Debussy lhe trazia. Sobre esse
poema Bandeira escreve a Mário de Andrade: “[...] Quero prevenir-lhe que
aquilonão é todo Debussy. É aquele aspecto fugace [sic] que em falta de
melhor apelativo chamarei de sournoiserie de Debussy. Ele começa como
quem batuca por desfastio com três notinhas que vão e vêm, a gente sorri
e daí a pouco ele pó o dedo a furto numa fibra dolorida e então a gente cai
em si e chora. (MÍCCOLIS e LEMOS, 2005: s.p.)6

Um segundo motivo presente nesse fazer poético diz respeito a uma observação feita por Bandeira
em sua vida cotidiana:
No que respeita à técnica o ‘Para cá, para lá’ são os primeiros compassos
da Rêverie ma à rebours, que na Rêverie as notas oscilam do grave para
o agudo e do agudo para o grave. Mas se houvesse no meu Debussy apenas essa onomatopeia afetuosamente satírica eu não o teria publicado. Há

6 Trecho do texto de Leia Míccolis e Ana Paula Lemos, apresentado na disciplina “Literatura e Sociedade” na UFRJ em 2005.
Disponível em http://www.blocosonline.com.br/literatura/prosa/proregistra/2006/preg060419b.php Acesso em 8 de Abril de 2014.

61

Adriano Lopes Sobrinho
Aline Soares Araújo

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

ainda que um dia vi naquela atitude uma meninazinha de três anos, que
então acreditávamos inapta para a vida por uma lesão cardíaca precoce, e
isto despertou-me uma ternura profunda misturada à lembrança da Jeune
fille aux cheveux de lin. E aquele novelozinho de linha que oscila umas três
vezes e cai pareceu-me a imagem da vida daquele anjinho e depois, por
uma colossal ampliação e sucessão de círculos, a imagem da minha vida,
da vida de todos nós, e dos mundos e dos universos. (BANDEIRA, 2001:66)

Debruçando-nos sobre esses dois tópicos7 é que trabalharemos nossas sugestões interpretativas, ou
seja, fazendo uma leitura com foco nas influências musicais, na sonoridade e aparente simplicidade do
poema e outra leitura com foco nos aspectos (mais densos) dos sentidos da vida e da morte.
Nossas leituras são feitas pelas brechas deixadas com as “mortes dos autores”. De modo nenhum isso
significa, a nosso ver, que os autores não tenham devida importância, mas que a obra não está encerrada
em si mesma e que vive para além da vontade do autor e do próprio leitor. Para Barthes8 :
(...) desde que um fato é contado, para fins intransitivos, e não para agir
diretamente sobre o real, isto é, finalmente, fora de qualquer função que
não seja o próprio exercício do símbolo, produz-se esse desligamento, a voz
perde a sua origem, o autor agora entra na sua própria morte, a escritura
começa. (...) (BARTHES, 1988:65)
Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras, libertando um sentido único, de certa maneira teológico (que seria a “mensagem”
do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e
se contestam escrituras variadas, nenhuma das quais é original: o texto é
um tecido de citações, saldas dos mil focos da cultura. (BARTHES, 1988: 68-69)
(...) para devolver à escritura o seu futuro, é preciso inverter o mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do autor. (BARTHES, 1988: 70)

Respaldados pelos argumentos desse teórico, compreendemos que uma sucessão de mortes e nascimentos é possível, a saber: 1) A “morte” de Debussy a partir do nascimento da leitura de Bandeira sobre
a música daquele compositor; 2) A “morte” de Bandeira e Debussy, gerada pelo nascimento da leitura de
7 Os quais retomaremos no tópico 4.
8 Recomendamos a leitura do texto A Morte do Autor de Roland Barthes
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Villa-Lobos sobre o poema (e modificação deste, incluindo a supressão do nome do compositor francês); 3)
A “morte” de Villa-Lobos, fundindo-se com o nascimento das leituras feitas pelos performers; 4) A “morte”
da execução performática, mesmo que sua escrita seja em sons e movimentos, a partir do nascimento da
leitura do público com suas inferências, e assim por diante.
Conectando as proposições de BARTHES9 e ECO, intentamos valer-nos de uma escrita aberta10 e também mantermos nossas escritas, do texto escrito e musical, abertas. Contudo, espera-se que o usufruto
feito dessas liberdades interpretativas seja ponderado por certos limites. Trazemos à luz o trabalho de
Marcos Carvalho Lopes, no qual ele comenta a trajetória de Umberto Eco desde a A Obra Aberta até Os
Limites da Interpretação11 , realizando uma precaução com relação a deturpações que, porventura, podem
ocorrer.
Assim, para Eco, as interpretações, para conseguirem êxito, devem ser
verificáveis, tomando por base o texto e o que esse propõe: o interesse do
leitor não deve se sobrepor ao que a obra permite inferir, caso contrário
teríamos o que Peirce chamaria de deboche do pensamento, ou seja, um
uso que não tem por fim compreender a textualidade e sim promover um
jogo de imaginação12 . (LOPES, 2010: 14)

Após diferentes significados que os leitores podem ter apreendido do título e subtítulo desse trabalho,
arrematamos este tópico esclarecendo nossa intenção, cujo propósito foi ao mesmo tempo relativizar a importância do autor “decifrável” e demonstrar ser indispensável um conhecimento dos contextos históricos de
feitio das obras. Ou seja, propusemos desde o início um novo jogo, suprimindo, dessa vez, o nome de Villa-Lobos e retomando o nome de Debussy que é, não somente responsável por influências composicionais, mas
o nome do poema de nosso corpus.
9 Se a preocupação de Roland Barthes se voltava para explicar o prazer que o texto proporciona, o questionamento do filósofo
italiano se direciona à tentativa de entender qual é a razão que leva o texto adar prazer (ECO, 2004: XV), ou seja, entre a “morte do autor” e o “nascimento do leitor”, Eco quer relembrar a importância do texto e como este regula suas possibilidades de
fruição. (LOPES, 2010: 12)
10 Uma vez afastado o Autor, a pretensão de “decifrar” um texto se torna totalmente inútil. Dar um Autor a um texto é impor-lhe
um travão, é provê-lo de um significado último, é fechar a escritura. (BARTHES, 1988: 69)
11 Trinta anos atrás (...) eu me preocupava em definir uma espécie de oscilação ou de equilíbrio instável entre iniciativa do intérprete e fidelidade à obra. No correr desses trinta anos, a balança pendeu excessivamente para o lado da iniciativa do intérprete.
O problema agora não é fazê-la pender para o lado o posto e, sim, sublinhar uma vez mais a ineliminabilidade da oscilação. (ECO
apud LOPES, 2010:2)
12 Não comentaremos aqui sobre a imaginação, mas acreditamos que ela pode ser muito útil nas construções performáticas,
desde que observados os devidos limites contextuais.
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3. Música-Texto
A escolha da canção Novelozinho de Linha para ser o corpus da presente comunicação, se deu, primeiramente, pela imensa possibilidade de trabalharmos a abertura13 da obra, começando pelo seu título,
da mesma maneira que pretendemos fazer no restante do ciclo. Outros fatores determinantes para essa
escolha foram o caráter breve da obra musical e do poema, facilitando a explanação de um recorte sucinto.
Sobre o poema da canção, já foi dito que, primeiramente, pretendia remeter à sonoridade de duas peças
de Debussy. Vejamos:
Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Um novelozinho de linha...
Para cá, para lá...
Para cá, para lá...
Oscila no ar pela mão de uma
criança
(Vem e vai...)
Que delicadamente e quase a
adormecer o balança
- Psio... Para cá, para lá...
Para cá e...
- O novelozinho caiu.
Percebe-se que já existe uma tentativa de verso livre, mas que ele ainda não se estabelece14. De acordo
com GOLDSTEIN, o poeta “retrata uma criança adormecendo numa cadeira de balanço, com um novelo
de linha na mão. A estrofe única do poema tem um ritmo peculiar, fruto da mescla do verso de seis sílabas com outro maior.” (1985:25). Acrescentamos a essa afirmação a observação de que os versos maiores
crescem progressivamente, como se enrolassem o pequeno “refrão” e fossem enrolados por ele. Ainda

13 Sobre a qual comentamos no tópico 3
14 O verso verdadeiramente livre foi para mim uma conquista difícil. (...) Versos como os do meu “Debussy”, (...) ainda acusam o
sentimento da medida. (BANDEIRA, 1998: 44-45)
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pode-se reparar que os versos que realizam onomatopeia, efeito de balanço e que remetem à sonoridade
de Debussy, percebida por Bandeira, são entrelaçados pelos versos que contam a história da criança. Dessa forma, mesclamos nossos dois motivos de sugestões interpretativas.
Villa-Lobos também tem uma atitude composicional que pode ser entendida como uma única estrofe
musical ou como um pequenino rondó, entrelaçado pelo pêndulo contínuo de “Para lá, para cá”, a saber:
ABA’CA”D. Esse pêndulo em aceleração e desaceleração constantes é retratado pelo compositor, principalmente, pelos glissandi realizados pela parte do piano e também pela melodia descendente e ascendente15 da linha do canto. Consideramos, ainda, que a melodia inicial ascendente , faz-se desse modo para
realçar o efeito de enjambement16 da poesia.

Após realizarmos essas e outras observações, escolhemos diferenças técnicas para diferentes resultados
sonoros das performances17 que denominamos “À francesa”18, priorizando a sonoridade debussyana, e “À
brasileira”, priorizando o sentido dado pela poesia à possível doença de uma criança cardíaca. Sugerem-se:

16 No caso de o texto ser falado, se a entonação final da frase é descendente o efeito de enjambement se perde.
17 De acordo com Massaud Moises, o enjambement ou encavalgamento é “o transbordamento sintático de um verso em outro.”
(MOISES, 2004:143)
18 Nesse trabalho daremos exemplos utilizando apenas a parte inicial da canção, por considerarmos que a estrutura permanece
similar durante toda a peça.
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4. Considerações Finais
Por fim, a obra se revela com mais de uma leitura possível. Os músicos que a executarem quiçá possam
incluir suas próprias impressões, tornando-se co-autores de um resultado final. Dessa vez, realizamos19: 1ª)
Um produto sonoro (à francesa) que se constitui de uma valorização onomatopaica pendular, timbre mais
claro, ritmo e dicção mais diluídos; 2ª) O segundo produto sonoro (à brasileira), estaria atento a uma valorização da segunda parte do poema e mais preocupado com o sentido, acrescentando harmônicos graves,
um andamento um pouco mais lento e mais sustentado, um grau um pouco maior de impostação vocal (mas
mantendo as vogais não italianadas) e ritmo da dicção mais preciso. Vislumbra-se, para um próximo trabalho, a possibilidade de, partindo desses estudos sonoros e textuais, acrescentar uma construção cênica,
preferencialmente, fazendo uso de alguns conceitos Brechtianos20.

19 Não é necessário que o público faça distinção clara entre os dois modos, mas pretende-se que eles sejam apenas uma ferramenta para guiar os performers no que diz respeito às escolhas técnicas e expressivas.
20 O afastamento do Autor (com Brecht, poder-se-ia falar aqui de um verdadeiro “distanciamento”, diminuindo o Autor como uma
figurinha bem no fundo do palco literário) não é apenas um fato histórico ou um ato de escritura: ele transforma radicalmente o
texto moderno (ou – o que dá na mesma – o texto doravante se faz e se lê de tal forma que nele, em todos os níveis, ausenta-se
o autor). O tempo, primeiro, já não é o mesmo. (BARTHES, 1988, p. 68)
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Resumo: O presente projeto pretende estudar a relação entre o uso de instrumentos e elementos
provenientes da música popular dentro da música de concerto. Este estudo visa buscar soluções
interpretativas e diferentes abordagens para a performance de peças de percussão que contenham tais
elementos. O foco estará no intérprete e no seu preparo para tocar tais peças, buscando entender a
técnica, a linguagem, as frases e todas as questões relativas aos elementos e instrumentos da música
popular presentes nas peças de concerto em questão
Palavras-chave: música popular, percussão, interpretação.

The Presence of Instruments of Popular music inside concert music: raising interpretive
possibilities from the study of three percussion pieces.
Abstract: The following project intends to study the relationship between the use of instruments and
elements that come from popular music inside the context of concert music. This study seeks interpretative
solutions and different approaches to the performance of percussion pieces that contain these elements.
The focus is on the interpreter and in its preparation to play such pieces, seeking to understand the
technique, the language, the phrases and all the questions related to the popular music elements and
instruments present in the given pieces.
Keywords: popular music, percussion, interpretation.
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1. Introdução
Este projeto é relativo a uma pesquisa de mestrado em andamento, e se propõe a pesquisar peças de
música de concerto escritas para percussão que envolvam o uso de instrumentos associados à música
popular, além da presença de elementos idiomáticos de estilos musicais populares dentro destas peças.
Sob o ponto de vista do intérprete, o projeto pretende discorrer sobre a relação entre a música popular e
erudita nestas peças, discutindo possíveis abordagens que o mesmo poderá ter ao tocar cada uma delas.
Serão analisadas três peças: “Concerto para Pandeiro e Quatro Instrumentos”, de Tim Rescala, para
pandeiro solista, piano, violão, flauta e contrabaixo, “Iris”, de Alexandre Lunsqui, para berimbau solo e uma
peça encomendada envolvendo diferentes tipos de chocalhos brasileiros e eletrônica.
Será examinada a técnica tradicional dos instrumentos relativos às peças citadas acima e comparada
àquela necessária para se tocar cada uma delas, observando se o compositor usou realmente todos os
recursos de cada instrumento, se usou recursos não usuais, e se há recursos técnicos que podem ser adotados pelo intérprete para facilitar ou enriquecer a interpretação. Serão examinados também os elementos
rítmicos idiomáticos da música popular presentes nestas peças.
Será também encomendada uma peça que envolva alguns dos diferentes tipos de chocalhos presentes na música brasileira. Esta peça será feita em colaboração com um compositor ainda a ser escolhido, e
servirá para ilustrar na prática o tipo de proposições presentes na pesquisa. Para a criação desta peça, o
compositor terá contato com o intérprete, que fornecerá a ele informações sobre a técnica e as diferentes
formas de se tocar os instrumentos em questão. O objetivo disto é que o compositor, através do contato
com o intérprete, tenha acesso a uma série de dados acerca da sonoridade do instrumento para que isto
possa enriquecer a criação da obra musical. Tudo isto voltado para o uso de elementos presentes na música
popular aplicados em uma linguagem musical de concerto, relacionando a técnica tradicional dos diversos
chocalhos com a sonoridade da música eletrônica.
Em suma, serão analisadas a técnica e a linguagem destes instrumentos em seu contexto mais comum, e,
relacionadas à sua execução dentro do contexto da música de concerto, observando o papel do intérprete
e as diversas abordagens cabíveis a ele diante das questões envolvidas neste tipo de repertório.
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2. Rescala, Lunsqui e sua relação com a música popular
No Concerto para Pandeiro e Quatro Instrumentos, Rescala manifesta seu interesse pelo instrumento
que é frequentemente usado como acompanhante, dando a ele uma função solística. Os movimentos do
concerto são baseados em três gêneros musicais brasileiros, o choro, frevo e seresta.
Ouvindo a peça percebemos que ela realmente é fiel às características de cada um dos gêneros citados,
porém ela se utiliza de vários elementos não tradicionais a estes gêneros, além também de ser feita na
forma de concerto, forma esta nada comum entre o repertório tradicional do choro, frevo ou da seresta.
O Concerto para Pandeiro foi adaptado para a gravação do primeiro CD, chamado “Desritmificações”,
do Quinteto Tim Rescala, quinteto este com formação bem parecida à dos quintetos de jazz, contendo
percussão e contrabaixo como seção rítmica, a seção harmônica com o piano e violão e um instrumento
melódico, no caso, a flauta. Esta aproximação com a música popular é intencional em todas as faixas deste
CD, que, entretanto, nunca deixa de apresentar elementos musicais comuns à música de concerto, tendo
mesmo uma temática baseada na mescla de gêneros populares e eruditos.
Já em “Íris”, para berimbau solo, Alexandre Lunsqui tenta ampliar o universo sonoro do instrumento,
sem, entretanto, deixar de dialogar com ele. Em sua tese de doutorado, o próprio compositor deixa isso
claro com a seguinte afirmação:
Além das ideias conceituais acerca da história do instrumento, eu tentei
gerar um espectro amplo de elementos sonoros baseados na luta entre
as limitações técnicas do instrumento (restrições ergonômicas), em uma
orientação mais microscópica do timbre e no uso (ou negação) de matrizes
rítmicas comumente associadas ao instrumento. (Lunsqui, 2009, p. 48).

Sobre o uso de elementos de música popular em sua música, pode-se dizer que Lunsqui os aborda de
maneira menos óbvia, fazendo com que estas ideias façam parte de sua música sem, porém, ser a sua característica principal. Em sua tese de doutorado, ao falar sobre o uso, em um trecho, de um ritmo semelhante
ao samba em sua peça “Topografia Index 3A”, Lunsqui diz o seguinte:
Para mim é um desafio levar o universo do samba (ou qualquer um equivalente) para uma linguagem musical complexa- e para o mundo acadêmico.
Por outro lado, eu rejeito completamente o tipo de nova música que simplesmente importa ritmos da música popular com o objetivo único de criar
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um referencial que irá eventualmente facilitar a sua conexão com o ouvinte
comum. Meu objetivo está em explorar as potencialidades destes ritmos
de maneiras microscópicas em um ato deliberado de descontextualização.
(Lunsqui, 2009, p. 27).

Apesar de ter restrições a certos usos de elementos da música popular em peças de concerto, Lunsqui
não os deixa de usar, e deixa claro a forma com que o faz.
Particularmente no meu caso, eu tendo a explorar primeiramente ritmos
com os quais eu tenha experiência pessoal através do meu ambiente cultural, e então por estudos musicais. Isto me faz entender o ritmo a partir
de uma perspectiva mais ampla, permitindo-me ser ainda mais maleável no
seu tratamento. (Lunsqui, 2009, p. 28).

3. Justificativa
O uso da percussão na música de concerto foi, desde o início, visto como uma forma de os compositores
ampliarem as possibilidades timbrísticas em sua música, tendo sido altamente explorados a partir do século XX, já que vários compositores sentiam a necessidade de explorar novas sonoridades. (Blades, 1992).
Alguns dos primeiros compositores a usar os instrumentos de percussão forma latino-americanos, como o
caso de Amadeo Roldán, em suas peças “Rítmica nº 5 e nº 6”, datadas de 1930, que fizeram uso justamente
de instrumentos da música popular cubana, como claves, cincerros, bongôs, entre outros.
Amadeo Roldán estava identificado com uma estética musical nacionalista. O nacionalismo foi bastante
comum entre os países da América Latina, incluindo o Brasil, tendo sido especialmente forte na primeira
metade do século XX, tendo, após os anos 50, perdido sua força, com os compositores buscando outras
correntes de composição. (Behague, 1979). O uso de instrumentos provenientes da música popular era
comum entre os compositores nacionalistas, porém ele seguiu entre diversos compositores latino-americanos, inclusive brasileiros, após o período de maior predominância da música nacionalista.
Há várias peças para percussão do repertório contemporâneo que envolvem instrumentos provenientes da música popular. Uma das mais conhecidas e tocadas pelo mundo é a peça “Temazcal”, de Javier
Álvarez. Na partitura desta peça Álvarez inclui alguns textos chamados de “notas para performance”. Entre
estes textos há um que fala sobre os padrões que o próprio compositor sugere ao intérprete, sobre estes
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padrões, Álvarez diz o seguinte: “Eles podem ser combinados livremente para criar maiores estruturas
rítmicas e padrões de ornamentação. Outras variações e ornamentações destes padrões são desejáveis e
deixadas para o intérprete.” (1984, p.2)
Sobre este texto, Jeremy Muller, em sua tese de doutorado, tece a seguinte questão: “Onde se adquire
vocabulário para ornamentação e variação destes padrões?” (2012, p.48). Ele segue com o seguinte comentário: “Os exemplos na partitura são muito limitados e não apresentam desafios técnicos para se tocar as
maracas, eles tampouco nos dirigem a quaisquer nuances que possam estar disponíveis para o instrumento.” (Muller, 2012, p. 48).
As maracas, assim como o berimbau, pandeiro ou os chocalhos brasileiros, não são um instrumento ligado intimamente à tradição da música clássica ocidental, logo, as informações que um intérprete com esta
formação terá sobre este instrumento serão insuficientes para elaborar a sua interpretação desta peça.
Surge assim a necessidade de entender melhor o universo destes instrumentos.
Os casos do berimbau e do pandeiro, respectivamente, nas peças de Lunsqui e Rescala, são ligeiramente diferentes do caso da peça “Temazcal”, pois não exigem a improvisação do intérprete e têm todas as
notas a serem tocadas escritas na partitura. Porém, para um intérprete de formação baseada na tradição
clássica ocidental, ainda que seja de nacionalidade brasileira, algumas dúvidas surgirão ao interpretar estas
peças. Caso este intérprete não possua alguma experiência anterior com os instrumentos em questão, ou
mesmo com suas linguagens, pode ser difícil encontrar subsídios para construir uma performance sólida
destas peças. Há elementos ligados à música popular que extrapolam a escrita musical.
Em sua dissertação de mestrado, Emília Chamone de Freitas aborda a questão da escrita musical de
ritmos de música popular e a gestualidade, intrínseca a cada instrumento, necessária para se tocar estes
ritmos. Sobre a interpretação de partituras contendo ritmos populares ela diz o seguinte:
Escrever em partitura um ritmo de maracatu não é uma tarefa fácil, mas é
tarefa possível. Vemos o resultado dessas transcrições em muitos métodos
e partituras. Dentro desse contexto surge uma indagação: Como escrever
ou descrever os gestos e os movimentos corporais, que são fundamentais
para a performance e para o resultado sonoro? Essa tarefa difícil carrega
em si mesma a própria limitação intrínseca à escrita musical ou a descrição
verbal de gestos corporais. (2008, p. 15).

Além da gestualidade, há também outros fatores dificilmente traduzíveis em partitura, como a linguagem
e elementos idiomáticos de cada instrumento, por exemplo. Todos os elementos intrínsecos à execução da
música popular devem ser considerados ao se tocar estas peças.
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Isso fica muito claro no “Concerto para Pandeiro e Quatro Instrumentos”, no caso desta peça, o intérprete deve sempre estar consciente que o todo o material musical aí presente remete ao choro e a estilos
musicais semelhantes, sendo assim, ele deve dar este sentido à interpretação. A sua forma de tocar este
concerto deve remeter à forma que um pandeirista toca o seu instrumento em uma roda de choro. Para
reforçar esta ideia, cito Ed Uribe, em seu método para bateria e percussão brasileira, falando sobre o
aprendizado desta música:
“Num sério estudo de linguagem, o objetivo é falar, entender e ser
entendido- falar como um nativo. Seu objetivo final em estudar um estilo
musical deve ser o mesmo. Você deve se esforçar para tocar esta música
como se tivesse a aprendido em sua pureza, de maneira autodidata, na
tradição oral”. (1993, P.7).

Lunsqui, em sua tese de doutorado, fala também sobre a incorporação de instrumentos étnicos dentro
da música de concerto:
Houveram muitas tentativas de incorporar instrumentos étnicos em grupos
de câmara e orquestras, mas em muitos casos os resultados foram simplistas e de natureza estereotipada. Entre as razões para este excesso de
simplificação deste material estão as dificuldades de aprender e dominar
um instrumento tradicional e fazer disto mais do que uma parte ornamental
de um grupo com instrumentos modernos. (2009, p.52).

O mesmo dito por Lunsqui sobre o caso de instrumentos tradicionais sendo usados em grupos de música contemporânea pode ser dito para o uso destes instrumentos em peças solo ou com instrumento solista.
Sendo assim, há vários pontos a serem estudados no que diz respeito à execução da música de concerto
com instrumentos de música popular. Desde a estética até a técnica, envolvendo também questões como
gestualidade e linguagem idiomática do instrumento.
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4. Objetivos
Este projeto visa investigar a utilização de instrumentos provenientes da música popular, assim como
elementos idiomáticos destas músicas, dentro do contexto da música de concerto, com o objetivo de buscar diversas abordagens para a interpretação destas peças.
Tal investigação se dará principalmente através da questão técnica. Será feito um levantamento das
possibilidades técnicas tradicionais de cada instrumento para futuramente compará-las às técnicas exigidas em cada uma das peças, observando a notação do compositor e os sons, timbres e técnicas pedidos
por ele. Os elementos idiomáticos referentes à linguagem tradicional de cada instrumento também serão
analisados, com o objetivo de estabelecer uma relação entre a prática mais usual destes instrumentos e a
sua prática nas peças enumeradas neste projeto.
Além do foco principal do projeto, descrito acima, também se apresentam como objetivos os seguintes
pontos:
Encomendar uma peça a um compositor, sendo essa feita em colaboração com o
intérprete, para ilustrar os pontos defendidos na pesquisa.
Fazer um levantamento de material bibliográfico relacionado aos instrumentos estudados aqui, tais como teses, dissertações, métodos, artigos, peças e etc..
Preparar um recital com peças afins às aqui estudadas, ou seja, peças que também
apresentem alguma presença de elementos da música popular.
Pesquisar que tipo de implicações estéticas o uso destes instrumentos e o empréstimo dos elementos da cultura popular têm no caráter destas peças, e o que esta
presença significa em cada uma delas.
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A obra para violão de Arthur Bosmans no contexto musical
brasileiro
Gustavo de Moraes Farias
UFMG - gustavomfarias@yahoo.com.br

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo contextualizar a suíte para violão, intitulada Brasileiras,
do compositor belga Arthur Bosmans na produção musical nacionalista brasileira. Foram realizadas análises
harmônica, melódica e rítmica dos cinco movimentos da suíte a fim de verificar a coerência dos gêneros
escolhidos com os elementos musicais utilizados pelo compositor.
Palavras chave: Bosmans. Violão. Música brasileira. Nacionalismo.

The Arthur Bosmans’ guitar work in Brazilian musical context
Abstract: This paper aims to contextualize the suite for guitar entitled Brasileiras, composed by Belgian
author Arthur Bosmans, in Brazilian nationalistic musical production. Harmonic, melodic and rhythmic
analysis of the five movements of the suite has been done to check the coherence of the chosen genres
with musical elements used by the composer.
Keywords: Bosmans. Guitar. Brazilian music. Nationalism.
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1. Introdução
O nacionalismo no Brasil surgiu em 1928 quando o escritor e musicólogo modernista Mario de Andrade
propôs o desenvolvimento de um projeto nacional erudito/popular para o país, com o uso sistemático
da música folclórica como condição indispensável para o ingresso e permanência do artista na república
musical. Andrade (1977, p. 130) define de forma incisiva o nacionalismo brasileiro, “Toda a arte brasileira de
agora que não se organizar diretamente do princípio da utilidade, mesmo a tal valores externos: será vã,
será diletante, será pedante e idealista”.
Um dos principais compositores que representam essa vertente foi Heitor Villa-Lobos, que buscou no
folclore, sua fonte de inspiração para colorações nacionalistas. Dentre o vasto catálogo de obras de Villa-Lobos podemos destacar três grandes séries: as Bachianas
Brasileiras (1930-1945), onde o autor mesclava os elementos contrapontísticos da música de Bach com matérias da música popular urbana
brasileira; a de Choros (1920-1929), obras inicialmente inspiradas na música dos chorões do Rio de Janeiro
e que assumem pouco a pouco complexidade crescente; e a Obra para Violão Solo (1920-1940), que traz
além do ideal musical do nacionalismo inúmeras inovações instrumentais.
O violão está diretamente ligado à cultura brasileira desde quando os jesuítas utilizavam dentre outros
instrumentos a viola, instrumento antecessor a viola caipira, para a catequização. O violão acabou tomando o lugar da viola como instrumento acompanhador se tornando extremamente popular nos séculos
XIX e XX. O instrumento se tornou parte tão forte da música brasileira que até mesmo obras para outros
instrumentos, como o piano, evocavam elementos tipicamente violonísticos. Apesar do violão ter uma
relação íntima com a cultura brasileira ele se tornou um instrumento marginal, ligado a malandragem, até
a obra para violão de Heitor Villa-Lobos, entre 1920 a 1940, que trouxe à vida a música brasileira erudita
de violão.
Após a bem sucedida obra de Villa-Lobos, existe um hiato de 30 anos para que novas obras de envergadura
surjam no repertório violonístico. Alguns poucos compositores, com interesses limitados a respeito do instrumento, escreveram músicas nesse período, como Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Guerra-Peixe e Francisco
Mignone. As décadas de 1970 e 1980 foram de grande importância para a produção e divulgação da música
brasileira para violão quando inúmeros compositores de diferentes orientações estéticas escreveram obras que
assumiram papel de destaque no repertório do instrumento como Ritmata de Edino Krieger e Brasilianas nº13 de
Radamés Gnattali.
O compositor belga radicado em Belo Horizonte Arthur Bosmans escreveu em 1974 a suíte Brasileiras
(I-Ponteio, II-Modinha, III-Batucada, IV-Toada e V-Sorongo) que traz elementos que se encaixam no perfil do
nacionalismo idealizado por Mario de Andrade. Bosmans escolheu para essa obra um conjunto de fatores
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que mostra claramente sua intenção que essa obra se encaixasse no perfil do nacionalismo brasileiro a começar pelo titula da suite “Brasileiras”, pelo instrumento escolhido, o violão, um dos principais da cultura
do país tanto popular quanto erudita, e os gêneros e ritmos escolhidos para cada movimento que remetem
a diversidade da cultura brasileira.

2. Objetivos
Como objetivo principal este trabalho tem a intenção de identificar os elementos harmônicos, melódicos e rítmicos, da suíte para violão, intitulada Brasileiras, de Athur Bosmans, que se encaixam no perfil da
música nacionalista brasileira, bem como contextualizar esse elementos aos gêneros escolhidos pelo autor
em cada uma das obras.
O trabalho também pretende, como objetivo secundário, contribuir para a divulgação e estudo do repertório violonístico brasileiro.

3. Metodologia
Como metodologia desse trabalho, foram realizadas análises harmônica, melódica e rítmica de cada
obra, levando em consideração que a importância dos elementos citados se tornam diferentes em cada
um dos movimentos. As análises foram direcionadas da seguinte forma: análise harmônica tradicional, onde
identificamos os encadeamentos de acordes, cadências e as tendências estilísticas da harmonia; análise
melódica, averiguando as sequências de notas que se encaixam nas práticas da música brasileira; e análise
rítmica, identificando sequências rítmicas que se encaixam nos padrões pré-estabelecidos como ritmos
brasileiros.

1º Movimento – Ponteio
Segundo VERHAALEN (2001) Camargo Guarnieri afirma sobre ponteio: “são prelúdios que têm caráter
clara e tipicamente brasileiro. Achei melhor usar uma palavra diferente de ‘prelúdio’ para expressar esse
caráter brasileiro.”
O Ponteio de Bosmans traz elementos da música brasileira de outros gêneros como a sincopa que é
clara em toda primeira seção do movimento fig 1, e o diálogo das melodias em contraponto com os baixos,
lembrando as práticas do “Chorinho” fig 2.
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Figura 1: Ponteio de Arthur Bosmans, compassos 12 – 14.

Figura 2: Ponteio de Arthur Bosmans, compassos 9 e 10.

A harmonia é tonal e simples sem sonoridade jazzística, elemento que é frequentemente encontrado na
obra do compositor.

2º Movimento – Modinha
A Modinha Brasileira é herdeira da Moda Portuguesa e caracteriza-se como canção lírica que, somada a musicalidade brasileira, se torna diferenciada. A Modinha de Bosmans traz um caráter romântico e
lânguido, em tonalidade de Mi menor. No início da primeira seção, sua melodia é formada por uma escala
descendente de uma oitava em sincopes realizado pelos bordões do violão, fig 3, esse padrão é mantido
durante toda a seção, somada a uma melodia em contraponto na região aguda.

Figura 3: Modinha de Arthur Bosmans, compassos 1 – 3.
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A segunda seção contrasta com a primeira utilizando um movimento mais animado em tonalidade de Mi
Maior. Uma melodia clara e cantante na região aguda se contrapõe aos baixos em síncope, fazendo novamente uma alusão ao “Chorinho” (fig.4).

Figura 4: Ponteio de Arthur Bosmans, compassos 14 – 18.

3º Movimento – Batucada
O movimento, batucada, traz como fio condutor o ritmo marcado do cateretê, uma das variações da
batucada (fig 5).

Figura 5: Variação do ritmo da Batucada

Essa figura também é conhecida como tresillo. SANDRONI (2008) explica como Tresilol, a figura construída sobre oito pulsações organizadas em ‘3+3+2’ identificada como uma figura rítmica do nacionalismo
brasileiro.
Bosmans apresenta logo no início da obra esse ritmo nos baixos do violão, em corda dupla e depois utilizando cada um dos ataques em registros diferentes fig 6.

Figura 6: Batucada de Arthur Bosmans, compassos 1 – 4.
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O principal material que foi utilizado nesse movimento é o ritmo, como citado anteriormente, por isso a
análise se concentrou na manipulação do ritmo do cateretê. Bosmans utilizou esse ritmo na primeira seção
de forma bem simples, sendo marcado pelos baixos em contraponto a uma melodia de grau conjunto em
semicolcheias. É interessante perceber como Bosmans manipula esse ritmo, o expandido ou contraindo,
durante o movimento. No final da primeira seção, Bosmans aumenta a duração do segundo valor do grupo
rítmico, representados pelos acordes, organizando-o em 3+5+2, fig 7.

Figura 7: Batucada de Arthur Bosmans, compassos 26.

Na seção A o compositor também modifica o tresillo, primeiro mudando o acento do ritmo para região
aguda e depois com sua organização em 3+4+2, fig.8.

Figura 8: Batucada de Arthur Bosmans, compassos 44.

Por fim, na última seção, Bosmans retorna com a organização original (3+3+2) utilizando a acentuação na
região aguda acrescentado do elemento percussivo fig.9.

Figura 9: Batucada de Arthur Bosmans, compassos 68 – 71.
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4º Movimento – Toada
Bosmans escreveu em 1953 uma obra para piano chamada Cavaquinho bem temperado, alusão ao Cravo
bem temperado de Bach, essa obra é dividida em dois movimentos, Modinha e Ponteio, o movimento Toada, da suíte Brasileiras para violão, é uma re-elaboração do 1º movimento, Modinha, dessa obra e traz a atmosfera íntima e lírica do gênero modinha. . Na abertura do movimento, o tema é apresentado pelos baixos
e acompanhados por acordes formando uma harmonia simples. Em seguida, a melodia é levada para região
aguda acompanhada por uma harmonia que é conduzida pelos baixos em um cromatismo descendente,
(fig. 10). Durante a peça Bosmans cria variações tanto do acompanhamento, (fig. 11), quanto da melodia, com
variações de registro, ritmo e métrica (fig. 12).

Figura 10: Toada de Arthur Bosmans, compassos 11 – 14.

Figura 11: Toada de Arthur Bosmans, compassos 27 – 30.

Figura 12: Toada de Arthur Bosmans, compassos 48 – 50.

5º Movimento – Sorongo
O último movimento, Sorongo, foi o único dessa obra concebido originalmente para o violão, todos os
outros movimentos são transcrições e/ou reelaborações de outras obras, na maior parte para piano. O
título traz uma dança afro-brasileira, que tem como principal elemento uma das variações do ritmo da Batucada, e assim como no terceiro movimento dessa suíte o ritmo é o fio condutor da peça.
Após uma introdução curta e lenta, o ritmo do batuque é apresentado bem marcado pelos baixos e
acordes em plaquê:
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Figura 13: Sorongo de Arthur Bosmans, compassos 11 – 14.

Esse ritmo intercala a sua importância com a melodia que o acompanha, primeiro o ritmo aparece junto
uma melodia em grau conjunto sem destaque, e em seguida a melodia toma maior importância sem o ritmo
do batuque:

Figura 14: Sorongo de Arthur Bosmans, compassos 15 – 18.

Como no movimento Batucada, Bosmans manipula o ritmo durante a obra trazendo diversas variações,
fig. 15, fig. 16, e terminando a obra com muita energia através de rasgueados e uma última variação do ritmo
fig.17.

Figura 15: Sorongo de Arthur Bosmans, compassos 48 e 49.

Figura 16: Sorongo de Arthur Bosmans, compassos 50 e 51.
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Figura 17: Sorongo de Arthur Bosmans, compassos 97 e 98.

4. Resultados esperados
O presente trabalho se concentra em destacar alguns elementos que fazem parte da literatura musical
brasileira e contextualizá-la nos gêneros musicais que o compositor Arthur Bosmans escolheu como título
de cada um dos movimentos da suíte para violão intitulada Brasileiras. O trabalho mostra a importância
que a música brasileira teve na forma de compor do belga Arthur Bosmans a ponto de escrever uma grande
obra com gêneros brasileiros para violão, instrumento que o compositor tinha pouca familiaridade, mas que
sabia que era um dos mais representativos do nacionalismo brasileiro, além de contribui para divulgação do
repertório para violão brasileiro.
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Influências europeias na Sonata Op. 36 para violino e piano de
Henrique Oswald
Marija Mihajlovic Pereira
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Resumo: Este artigo contém uma breve descrição do ambiente musical francês no século XIX e a
contextualização da obra de Henrique Oswald nesse período, tendo em vista a trajetória histórica do
compositor, dividida entre a Europa e o Brasil. A partir desse fato, estabelece-se uma comparação entre a
sua Sonata Op. 36 para violino e piano e três obras do repertório francês para esta formação, procurando
identificar influências europeias.
Palavras-chave: Sonata para violino e piano. Henrique Oswald. Influência francesa.

European influences in Sonata Op. 36 for violin and piano by Henrique Oswald
Abstract: This article presents a brief overview of the musical environment in France in the nineteenth
century, contextualizing the work of Henrique Oswald during this period and his trajectory between Europe
and Brazil. It goes on to establish a comparison between his Sonata op. 36 for violin and piano and three
contemporaneous French works for the same formation, with the goal of identifying European influences
in Oswald’s work.
Keywords: Sonata for violin and piano. Henrique Oswald. French influence.
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1. O idioma de Henrique Oswald
Em toda sua obra, Henrique Oswald usou linguagem romântica europeia do século XIX, tornando-se um
verdadeiro representante do Romantismo musical brasileiro. A musicóloga Maria Alice Volpe destaca, em
sua tese Período Romântico Brasileiro, que “no conjunto de repertório camerístico, o compositor romântico que mais se destacou foi Oswald” (VOLPE, 1994, p. 60). Eduardo Monteiro (2011, p. 11) concorda que
Oswald é essencialmente um compositor de música instrumental, com ênfase nas obras camerísticas e para
piano solo, as duas áreas preferidas do compositor.
O repertório de Oswald é vasto, e outros gêneros além do camerístico confirmam a presença de expressão europeia. Susana Cecília Igayara comenta que na aproximação com a obra sacra, as semelhanças com
os grandes compositores europeus ficam evidentes:
Se procurássemos comparações, encontraríamos traços comuns a Liszt,
Fauré, Saint-Saëns, Bruckner, e suas maneiras de tratar as obras religiosas.
Se tais comparações deixam claras as qualidades de Oswald como compositor, por outro lado demonstram características do momento histórico
(IGAYARA, 2002, p. 3).

A própria trajetória da vida do compositor aconteceu entre Brasil e Itália, países que, em sua época,
eram fortemente influenciados pelas culturas musicais alemã e francesa. Portanto, compreendemos que
sua obra pode ser vista sob uma perspectiva europeia. Segundo Monteiro (2011, p. 9), Oswald, ao escrever
primordialmente obras instrumentais, volta-se para o modelo de excelência alemã, como a maior parte de
seus contemporâneos italianos; a crescente influência francesa torna-se preponderante depois da virada
do século XX.
Grandes mestres europeus inspiraram o jovem Oswald. Os italianos Maglioni e Buonamici são considerados os primeiros personagens musicais que exerceram forte influência sobre o músico brasileiro. Para
Monteiro (2011), Giovacchino Maglioni, participante ativo da elite musical italiana e figura artística extremamente importante em Florença, foi o primeiro mestre italiano a exercer essa influência. De acordo com
Martins (1995, p. 64), os relacionamentos com músicos importantes sempre causaram satisfação e orgulho
em Oswald, que se sentia honrado com o respeito a ele dedicado. Buonamici foi o responsável por criar
o verdadeiro elo entre o ideal da elite musical florentina e Oswald. Estabeleceu-se entre eles uma ligação
que foi além daquela de professor-aluno, transformando-se em sólida amizade. Ainda segundo Monteiro
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(2011, p. 28), a análise da produção do compositor brasileiro indica claramente que após o início dessa relação, em 1880, sua produção pianística refina-se consideravelmente, passando a dedicar-se com grande
intensidade à música de câmara.
Monteiro (2011, p. 13) relata que a produção de compositores como Miguez, Oswald, Levy, Nepomuceno
e Braga foi vital para o enriquecimento e desenvolvimento da música no Brasil neste período, como sua
ação foi fundamental para a renovação e refinamento do repertório praticado nos concertos de então, que
passaram a privilegiar a música sinfônica, de câmara e solista alemã e francesa. Segundo José Eduardo Martins (1995, p. 65), o “raiar do século XX encontra Henrique Oswald brasileiro de nascimento, florentino por
adoção, imbuído de ideais europeus e, doravante, esteticamente ligado a correntes francesas pela maior
aproximação ao modelo requintado praticado na França”.

2. O ambiente musical francês no século XIX e as sonatas – modelos de Franck, Fauré
e Saint-Saëns
Segundo Jean-Michel Nectoux (1991, p. 79), a vida musical da França do século XIX era dominada pela música
de teatro e ópera. A música instrumental, embora não tão popular quanto a ópera, era apresentada regularmente em algumas associações da época, as quais cultivaram e divulgaram repertório camerístico, entre elas
a Société des Concerts du Conservatoire, a Société de Musique de Chambre e, a mais bem sucedida, Société
Nationale de Musique. O estilo intimista da música de câmara era apropriado para apresentações reservadas à
sociedade burguesa. Geralmente, as atividades continham repertório composto por obras do período clássico e
pós-clássico, dos compositores Mozart, Haydn, Boccherini, Mendelssohn e Beethoven. Essa conduta incentivou
a criação da sociedade que apreciaria a música nacional igualmente. Segundo Michael Duchesneau (1995), a Société Nationale de Musique foi formada em 1871 por Camille Saint-Saëns e Romain Bussine, acontecimento que
influenciou o ressurgimento da música instrumental francesa, sob a liderança de Jules Massenet, Gabriel Fauré,
George Bizet e Cesar Franck. Nesta organização, a elite musical francesa teve a oportunidade de se apresentar
e levar o repertório camerístico nacional ao público. Para Rey Longyear (1988, p. 204), a Société Nationale de
Musique, fundada sob o slogan Ars gallica (Arte francesa), marcou o renascimento da música instrumental francesa, que ofereceu uma alternativa musical em relação ao pensamento sinfônico ou à música dramática alemães.
Nos últimos 20 anos do século XIX observou-se a evolução das sonatas francesas, tanto pelo número
de sonatas compostas, quanto pelo crescente número de apresentações. A tabela abaixo apresenta performances de sonatas para violino de compositores franceses realizadas na Société Nationale de Musique,
entre 1877 e 1895:
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COMPOSITOR

NÚMERO DE
PERFORMANCES

ANO

Gabriel Fauré

6

1887(x2), 1878, 1882
1885, 1890

Benjamin Godard*

4

1877, 1878, 1879, 1881

Georges Pfeiffer

3

1878, 1879, 1881

Urbain Le Verrier

1

1882

Paul Lacombe*

1

1884

Camille Saint-Saens

2

1886, 1887

César Franck

3

1887, 1892, 1893

Marie-Joseph Erb

1

1892

Camille Chevillard

1

1893

Sylvio Lazzari

2

1893, 1895
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1886, 1887

César Franck

3

1887, 1892, 1893

Marie-Joseph Erb

1

1892

* Não se especifica qual sonata.

Camille Chevillard Tabela 1: Performances de1sonatas para violino e piano de compositores
1893
franceses realizadas na Société Nationale de Musique, entre 1877 e 1895
(DUCHESNEAU, 1997).

Sylvio Lazzari
2
1893, 1895
Dentre essas obras, as sonatas de Gabriel Fauré (1876, Op. 13 em Lá maior), Camille Saint-Saëns (1885,
Op. 75 em Ré menor) e de César Franck (1886, Lá maior), pérolas do repertório francês para violino e piano,
foram as mais apresentadas na Société Nationale de Musique. A importância dessas três sonatas francesas
dentro do repertório violinístico é imensa, pois elas revelam várias características inovadoras que se tornaram pontos de referência para as sonatas compostas na França após 1900. Para David Roger Le Guen
(2006, p. 68), o surgimento dessas sonatas induziu o desenvolvimento tanto da forma composicional quanto
de alguns elementos no gênero de sonata para violino e piano, tais como ciclicismo, elementos modais, seções recitativo e escrita virtuosística.
Para Maria Augusta Gonçalves (2008), a sonata de César Franck, escrita nos últimos anos da vida do
compositor, em plena maturidade e força criativa, estabeleceu um marco na música de câmara francesa
do século XIX. Após as estreias em Bruxelas (1886) e Paris (1887), por Eugene Ysaye ao violino e Leontine
Marie Bordes-Pene ao piano, a sonata conquistou sucesso imediato, segundo seu biógrafo, Vincent D’Indy
(1909, p. 8 e 54).
Segundo Gonçalves (2009), a Sonata Op. 13 de Gabriel Fauré, estreada em Paris em 1877, detém todo
o poder de sedução do compositor francês, numa corrente que combina o apuro expressivo da época e
uma perspectiva formal inovadora, em grande parte resultante da quase visionária instabilidade tonal aqui
explorada.
Camille Saint-Saëns, de acordo com Longyear (1988, p. 207), era considerado o mais prolífico e universal
entre seus contemporâneos por sua produção em praticamente todos gêneros musicais. Segundo Brian
Rees (2012, p. 75), a primeira Sonata Op. 75 foi composta em 1885, e nela a linguagem utilizada trata igualmente violino e piano, combinando lírico com virtuosidade.
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3. Um paralelo entre a Sonata Op. 36 de Oswald e as três sonatas francesas
… Aos 14 de fevereiro, termina a Sonata para violino e piano, Op. 36 em Mi
maior, onde uma abordagem próxima de várias tendências estilísticas francesas se faz notar. Virtuosismo de Saint-Saëns, alguns atributos encontráveis nas linguagens musicais de César Franck e Gabriel Fauré evidenciam-se com clareza (MARTINS, 1995, p. 86).

Inspirado na citação acima, o presente trabalho busca influências europeias na Sonata Op. 36 de Henrique Oswald. Os termos abordados até o momento tratam de aspectos de forma musical, sonoridade,
estilo de escrita, uso de elementos virtuosísticos e tratamento do piano. As sonatas para violino e piano
de Fauré, Saint-Saëns e Franck são grandes obras do repertório camerístico para violino e piano. Elas são
reconhecidas como obras de destaque do século XIX e são as mais prestigiadas das sonatas românticas
francesas; compreende-se que possivelmente serviam como referências para compositores dessa época,
tanto franceses, quanto de outras nacionalidades.
A influência francesa na Sonata Op. 36 de Oswald pode ser vista na sonoridade empregada na obra.
Identifica-se uma atmosfera sentimental na exposição do tema, com dinâmica menos intensa. Repara-se a
exploração da região média e grave do violino. O vibrato apoia o timbre de cada nota de maneira doce e calorosa, durante movimentação fluida, até chegar nas culminações, quando se torna mais intenso. Exploram-se possibilidades expressivas do violino. Ocorrem contrastes de caráter, por exemplo, da seguinte maneira:
na seção B do segundo movimento ocorre um contraste de sonoridade, saindo de um allegretto baseado
em golpe de staccato e alterando a atmosfera para cantabile na seção do meio. Uma forma parecida de
apresentar a seção lírica entre excertos virtuosos é encontrada no terceiro movimento da sonata de Fauré.
De acordo com Othaniel de Alcântara Jr. (2005, p. 395), o mesmo exemplo se assemelha com o início da
sonata de César Franck, explicando que a seção do meio possui um caráter mais introspectivo, alcançado
através de posições mais altas, principalmente nas cordas ré e lá e na passagem do arco sobre o espelho.
As três sonatas francesas usadas como referência mostram poucas novidades na forma musical. Longyear (1988, p. 311) esclarece que a forma da sonata de Beethoven serviu como exemplo para compositores
dos séculos XIX e XX, enquanto Walter Kolneder (1998, p. 490) confirma que, entre os vários gêneros de
música para violino, a sonata não sofreu mudanças estruturais no século XIX. Saint-Saëns e Fauré usam
estrutura composicional tradicional de quatro movimentos: o primeiro Allegro na forma clássica de sonata;
o segundo movimento é lento e, geralmente, ternário; o terceiro possui forma de scherzo, segundo tradição de Beethoven e Mendelsohn; e o finale encerra com forma clássica de rondó. Nas sonatas de Franck
e Oswald percebemos similaridade na ordem dos movimentos, tendo em vista o movimento lento como
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terceiro e o segundo movimento Allegro (Franck) e Allegro molto moderato (Oswald). Todas as sonatas da
tabela 2 concluem o último movimento na forma de rondó clássico. Seguindo modelos barrocos, as seções
recitativo nas sonatas de Franck e Saint-Saëns apesentam uma inovação na forma.

César Franck

Gabriel Fauré

Saint-saens

Henrique
Oswald
Lá maior

Lá maior

Lá maior

Lá maior

1886

1886

1886

1
Movimento

Allegretto ben
moderato

Allegro molto

Allegro agitato

Allegro
moderato

2
Movimento

Allegro

Andante

Adagio

Allegro molto
moderato

3
Movimento

RecitativoFantasia: Ben
moderato

Allegro vivo

Allegro
moderato

Andante molto
expressivo

4
Movimento

Allegretto
poco mosso

Allegro quasi
presto

Allegro molto

Allegro con
fuoco

1886

Tabela 2: Comparação da organização dos movimentos das quatro sonatas.

Com uma análise formal da Sonata Op. 36 é possível notar o estilo conservador1 do mestre brasileiro.
O primeiro movimento é claramente estruturado na forma sonata; o segundo na forma ternária A B A; o
terceiro A B C B A; e o último na forma de rondó. Quanto à análise fraseológica, predominam na sonata
frases com quadratura tradicional. Geralmente encontramos frases de quatro compassos e períodos de
oito compassos, inclusive no desenvolvimento temático-harmônico.
Observando manuscritos autógrafos da Sonata Op. 36 de Oswald, chama a atenção a nitidez da caligrafia musical do compositor, um fator que aparentemente já indica a presença da clareza, uma das características comentadas por musicólogos franceses. Percebe-se a notação musical minuciosa, com indicações
precisas de articulação, ornamentação e dinâmica. Para Martins (1995, p. 176), composições de autores
94

Marija Mihajlovic Pereira

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

como Fauré, Saint-Saëns, Ravel e determinadas obras de Debussy teriam apreciações feitas por seus contemporâneos e pósteros, como pertences à linha clara do compor. Ainda a respeito da escrita de Oswald,
Martins (1995, p. 162) comenta que os conhecimentos acadêmicos que lhe foram transmitidos – “melodismo
e determinada fluência italianos, modelo formal rígido praticado na Alemanha e a relação nítida com o que
se denominou ‘clareza francesa’ – transformaram-se, posteriormente, em virtude de seu talento.
Os compositores dos quais nos valemos como referência da música francesa – Franck, Saint-Saëns e
Fauré – eram, assim como Oswald, pianistas excepcionais. Baseado nesse fato, concebe-se a opinião de que
este fator influenciou em grande parte a riqueza da parte do piano, que tende a ser tão virtuosística quanto
a parte do violino. Embora Longyear (1988, p. 283) comente que no romantismo musical a melodia e a frase
continuam dominantes, com a textura que pode ser explicada como “melodia com acompanhamento”, nessas sonatas encontramos tratamento igual nos dois instrumentos.
A influência da própria virtuosidade pianística e da virtuosidade dos violinistas descendentes da escola
franco-belga – Eugene Ysaye, Martin Marsick, Paul Viardot –, para os quais as sonatas foram dedicadas,
rendeu uma novidade nas sonatas francesas: a escrita virtuosística. Percebemos passagens em posições
agudas e uso de oitavas, tanto no violino, quanto no piano, o que contribuiu para destacar a importância
temática. Isso resultou em uma maior ressonância e proporcionou uma sonoridade mais rica.
Na Sonata Op. 36, o piano expõe a primeira apresentação temática no primeiro movimento utilizando
oitavas em fortissimo (c.21-c.23).

Exemplo 1: primeiro movimento, c.21-c.23 (manuscrito, OSWALD, 1908).

No segundo movimento, o piano acompanha a exposição do tema na parte do violino até a culminação da
frase nos compassos 14-16, nos quais os dois instrumentos unificam em oitavas. Esse motivo também encerra o movimento.

1 Termo utilizado por Fausto Borém de Oliveira (1993, p. 43).
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Exemplo 2: três compassos finais, segundo movimento da Sonata Op. 36
(edição de ALCÂNTARA JR., 2005).

O uníssono, com objetivo de destacar o tema, é encontrado na sonata de Fauré no primeiro movimento
(c.218-c.224).

Exemplo 3: sonata de Gabriel Fauré, primeiro movimento, c.218-c.224.

Em geral, a parte do piano dessa sonata apoia a expressividade do violino com uma base enérgica realizada
em oitavas e diferentes modelos de arpejos e acordes quebrados. Enquanto a sonata de Fauré mostra uma
escrita abundantemente virtuosística em relação às oitavas na parte do violino, tanto simultâneas, quanto
quebradas, Oswald não segue o mesmo modelo: o papel de oitavas está reservado para a parte do piano
na Sonata Op. 36.
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4. Conclusão
Na fase inicial dessa pesquisa em andamento reconhecemos que existem influências europeias sobre
vários aspectos da Sonata Op. 36, tais como: estrutura composicional, forma musical, estética sonora, tratamento dos dois instrumentos. Há ainda um longo caminho de pesquisa para que as ideias e hipóteses
levantadas até o momento possam ser melhor estudadas. Algumas inovações composicionais aparentes
nas sonatas francesas, por exemplo, a escrita virtuosística, estão empregadas com moderação na Sonata
Op. 36 quando comparadas com sonatas francesas. A escrita clara confirma a técnica adquirida da bagagem francesa, o que confirma a ideia de que os conhecimentos conquistados na Europa deixaram um selo
significativo na obra de Oswald.
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Considerações sobre a obra para cordas de Carlos Alberto
Pinto Fonseca1
Luiza Gaspar Anastácio
UFMG - luiza_anastacio@hotmail.com

Resumo: Este artigo consiste num estudo das peças para cordas escritas pelo compositor brasileiro
Carlos Alberto Pinto Fonseca, com o objetivo de apresentá-las à comunidade musical e situá-las na sua
obra, na qual predominam as composições para canto coral. O artigo apresenta informações relativas às
suas três peças escritas originalmente para cordas – Estrutura nº1 para violino e piano (1971), Alma de
Nossa Terra (1974) e Fuga para Quarteto de Cordas (1977) – e inclui observações sobre transcrições e obras
inacabadas do compositor.
Palavras-chave: Carlos Alberto Pinto Fonseca. Instrumentos de cordas. Obras brasileiras para
instrumentos de cordas.

Considerations on the works for strings of Carlos Alberto Pinto Fonseca

Abstract: This article is brief appreciation of the pieces for strings written by Brazilian composer
Carlos Alberto Pinto Fonseca. It aims not only to present these pieces to the music community but also to
contextualize them in the whole work of the composer, considering that the most of his music was written
for choir. The article presents information about his three works originally composed for strings – Estrutura
nº1 para violino e piano (1971), Alma de Nossa Terra (1974) and Fuga para Quarteto de Cordas (1977) – and
includes observations about transcriptions and unfinished works of the composer.
Keywords: Carlos Alberto Pinto Fonseca. String instruments. Brazilian works for strings.

1 Este artigo é resultado parcial de pesquisa de Mestrado em Música na UFMG, sendo parte integrante da dissertação intitulada
Carlos Alberto Pinto Fonseca: um estudo de suas composições para cordas.
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1. Compositor e obra
Carlos Alberto Pinto Fonseca é certamente um dos grandes nomes da música em Minas Gerais, sendo
reconhecido sobretudo no meio do canto coral. Tal reconhecimento está diretamente relacionado ao trabalho que realizou a frente do Coral Ars Nova2, grupo que conduziu por cerca de 40 anos (de 1964 a 2004).
Apesar das diversas pesquisas realizadas nos últimos anos que expõem sua importância e demonstram
sua grande contribuição para o meio musical mineiro, o professor, maestro e compositor ainda é pouco
conhecido entre os instrumentistas e suas obras pouco difundidas fora do âmbito do canto coral3.
Natural de Belo Horizonte, Carlos Alberto Pinto Fonseca nasceu no dia 7 de junho de 1933 e faleceu na
mesma cidade em 27 de maio de 2006, aos 72 anos.
Além do trabalho realizado a frente do Coral Ars Nova, que foi sua principal atividade profissional, o
maestro também trabalhou como regente de orquestras e professor, além de se dedicar à composição.
Há atualmente 195 peças do compositor para formações diversas catalogadas, incluindo peças vocais e
instrumentais4. É notável entretanto a hegemonia das composições para voz em sua obra. Segundo dados
apresentados por Matheus (2010, p. 29), mais de 70% de suas composições são destinadas a coro (adulto e
infantil) e quase 10% são peças para canto e piano, totalizando mais de 80% de sua obra.
Segundo Santos (2001, p. 29), com relação ao seu estilo de escrita Fonseca não se reconhecia fiel a nenhuma escola ou estilo composicional, se descrevendo como um “compositor eclético”, cujas experiências
vão da música impressionista ao dodecafonismo.
Contudo, uma das características mais marcantes de sua obra é a presença de elementos brasileiros e
afro-brasileiros, sendo a Missa Afro-Brasileira5, composta em 1971, sua obra mais importante.

2 O Ars Nova – Coral da UFMG, foi fundado em 1959 pelo Maestro Sergio Magnani (1914 – 2001), que convidou Carlos Alberto para
assumir a regência titular do coro em 1964. O grupo obteve destaque no cenário nacional e internacional, recebendo inúmeros
prêmios e condecorações, além de realizar diversas gravações e estreias de grandes obras do repertório coral. De acordo com
Santos (2001), entre os prêmios recebidos estão incluídos o prêmio de Melhor Coral do Ano, da Associação de Teatro e de Música
de São Paulo, SP (1968); o Certificado de Excelência Coral, outorgado pela American Choral Directors Association (ACDA), USA
(1977); o Primeiro Prêmio do júri e do público no I Festival Internacional de Corais de Neuchatel, Suíça (1985); Terceiro Prêmio e
Conceito Nível I na categoria Coros Mistos do II Festival Internacional de Corais de Marktoberdorf, Alemanha (1991) e o Primeiro
Lugar e Medalha de Ouro na categoria Coros Mistos, Atenas, Grécia (1998).
3 Para maiores informações referentes à biografia e obra de Carlos Alberto Pinto Fonseca, consultar Santos (2001) e Matheus
(2010).
4 169 peças foram catalogadas por Santos (2001) e 26 peças encontradas posteriormente por Matheus (2010). A presente pesquisa
encontrou ainda mais uma peça (a Estrutura nº 1 para violino e piano), listada pelos autores anteriores como perdida, aumentando
para 196 o número de obras do maestro.
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2. As peças para cordas
A presente pesquisa iniciou um trabalho de resgate das obras para cordas de Carlos Alberto Pinto Fonseca, tendo em vista que estas são praticamente desconhecidas. Além das obras para cordas catalogadas
em trabalhos anteriores – Alma de Nossa Terra (1974) e Fuga para quarteto de cordas (1977) – e da transcrição do compositor para canto e orquestra de cordas da peça Ogum de Nagô, escrita originalmente para
canto e piano, tivemos acesso às seguintes partituras inéditas desde o início de nosso trabalho: Estrutura
n°1 para violino e piano (1971), Transcrição para viola e piano do Estudo n°3 para violão solo (2002), Cantilena para violino e violão (inacabada) e ainda uma peça para violino e piano sem nome e inacabada.
Estas peças representam uma pequena parte da obra do compositor mineiro. Das 195 peças completas
catalogadas em pesquisas anteriores (ou 196 peças, se incluirmos a Estrutura nº1 para violino e piano, encontrada durante a presente pesquisa), apenas 4 peças foram escritas originalmente para instrumentos de
cordas6. São elas: Estrutura n°1 para violino e piano (1971); Alma de Nossa Terra (1974); Fuga para quarteto
de cordas (1977); Quarteto de Cordas – 1º Movimento (1979)7.
Santos (2001, p. 46) se refere às “peças para violino e piano” de Carlos Alberto, o que sugere a existência
de mais de uma peça escrita para esta formação, e Matheus (2010, p. 46) relata a existência de duas peças
para violino e piano. Porém tivemos êxito na localização de apenas uma delas.

2.1. Estrutura nº1 para violino e piano
Foi no arquivo pessoal de Ernani Aguiar8, no Rio de Janeiro, que encontramos uma cópia da partitura
manuscrita da Estrutura nº1 para violino e piano de Carlos Alberto Pinto Fonseca, obra listada como perdida em Santos (2001) e Matheus (2010), pesquisas anteriores que realizaram um levantamento das obras
do Maestro.
A obra, composta em janeiro de 1971, é dedicada ao violinista Milton Ismael de Miranda, que foi spalla da
Orquestra da Polícia Militar e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Trata-se de uma experiência dodecafônica construída a partir da seguinte série:
Si – Mi – Lá – Fá# – Dó# – Ré – Sib – Sol – Láb – Mib – Dó – Fá
5 Consultar Fernandes (2004, 2005).
6 Como o foco da pesquisa é especificamente a obra para cordas do Maestro, não incluímos esta peça no nosso trabalho.
7 Obra desaparecida. Esta peça foi catalogada por Santos (2001), mas no momento a partitura não se encontra no arquivo pessoal do compositor nem nos demais acervos consultados.
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Figura 1: Estrutura nº1 para violino e piano (parte de piano, cópia do
manuscrito do compositor).

2.2. Fuga para quarteto de cordas
Catalogada por Santos (2001) e também listada por Matheus (2010), trata-se de uma fuga dodecafônica para quarteto de cordas (violino1, violino 2, viola e violoncelo), datada de 1977. Segundo informações
contidas em Matheus (2010, p. 46), a obra foi executada por um quarteto em Brasília, mas não localizamos
qualquer registro que pudesse fornecer maiores informações sobre esta performance.
A cópia do manuscrito do compositor está disponível no arquivo da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, onde localizamos a obra.
A Fuga se desenvolve a partir de uma única série de 12 sons, que é utilizada tanto na construção do sujeito quanto do contrasujeito:
Si – Lá# – Fá – Mi – Dó – Sol# – Fá# – Ré – Dó# – Sol – Lá – Ré#

8 O maestro e compositor Ernani Aguiar (1950 - ) foi aluno de regência de Carlos Alberto Pinto Fonseca. Atualmente é professor
na Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e membro da Academia Brasileira de Música.
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Figura 2: compassos iniciais da Fuga para quarteto de cordas (cópia
do manuscrito do compositor).

2.3. Alma de Nossa Terra
Composta em 1974 para orquestra de cordas (violino 1, violino 2, viola, violoncelo e contrabaixo), a peça
apresenta o caráter nacionalista tão recorrente na obra do compositor. O próprio título nos remete a uma
tendência nacionalista, o que a difere das demais peças para cordas de Carlos Alberto. Catalogada por
Santos (2001) e citada por Matheus (2010), esta apresenta elementos rítmicos semelhantes àqueles presentes em inúmeras composições do maestro de inspiração “afro-brasileira”.
Na tentativa de localização da obra, encontramos apenas manuscritos das partes cavadas, copiadas por
Isolda de Paiva Garcia9. Não localizamos nenhuma grade nem os originais do compositor.
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Figura 3: fragmento da parte de violino 1 de Alma de Nossa Terra (cópia de Isolda de Paiva Garcia).

2.4. Transcrições e obras incompletas
Ogum de Nagô – composta em 1977 originalmente para canto e piano, faz parte de uma série de canções de “inspiração afro-brasileira” (Fonseca apud Roussin, 2011, p.75) escritas pelo compositor mineiro. A
transcrição – para canto e orquestra de cordas – foi elaborada em 2005 pelo próprio compositor, sob encomenda da Casa de Música de Ouro Branco (entidade cultural sediada na cidade de Ouro Branco, em Minas
Gerais) para um projeto de comissionamento de obras brasileiras para orquestra de cordas. Roussin (2011)
apresenta detalhes sobre o processo de encomenda e elaboração da transcrição, além de uma edição e um
estudo de aspectos interpretativos da mesma.

9 Segundo dados apresentados por Santos (2001, p. 49), Isolda de Paiva Garcia trabalhou junto à Fundação Clóvis Salgado em
Belo Horizonte como pianista acompanhadora e copista, por 20 anos. Foi responsável pela cópia de diversas obras de Carlos
Alberto Pinto Fonseca.
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Figura 3: fragmento da parte de violino 1 de Alma de Nossa Terra
(cópia de Isolda de Paiva Garcia).

2.4. Transcrições e obras incompletas
Ogum de Nagô – composta em 1977 originalmente para canto e piano, faz parte de uma série de canções de “inspiração afro-brasileira” (Fonseca apud Roussin, 2011, p.75) escritas pelo compositor mineiro. A
transcrição – para canto e orquestra de cordas – foi elaborada em 2005 pelo próprio compositor, sob encomenda da Casa de Música de Ouro Branco (entidade cultural sediada na cidade de Ouro Branco, em Minas
Gerais) para um projeto de comissionamento de obras brasileiras para orquestra de cordas. Roussin (2011)
apresenta detalhes sobre o processo de encomenda e elaboração da transcrição, além de uma edição e um
estudo de aspectos interpretativos da mesma.
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Figura 4: fragmento da partitura de Ogum de Nagô (editada por Roussin).

Estudo nº 3 – Faz parte da série de estudos para violão solo intitulada Sete Estudos Brasileiros, composta
em 1972. Carlos Alberto elaborou em 2002 uma transcrição para viola e piano deste estudo, dedicada a
uma aluna de viola do CEFAR – Centro de Formação Artística do Palácio das Artes. A cópia do manuscrito
desta transcrição foi encontrada durante a presente pesquisa no acervo pessoal de um ex-aluno de viola
da mesma instituição.

Figura 5: Fragmento inicial da parte de piano da transcrição do Estudo nº3
(cópia do manuscrito do compositor).
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Cantilena para violino e violão – o fragmento desta peça inacabada foi encontrado num caderno de
rascunhos do compositor que contém diversos esboços e composições datadas do início da década de 70.

Figura 6: Fragmento da peça inacabada Cantilena para violino e violão
(cópia do manuscrito do compositor).

Peça inacabada para violino e piano – Foram encontradas três páginas de um esboço de partitura manuscrita para violino e piano, sem nome e sem data.

Figura 7: Fragmento inicial da peça para violino e piano inacabada (cópia do manuscrito do compositor).

107

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

Luiza Gaspar Anastácio

Os fragmentos destas duas peças inacabadas foram encontrados com o auxílio da maestrina Ângela
Pinto Coelho10, que mantém este material original sob seus cuidados, junto ao acervo do Instituto Carlos
Alberto Pinto Fonseca. A colaboração de Ângela e de outros músicos que eram próximos a Carlos Alberto,
como Ernani Aguiar, foi fundamental para o resgate de obras do maestro durante a pesquisa.

3. Conclusão
As peças para cordas de Carlos Alberto Pinto Fonseca constituem uma pequena parte de sua obra:
dentre as 196 composições do maestro (incluindo a Estrutura nº1 para violino e piano, encontrada durante a
presente pesquisa), apenas 4 foram compostas originalmente para instrumentos de cordas, estando uma
delas – o primeiro movimento do Quarteto de Cordas (1979) – perdida.
Devido à informalidade de Carlos Alberto Pinto Fonseca no arquivamento de suas composições, constatada em pesquisas diversas, salientamos a possibilidade de existência de outras peças ainda desconhecidas.
Reconhecendo a inegável importância do Maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca no cenário musical belorizontino e mineiro, esperamos com esta pesquisa ampliar o conhecimento acerca deste grande músico e
incentivar o trabalho de interpretação e resgate de obras brasileiras.

10 Ângela Pinto Coelho foi esposa de Carlos Alberto Pinto Fonseca e atualmente é responsável pelo acervo de partituras do
compositor, pertencente ao Instituto Cultural Carlos Alberto Pinto Fonseca – ICAPF – criado em 2008 na capital mineira objetivando a preservação e divulgação da obra do Maestro.
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Excertos orquestrais para Piccolo: o repertório sinfônico
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Resumo: O trabalho pretende catalogar trechos solísticos do piccolo em obras sinfônicas nacionais e,
através de seu estudo, propor um auxílio técnico-interpretativo para sua realização. O propósito é reduzir
as dificuldades de acesso ao repertório orquestral brasileiro, sob as formas gráficas e fonográficas. Por fim,
tem o intuito de compilar uma apostila com os principais excertos selecionados e seus respectivos estudos.
Palavras-chave: Repertório sinfônico brasileiro. Piccolo. Técnica. Interpretação. Excertos orquestrais.

Orchestral excerpts for Piccolo: the Brazilian symphonic repertoire
Abstract: The article proposed here aims to catalog piccolo solo excerpts in national works as well as
proposing technical-interpretative assistance. Therewith, it wants to reduce the difficulties of access to the
Brazilian symphonic repertoire, under graphic and phonographic forms. Finally, it aims to compile a book of
excerpts from the analyzed work.
Key-words: Brazilian symphonic repertoire. Piccolo. Technique. Interpretation. Orchestral excerpts.
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A formação do músico instrumentista no Brasil tem sido alvo recorrente de estudo entre os membros da
comunidade artístico-acadêmica. Ao acessar o conteúdo programático das universidades e conservatórios
brasileiros observa-se que a maior parte, para não se dizer a totalidade, do repertório estudado provém
do método europeu. É claro para todos os estudiosos, alunos e professores, que este método é eficaz, afinal, tem gerado grandes frutos durante décadas. Recentemente, no entanto, trabalhos como os de Borém
(2006), Newton (2010) e Garcia (2012) abrem novos questionamentos a respeito da exclusão das obras
nacionais deste estudo.
A ausência do repertório brasileiro nas grades curriculares atualmente é comum à maior parte das
instituições responsáveis pela formação de músicos no país. Também é fato que muito pouco deste gênero é executado, tanto em orquestras juvenis quanto profissionais, comparado ao repertório convencional
europeu. Isso certamente não se dá devido à insuficiência de obras. Nomes como Heitor Villa-Lobos (18871959), Camargo Guarnieri (1907-1993), Alberto Nepomuceno (1864-1920), Guerra-Peixe (1914-1993), Radamés Gnatalli (1906-1988) e tantos outros deixaram um rico acervo ainda pouco explorado por seus tardios
conterrâneos.
Segundo Newton (2010), “(...) é oportuno dizer que, a numerosa e sofisticada quantidade de procedimentos e recursos composicionais utilizados por compositores nacionais, reflete a autonomia e maturidade
estética da música orquestral brasileira, que se consolidou mundial e nacionalmente por sua linguagem
singular.”1. Sendo assim, temos indícios de que o ensino da performance musical no Brasil está limitado, já
que negligencia o estudo deste gênero. Em atuação profissional, os músicos poderão estar despreparados
para executar obras nacionais.
A intenção deste trabalho é contribuir para o crescente número de pesquisas a respeito da música
sinfônica brasileira e seu ensino. A experiência pessoal como piccolista de orquestra originou o interesse
em aumentar as possibilidades de estudo deste repertório. Sendo o piccolo um instrumento amplamente
explorado por compositores nacionais, queremos aqui resgatar as obras em que ele recebe destaque a fim
de estudar, analisar e interpretar seus solos e trechos importantes.
No início da pesquisa encontramos problemáticas comuns nas obras sinfônicas brasileiras que foram
usadas como ponto referencial tanto para identificação das mesmas quanto para busca de suas resoluções,
ainda em andamento. A partir destas dificuldades pudemos selecionar e dividir os excertos já escolhidos
em subcategorias que facilitassem suas análises e interpretações. São elas:

1 NEWTON, R. (2010)

111

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

Julia Donley Mesquita Gonzales

Dificuldades técnico-musicais em diversas passagens;
Raro acesso a gravações para estudo de práticas interpretativas e assimilação de
linguagem;
Obras manuscritas ou em edições de baixa qualidade, contendo erros diversos (notas, articulações, acentuações, indicações de andamento, etc.);
Ausência de métodos que auxiliassem o estudo, sugerindo desde dedilhados para
problemas técnicos até interpretações embasadas em análises de obras.

No processo de busca das obras foi possível constatar a ausência destas em livros e coletâneas de excertos orquestrais comumente estudados pelos músicos eruditos. Peças brasileiras que podem ser facilmente
comparadas aos problemas técnicos e interpretativos do repertório europeu não constam em nenhuma
das principais apostilas de estudo desenvolvidas para esta finalidade. No trabalho de Garcia (2012), que
inclui também em sua lista livros de excertos somente para flauta transversal, encontramos oito coletâneas
em que o Piccolo está presente, porém sem nenhuma obra brasileira:

Wye, Trevor e Morris, Patricia. Practice book for the Piccolo. (somente repertório
europeu)
Baxtresser, Jeanne. Orchestral Excerpts for Flute with Piano Accompaniment (somente
repertório europeu)
Dürichen, Christoph e Siegfried Kratsch. Orchester-Probespiel: Test Pieces for Orchestral Auditions (somente repertório europeu)
Hal Leonard. Complete Flute and Piccolo Parts to Orchestral Masterworks (11 volumes
com partes completas)
Krell, John C. 20th Century Orchestra Studies (Repertório europeu e americano – não
inclui obras brasileiras)
Nitschke, Lisa. Piccolo Orchestral Studies (somente repertório europeu)
Kujala, Walfrid. Complete Original Flute Parts - Flute Audition Book (somente repertório
europeu)
Wummer, John. Orquestral Excerpts: Classical and Modern Works
Zöller, Karlheinz. Moderne Orchester-Studien (somente repertório europeu do século XX)
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Ainda em um primeiro momento, a pesquisa permaneceu no âmbito da catalogação de obras nacionais
executadas nos últimos seis anos em orquestras profissionais do país. Foram listadas peças das seguintes
orquestras:
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP)
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG)
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA)
Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP)
Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro (OSTN)
Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal de São Paulo (OSTM)
A partir da resultante de obras tocadas por estas orquestras chegamos a dois compositores que maioritariamente ocupam o topo das listas: Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri. Suas composições são tocadas
com relativa abundância se levarmos em conta o número de vezes que obras nacionais são executadas. Os outros
compositores estão diluídos entre as programações predominantemente eurocêntricas, e são encontrados no
máximo cinco vezes no repertório anual. Em grande parte estes compositores são: César Guerra-Peixe, Carlos
Gomes, Radamés Gnattali, Claudio Santoro, Lorenzo Fernandez e Alberto Nepomuceno. A delimitação de
pesquisa entre estes compositores ainda está em andamento, passando por uma segunda seleção auditiva a
fim de identificar em quais obras destes autores encontramos maior destaque e dificuldades para o Piccolo.
No que tange à obra de Villa-Lobos, podemos incluir todas as dificuldades citadas acima espalhadas em
suas partituras. O Piccolo atua em diversos cenários, tanto em trechos tutti quanto solo. Nos trechos tutti podemos verificar uma alta recorrência de dobras (o instrumento tocando a mesma parte que outros), tanto com
instrumentos do naipe de madeiras, metais e cordas. É bastante comum nestes trechos também encontrarmos dois piccolos tocando juntos, o que complica ligeiramente a execução nos quesitos de afinação e timbre,
principalmente na terceira oitava, além das problemáticas comuns a todos os instrumentos, como executar a
passagem em conjunto, com precisão nos ataques e articulações.
A figura a seguir é um excerto da obra Sinfonia no. 10 - Ameríndia de H. Villa-Lobos. Como podemos observar, ela representa duas das quatro dificuldades citadas no decorrer do trabalho: alto nível de complexidade
técnica e má edição incluindo graves problemas para leitura. Neste trecho encontramos dentro da área técnica do instrumento alguns setores a serem estudados. Estão entre eles a digitação, visto que há inúmeras sequências não habituais, a ausência de lugar para respiração, a execução e afinação de determinados intervalos
e a longa repetição de notas staccato em andamento animato. Esta passagem é escrita para ser executada
em dois piccolos:
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Fig. 1 : Sinfonia no. 10 - Ameríndia de Heitor Villa-Lobos

Em entrevistas e questionários feitos para este trabalho, os flautistas que disseram já ter executado a
Sinfonia no. 10 de Villa-Lobos parecem unânimes ao lançar mão do recurso de oitavas, deixando apenas o
primeiro piccolo na oitava original e o segundo piccolo na oitava abaixo nas passagens em que isso é possível e viável. Alguns ainda disseram que em casos de gravação cogitaram a possibilidade de somente um
instrumento tocar o trecho.
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Se observarmos a partitura conhecendo o instrumento, encontraremos duas ocorrências da nota Ré bemol
na primeira oitava do piccolo (que corresponde ao Ré bemol 4). Tal nota não existe no instrumento e podemos
ver escrito a lápis uma adaptação para a nota Fá. Ainda é possível perceber que o(a) piccolista utilizou em seu
auxílio as próprias anotações para os acidentes ocorrentes, uma vez que a leitura do trecho é bastante prejudicada pelo manuscrito. Para essa peça seria prudente elaborar alguma digitação que facilitasse a execução da
passagem e combinar (no caso de dois piccolistas) a alternância de respirações pois não há pausas em longos
trechos. No caso de um piccolista, e ainda assim dependendo da andamento escolhido pelo maestro, seria
ideal encontrar pequenos espaços entre as notas para a respiração, sendo esta curta e mais recorrente. Alguns
instrumentistas relataram que, nos casos em que a escolha de andamento foi acima do esperado, optaram por
retirar notas mais graves ou menos evidentes para que pudessem respirar no tempo de uma semicolcheia.
O próximo exemplo é da obra de Cesar Guerra-Peixe, A Retirada da Laguna (1971). Tratamos aqui do terceiro movimento – Alegria em Nioaque (Allegro con Fuoco), a semínima a 132 bpm. Já em primeira estância a
peça tem benefícios não encontrados na Sinfonia no. 10. Sua edição é da Academia Brasileira de Música, ano
de 2006, portanto computadorizada. Sua leitura é imensamente mais simples, além de não conter erros de
orquestração ou acidentes comuns em manuscritos, como engano da cópia ou ilegibilidade das notas.
O movimento é permeado por solos de piccolo, às vezes com dobras na flauta ou no xilofone, todos com as
mesmas figuras rítmicas da imagem a seguir. O trecho abaixo é o mais longo da peça, porém o menos exposto.
É tocado com tutti de cordas e percussão, mas ainda assim é possível escutar o piccolo em todas as gravações
encontradas até o presente momento.
Apesar das facilidades já descritas, o andamento de execução é fator principal para definirmos as dificuldades do excerto. Nas gravações ouvidas até agora o tempo tende a ser mais rápido, variando entre 152 bpm
até 170 bpm. Se for tocado a 132 bpm – andamento escrito na partitura - o instrumentista já poderá encontrar
problemas na articulação uma vez que todo o trecho deve ser tocado em staccato. Em estudo pudemos presumir que a sessão exija bastante treino de golpe duplo, normalmente ensinado na flauta com as vogais T e K
alternadas e a ideia de extrema leveza de ataque deve ser considerada tanto para facilitar a execução quanto
para a manutenção das interpretações até então ouvidas.
Além das considerações sobre articulação devemos atentar para a quase ausência de pausas para respiração, uma problemática bastante comum nos excertos estudados. Em seus métodos sobre técnica o flautista
inglês James Galway fala abundantemente sobre respiração e em casos como o da Retirada da Laguna recomenda que os pequenos momentos de pausa sejam todos aproveitados para curtas respirações que, ao somadas, captem ar suficiente para que o trecho todo seja tocado.
Tendo em vista ainda o andamento da obra, a digitação pode ser bastante problemática e de complicada
resolução, principalmente nos compassos 97 e 98. Neste momento é possível a utilização de harmônicos, o
dedilhado sendo então uma quinta abaixo da própria melodia, ou ainda as posições de trilos entre as notas MI
e FÁ# e após FÁ# e SOL.
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Fig. 2: A Retirada da Laguna de Cesar Guerra-Peixe

O trabalho ainda em andamento tem a intenção final de editar os trechos previamente selecionados
para o desenvolvimento de uma apostila que inclua:
Excertos com as devidas correções, se houver necessidade das mesmas
Auxílio ao estudo técnico-instrumental (digitações alternativas, articulação, afinação, intervalos, sonoridade, etc.)
Subsídio analítico-interpretativo para a execução musical.
O intuito desta compilação é contribuir para a facilidade de acesso ao repertório sinfônico brasileiro,
uma vez que nos deparamos com o presente “...descaso editorial em torno das obras de inúmeros compositores brasileiros, problema que sanado poderia melhorar a performance dos músicos, e, por conseguinte,
o desempenho das orquestras ...” (CHAVES, 2002).
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Aspectos técnico-vocais comuns na obra de compositores
brasileiros do século XIX e Mauro Giuliani
Daiana de Oliveira Melo
UFMG - daianamelo04@yahoo.com.br

Resumo: A obra vocal de século XIX exige técnicas a serem desenvolvidas sob a estética do bel canto
e vários compositores utilizaram estes aspectos em suas obras. Na Itália, temos Mauro Giuliani (1781 - 1829)
e no Brasil, podemos citar compositores como: Leocádio Rayol (1849 - 1909); Marcos Portugal (1762 - 1830);
Padre José Maurício Nunes Garcia (1767 - 1830); José Francisco Leal (1792 - 1829); Francisco Manuel da
Silva (1795 - 1865), dentre outros. É possível perceber estes aspectos técnico-vocais do bel canto, como
por exemplo: o canto legato; a utilização de coloraturas; uniformidade de registros; desenvolvimento de
fraseado; ornamentação; utilização de diferentes timbres; “emoção” na voz; aspectos técnicos e expressivos
do recitativo; cadências e improvisações; messa di voce, na obra dos compositores citados havendo uma
equivalência de possibilidades interpretativas entre eles.
Palavras-Chave: Bel canto. Mauro Giuliani. Técnica vocal. Compositores. Brasil.

Common vocal techniques aspects on the Brazilian composers from nineteehth century and
Mauro Giuliani works.
Abstract: The vocal works from nineteenth century requires techniques to be developed under the bel
canto aesthetics and many composers used these aspects in their works. In Italy, Mauro Giuliani (1781-1829)
could be an example and in Brazil we can mention composers such as Leocádio Rayol (1849 - 1909); Marcos
Portugal (1762 - 1830); Padre José Maurício Nunes Garcia (1767 - 1830); José Francisco Leal (1792 - 1829);
Francisco Manuel da Silva (1795 - 1865), among others. In their works it is possible to identify the following
bel canto technical aspects: the legato singing; the use of coloraturas; uniformity of registers; phrasing
development; ornamentation; use of different timbres; voice “emotion”; expressive and technical aspects of
the recitative; cadenzas and improvisation; messa di voce, in the work of mentioned composers, indicating
that there is an equivalence of interpretative possibilities.
Key words: Bel canto. Mauro Giuliani. Vocal techniques. Composers. Brazil
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O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento das possibilidades técnicas dos cantores que, ao se
depararem com novas salas de concertos, orquestras maiores e um repertório mais exigente, viram a necessidade de modificar diversos parâmetros da técnica vocal. O bel canto, que é o termo geralmente compreendido como a escola italiana de canto dos séculos XVIII e XIX, foi influenciado pela escola dos castrati de
Nápoles, que vinha se desenvolvendo desde o século XVII. Suas principais características são a ênfase na
beleza da voz, a produção de um legato perfeito em toda a extensão vocal, o uso de uma sonoridade mais
leve no registro agudo, uma emissão mais ágil e flexível e uma maior projeção sonora (RATZERDORF, 2002).
Na sociedade da época percebeu-se a transformação e urbanização das cidades, o desenvolvimento
e utilização de novos materiais, tanto na arquitetura quanto na vida quotidiana, a expansão dos meios de
transportes, principalmente pelas estradas de ferro. Estas mudanças foram determinantes para uma nova
organização social e um novo estilo de vida, trazendo novos pensamentos e práticas sociais distintas, como
ir ao teatro, valorizar a arte como mercadoria e por consequência reavaliar o papel do artista. (SCANDAROLLI, 2010).
No Brasil, os anos após a chegada da Família Real Portuguesa foram de intensa mudança. A vida social
se aperfeiçoou e mudou a qualidade de vida para um padrão mais elevado, tudo isso devido à grande influência dos hábitos de conforto, cultura e diversão trazida pelos portugueses. Para atender às exigências
da família real, foi necessário construir novas casas, pois a população havia crescido em decorrência do
número de acompanhantes e pelo enorme fluxo migratório de portugueses que saíam do reino na esperança de melhores condições de vida. Modificaram-se também o comércio de mercadorias, o transporte, e
aumentaram as oportunidades educacionais. A vida se tornou mais agitada, com o aumento das atividades
culturais, tendo a música ganhado espaço tanto nos teatros como nos salões da corte.
A literatura da técnica vocal teve uma considerável expansão nesta época, e tratados como os de Pier
Francesco Tosi (1723), Giambattista Mancini (1774) e Manuel P. R. Garcia (1840), nos legaram diversas abordagens didáticas e estéticas do canto, várias delas presentes no ensino atual (PACHECO, 2004, pág.19).
A partir do desenvolvimento obtido com os exercícios técnicos oriundos da escola do bel canto, diversas
obras do repertório camerístico ou operístico da época são utilizadas como culminação do processo de
construção artística, como as canções de Gaetano Donizetti e Giovanni Bononcini e árias de óperas de
Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, dentre outros.
Miller cita em seu livro “On the art of singing” (Oxford Press, 1996) que o bel canto dos séculos XVII a
XIX está baseado em dois polos: o sostenuto (o canto sustentado em legato) e a coloratura (diversas notas
na mesma sílaba, trinados, ornamentos floridos, cadências melódicas com caráter improvistório) . Os papéis
de ópera que foram escritos na época exigem do cantor uma flexibilidade entre esse dois pólos (que Miller
chama de “Gêmeos Siameses”, pág. 102) e um equilíbro de precisão técnica para a execução de passagens
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com muito legato seguidas de trechos virtusísticos, a fim de não se perder a qualidade da projeção vocal.
Além dessa precisão de articulação e produção do som, o bel canto busca extrair uma projeção vocal maior
e mais controlada do que em períodos anteriores a ele, associado a um cuidado com a beleza da voz e do
timbre de cada cantor, tal como afima Scandarolli: “A técnica não envolve apenas beleza, mas projeção.”
(SCANDAROLLI, 2010).
Além dos pólos descritos por Miller, na literatura de canto são econtrados outros aspectos de técnica
do bel canto comumente utilizados nas obras dos compositores da época e que chegaram atá os dias de
hoje. Para citar, alguns exemplos:
uniformidade de registros;
desenvolvimento de fraseado;
ornamentação;
“emoção” na voz (GARCIA, 1924. pág 65);
cadências e improvisações;
“messa di voce” (GARCIA,1894. pág.39)
É neste contexto que compositores como Mauro Giuliani, na Itália, e alguns compositores brasileiros que
serão citados neste trabalho, utilizaram a voz do cantor belcantista em suas composições.
Mauro Giuseppe Sergio Pantaleo Giuliani nasceu em Bisceglie, na Itália, em 27 de julho de 1781 e faleceu em
Nápoles em 08 de maio de 1829. Violonista virtuoso e compositor, estudou também violoncelo e contraponto. Giuliani mudou-se para o norte da Europa, estabelecendo-se em Viena em 1806, e em abril de 1808 fez a
estréia de seu “Concerto para violão e orquestra, Op. 30”, com grande aclamação do público. Giuliani definiu
um novo papel para o violão no contexto da música européia. Ele estava familiarizado com os valores musicais
mais elevados da sociedade austríaca e com compositores notáveis como Rossini (de quem tornou-se grande
admirador e amigo próximo) e Beethoven (em 1813, Giuliani tocou violoncelo na estréia da Sétima Sinfonia).
Em 1814 tornou-se músico de câmara honorário da segunda esposa de Napoleão. Mauro Giuliani voltou para a
Itália em 1819, muito endividado, vivendo primeiro em Roma e, finalmente, em Nápoles, onde foi patrocinado
pela nobreza da corte do Reino das Duas Sicílias, até sua morte.
A produção musical de Mauro Giuliani consta de cerca de 150 obras, que compreendem peças para
violão solo, violão em diversos conjuntos de música de câmara e três concertos para violão e orquestra,
além das obras para canto e violão (canções, cavatinas e “ariettas”, que também podem ser executadas ao
piano). As obras deste último grupo formam um corpus significativo, e englobam composições e arranjos
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em diversas línguas e formas, desde a canção estrófica até recitativos e árias do repertório da época (pela
proximidade com Rossini, muitas árias de ópera deste fora utilizada por Giuliani em suas composições e
arranjos).
No Brasil, a produção musical contou com compositores como: Leocádio Rayol (1849, São Luiz do Maranhão – 1909, Rio de Janeiro); Marcos Portugal (1762 , Lisboa, Portugal – 1830, Rio de Janeiro); Padre José
Maurício Nunes Garcia (1767 – 1830, Rio de Janeiro); José Francisco Leal (1792 – 1829, Rio de Janeiro); Francisco Manuel da Silva (1795 – 1865, Rio de Janeiro).
Leocádio do Reis Rayol nasceu na ilha de São Luiz do Maranhão, em 1849, sendo o primogênito de uma
tradicional família de músicos maranhenses, os irmãos Rayol. Em 1883 mudou-se para o Rio de Janeiro onde
atuou como violinista dos concertos do Clube Beethoven. Marcos Portugal nasceu em Lisboa, em 1762, e
iniciou seus estudos musicais já aos 9 anos de idade. Em 1810, após já desenvolver uma carreira como compositor em Portugal, D. João convocou-o a vir para o Brasil onde se tornou Mestre de Suas Altezas Reais
e trabalharia como compositor pra ocasiões oficiais mas não chegou a ser nomeado Mestre de Capela do
Rio de Janeiro. Padre José Maurício Nunes Garcia ordenou-se padre e logo tornou-se mestre de capela da
Catedral da Sé no Rio de Janeiro onde teve uma grande produção musical e sofria uma série de preconceitos em razão da sua cor de pele pela descendência de uma família de mulatos. José Francisco Leal era
um médico da cidade do Rio de Janeiro e tinha uma família de músicos e é dado sempre como o autor da
famosa coletânea Modinhas de bom gosto, publicadas em Lisboa em 1830. No entanto, as indicações no
frontispício “J.F.Leal” e a autoria de mais duas peças numa outra série de 43 Modinhas Brasileiras, publicadas em 1820, na então capital brasileira, comprovam ser José Francisco o autor destas obras. Francisco
Manuel da Silva foi maestro e compositor e autor da música do Hino Nacional Brasileiro e que teve grande
destaque na vida musical do Rio de Janeiro, no período compreendido entre a morte do Padre José Maurício e a ascensão de Carlos Gomes.
Os aspectos técnicos acima mencionados podem ser encontrados em algumas das obras destes compositores brasileiros tanto quanto em obras do compositor italiano Mauro Giuliani e expressam uma influência
europeia na música do Brasil do século XIX. Apresentamos abaixo alguns exemplos para ilustrar e identificar
onde os aspectos técnicos podem ser empregados nas obras.
Para exemplificar o canto legato e o desenvolvimento de fraseado, podemos atentar para a arieta Ombre
Amene da obra Sei Ariete op. 95, de Mauro Giuliani, e para a ária Teneri i cari affetti, de Marcos Portugal, em
que há utilização de uma escrita com graus conjuntos que sugerem uma linha melódica cantada em legato:
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Fig.1 – Arieta Ombre Amene, Mauro Giuliani, Utilização
de legato. Ligaduras, grifo nosso.

Fig. 2 – Ária Teneri i cari affetti, Marcos Portugal, utilização de legato.
Ligaduras, grifo nosso.
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O uso de coloraturas como ornamentação ou como cadência melódica foi amplamente utilizada pelos
compositores citados. Mauro Giuliani, em sua cavatina Di tanti palpiti Op. 79, assim como Marcos Portugal
em sua ária Frenar vorrei le lagrime, utilizaram as coloraturas como um ornamento da melodia que, estando
associadas ao texto sugerem uma maior leveza na sua execução, de forma que o texto seja bem articulado
foneticamente e que não se perca o desenho melódico da passagem virtuosística.

Fig. 3 – Cavatina Di tanti palpiti, Mauro Giuliani: utilização de coloraturas,
ornamento associado ao texto.

Fig. 4 – Ária Frenar vorrei le lagrime, Marcos Portugal: coloraturas.
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Uma das características do bel canto explorada pelos compositores em geral é a utilização de uma extensão vocal ampliada e que exige do cantor uma uniformização dos registros vocais (registro “de peito” e
registro “de cabeça”) e suas regiões de passagem, buscando um equilíbrio e suavidade. Para exemplificar
tomaremos os trechos das obras Quando sará quel dì, arieta de Mauro Giuliani e o Lundu de Leocádio
Rayol.

Fig. 5 – Arieta Quando sará quel dì, Mauro Giuliani, extensão vocal ampliada: uniformidade de registros.

Fig. 6 – Lundu, Leocádio Rayol: Amplitude vocal sugestiva para uniformização
de registros.
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Mauro Giuliani utilizou uma ornamentação com grupetos e apojaturas na sua arieta Ombre Amene semelhantes às ornamentações da obra “Beijo a mão que me condena”, do Padre José Maurício Garcia. Giuliani utilizou este padrão de ornamentação também na sua obra para violão, possuindo características que
remontam à música espanhola com o uso de apojaturas duplas e grupetos.

Fig. 7 – Arieta Ombre Amene, Mauro Giuliani: ornamentações.

Fig. 7 – Arieta Ombre Amene, Mauro Giuliani: ornamentações.
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Uma prática que vem desde a música barroca são as cadências virtuosísticas, que também aparecem nas
obras do século XIX e estão notadas na partitura (diferentemente dos períodos anteriores em que o performer improvisava de forma mais livre). É possível perceber a diferença entre essas cadências e o uso de
coloraturas ornamentais, como citado acima, sobretudo pela ausência de texto. Para exemplificar, podemos
observar a Cavatina Di tanti palpiti, de Mauro Giuliani e “Romance no. 1” de Francisco Manuel da Silva. O
segundo não utiliza virtuosidade, mas configura uma cadência de caráter improvisatório:

Fig. 9 – Cavatina Di tanti palpiti, Mauro Giuliani: Cadência virtuosística.

Fig. 10 – “Romance no.1”, Francisco Manuel da Silva: cadência com caráter improvisatório escrita.
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Em conclusão, pode-se dizer que as semelhanças de escrita e de sugestão de performance das músicas
apresentadas nos revela uma influência na música europeia muito presente na música brasileira do século
XIX. A chegada da família real no Brasil foi de grande importância para o desenvolvimento e ampliação
da produção musical que se prolongou na República. A tradição da música italiana foi revelada por Mauro
Giuliani em toda a sua obra e ampliada na música vocal. Todos os aspectos técnicos apresentados neste
trabalho, e tantos outros não citados, do período do bel canto trazem uma gama de possibilidades de escolhas interpretativas para o cantor e auxilia no desenvolvimento de uma técnica vocal consolidada e que
visa à maior projeção vocal sem perder a suavidade e a flexibilidade tão necessárias para a execução das
obras do período.
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A brasilidade modernista nas músicas de Villa-Lobos, Antônio
Carlos Jobim e Edu Lobo
Carlos Ernest Dias
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Resumo: A comunicação aborda o modernismo musical brasileiro, e utiliza o conceito de estrutura de
sentimento de Raymond Williams para estabelecer relações entre as obras de Villa-Lobos, Tom Jobim e Edu
Lobo. Essa estrutura de sentimento está relacionada à brasilidade presente na obra dos três compositores,
brasilidade que estabelece pontes com o modernismo e com o romantismo nacionalista. Recorrendo
a perspectivas históricas, sociológicas e políticas e considerando fatores como folclore, identidade,
modernização, nacionalismo e hibridismo, propõe-se obter subsídios que auxiliem na compreensão e
identificação dessa brasilidade.
Palavras-chave: Música Brasileira. História. Romantismo. Modernismo.

The Brazilian modernist feeling in the music of Villa-Lobos, Antonio Carlos Jobim and Edu
Lobo

Abstract: The communication addresses the Brazilian musical modernism, and uses Raymond Williams’s
concept “structure of feeling” to establish relationships between the work of Villa-Lobos, Tom Jobim, and
Edu Lobo. This structure of feeling is related to brazilianess present in the work of these three composers,
which establishes bridges with modernism and nationalistic romanticism. Using historical, sociological and
political perspectives and considering factors such as folklore, identity, modernization, nationalism and
hybridity, it aims to help on understanding and identifying the brazilianess.
Keywords: Brazilian music. History. Romanticism. Modernism.
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1. Introdução
A motivação deste trabalho parte da constatação de que existem, na história da música brasileira, algumas lacunas historiográficas sobre temas importantes de nosso patrimônio cultural e que repercutem
no ensino e na aprendizagem, como é o caso do modernismo musical. Em pesquisa iniciada no mestrado
em Ciência da Arte na UFF (atual Programa de Pós-Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes),
debrucei-me sobre a obra de Antônio Carlos Jobim procurando relações entre esta e o modernismo musical brasileiro1. Parecia-me evidente que o processo criativo de Jobim a partir do disco Matitaperê (1973)
portava uma orientação modernista, fosse pela sonoridade semierudita, pelos versos burilados das canções Águas de Março e Matitaperê, ou pela menção a importantes escritores brasileiros, como Carlos
Drummond de Andrade e Guimarães Rosa. Havia naquele disco, em suma, uma clara busca de elementos
que pudessem caracterizar o Brasil através de música e letra, e que apontavam na direção de uma brasilidade modernista.
Aprofundando-me nas pesquisas sobre o modernismo brasileiro, desta vez em pesquisa para o Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG, linha de pesquisa Música e Cultura, tenho verificado que as
lacunas acima mencionadas ainda se confirmam. Uma delas é o entendimento sobre o que seria a brasilidade pregada pelos modernistas, e sobre o amplo debate gerado sobre como fazer para alcançar e transmitir
essa brasilidade através das artes. Conformamo-nos em entender a brasilidade musical, ou através da visão
pragmática do nacionalismo sinfônico desenvolvido por Mário de Andrade, Camargo Guarnieri, Francisco
Mignone e outros, ou através da obra de Villa-Lobos, que traçando seus próprios caminhos, teria resolvido
por sua própria conta todos os impasses colocados pelos modernistas dos anos 20. Não nos demos conta
de que o projeto nacionalista sinfônico naufragou junto com o final da 2ª guerra mundial e com a morte
de Mário de Andrade em 1945, assim como não percebemos que o avanço da indústria cultural iria inevitavelmente trespassar a câmara burguesa na qual a música erudita se alojou e se protegeu dos cataclismos
culturais do século XX, como o jazz, o rock, a música eletrônica e a música popular urbana.
Nesse sentido, faremos por um lado, uma investigação sobre as origens do pensamento folclórico-pedagógico de Mário de Andrade, que repercutiu enormemente sobre a cena da música erudita no século
XX, e por outro lado, a partir dos estudos de Eduardo Jardim de Moraes, investigaremos o pensamento
dos escritores modernistas Graça Aranha e Oswald de Andrade, que a nosso ver iluminam as relações que
pretendemos estabelecer entre as obras de Villa-Lobos Antônio Carlos Jobim e Edu Lobo.
1 Antônio Carlos Jobim: Imagens e Relações em Matitaperê e Águas de Março. Dissertação de mestrado defendida em 2004 na
UFF.
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2. Origens do pensamento folclórico
A criação da disciplina Folclore se realiza sob a égide do pensamento gerado pelas Ciências Sociais no
século XIX, notadamente o positivismo de Augusto Comte reforçando as ideias de progresso, evolução e
ciência. É quando surge o espírito científico e um sentido pedagógico no trabalho dos folcloristas e dos
homens de elite, visando à superação do “atraso e da ignorância do povo”, ao mesmo tempo em que passa
a não considerar o presente da cultura. Na segunda metade do século XIX é que os estudiosos da cultura
popular começam a se definir como folcloristas, organizando-se em sociedades como a Folklore Society,
criada na Inglaterra em 1878. O espírito científico passa a estar presente ao lado do ideal romântico do período anterior. A aceitação do ideal científico pelos folcloristas não ocorre sem problemas, e Renato Ortiz
aponta a utilização, a adulteração e a diluição do folclore por alguns escritores num “maneirismo literário”
(ORTIZ, 1985, p. 20). O lirismo e a imaginação românticos são considerados também como fatores de ilegitimidade na pesquisa folclórica.
Nesse contexto, destaca-se a publicação do livro Primitive Culture, de Tylor, em 1871. Desenvolve-se aí
uma visão antropológica da cultura, em que o homem primitivo é aproximado ao camponês europeu, situado num estágio de evolução semelhante ao homem selvagem, não alcançado pela civilização. Os artigos
da sociedade passam a enfatizar o aspecto de “selvageria” das classes populares. Hartland definiria o folclore como “uma antropologia que trata do fenômeno psicológico do homem não civilizado”. Ortiz aponta
a grande influência que esse pensamento exerceu nos pensadores da época. E indica o aparecimento
da etnografia como um elemento essencial que se impõe a todos que tentam tirar conclusões dos mitos
populares da cultura popular (ORTIZ, 1985, p. 23). Na França, por exemplo, desenvolve-se uma pedagogia
civilizatória, que traria o progresso às regiões culturalmente atrasadas da zona rural. A noção de civilização
leva então os folcloristas a justificarem suas atividades em termos pedagógicos, adotando uma dimensão
positiva e simpatizante das tradições das classes populares, que seriam como pedras preciosas, cujo valor
seria desconhecido até por essas próprias classes.
Um aspecto a ser frisado no livro de Renato Ortiz é quando ele nos alerta para o fato de que o conceito
de cultura popular para os folcloristas é sinônimo de tradição, onde o camponês e sua cultura representam
o que existe de mais isolado da civilização. (ORTIZ, 1985, p. 26 e 27) Privilegia-se o passado dessa cultura,
puro e intocado, enquanto o presente é deixado de lado. As transformações vividas por esses camponeses
e as relações de imigração do campo para a cidade, por exemplo, situavam-se fora da conceituação de
“povo”. A predileção pelo estudo do passado exclui, na epistemologia do folclore, os conflitos de ordem
social e política, porque eles estariam fora do interesse da pesquisa. Desenvolve-se o que Ortiz chama de
“positivismo fetichizado”, uma maneira de observar à distância os fenômenos, sem se envolver com eles.
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Podemos ainda dizer, de acordo com Naves, que as pesquisas folclóricas e etnográficas desenvolvidas
por Mário de Andrade no nordeste brasileiro foram fortemente marcadas por essa visão cientificista proveniente da Europa. A autora demonstra como o conceito da Bildung influenciou a formação do acadêmico
e se estendeu aos seus trabalhos como intelectual e etnógrafo (NAVES, 1998, p. 60). Passamos agora a investigar outra vertente de apreensão do modernismo, justamente a que foi desenvolvida por Graça Aranha
e adotada por Oswald de Andrade, e que também teve desdobramentos profundos na cultura brasileira
do século XX.

3. A brasilidade imaginada
A ciência, de acordo com Graça Aranha, apresenta-nos o universo fragmentado em diversos aspectos ou facetas. Ela nos possibilita o conhecimento
dos fenômenos, mas nunca a apreensão do universo como um todo infinito.
A ciência é via de acesso a uma compreensão parcelada da realidade; ela
decompõe e analisa, mas não permite ao espírito humano a compreensão
do universo em sua realidade essencial.

As palavras acima foram extraídas do livro A Brasilidade Modernista, sua dimensão filosófica, de Eduardo Jardim de Moraes, que por sua vez as extraiu do livro A Estética da Vida, de Graça Aranha, publicado
em 1921 (MORAES, 1978, p. 23). O caminho proposto por este livro de Graça Aranha é considerado por
Moraes como um dos mais férteis para a compreensão do nosso movimento modernista, sobretudo a partir
de 1924, quando o movimento se concentra nas buscas pela nacionalização. Utilizaremos a análise feita por
Moraes para avançar em nossa digressão.
Para Moraes, os elementos bárbaros que fazem parte integrante da cultura brasileira não são simplesmente rechaçados por Graça Aranha, mas pensados como dados a serem transformados no processo
de acomodação da alma brasileira à natureza. Aranha, influenciado pela corrente do monismo filosófico,
acreditava que uma das metas da existência do indivíduo humano seria a sua integração ao cosmos. Esta
integração passaria pela sua adequação à natureza que o circunda. Nesse sentido, a situação de não adequação com a natureza impediria à alma brasileira sua comunhão com o todo universal.
O aparecimento do Manifesto da Poesia Pau-brasil, publicado em 18 de março de 1924 no jornal Correio
da Manhã, pode ser considerado o primeiro passo no sentido de introduzir a problemática do nacionalismo na literatura modernista. “Uma vez atualizados/modernizados pelo trabalho de 22, o papel que se
apresenta para nós é o de sermos regionais, no sentido de nacionais, e puros em nossa época” (MORAES,
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1978, p. 82). De acordo com o autor, para além de se dirigir no sentido da elaboração de uma literatura nacional, desenvolve-se aí a elaboração de um projeto de cultura nacional em sentido amplo, baseado não
nas pesquisas folclóricas, mas sim na apreensão intuitiva da realidade e na busca dos traços psicológicos
que constituiriam a alma brasileira, caminho aberto por Graça Aranha. Fazendo uso de imagens poéticas,
o Manifesto defende, por exemplo, a “base dupla e presente da floresta e da escola” apontando para uma
integração do homem com os saberes nativos, ao mesmo tempo em que defende a instrução deste mesmo
homem pela escola tradicional.
Observamos divergências entre esta direção de pensamento e a que foi adotada por Mário de Andrade.
Mário era um acadêmico e exigia construção, disciplina, estudo e pesquisa para se chegar à tão almejada
brasilidade. Esse caminho o levou ao Ensaio sobre a Música Brasileira, livro no qual se desenvolve uma
perspectiva folclorista nos moldes apontados no início do texto. Entretanto, essa abordagem seria vista
como um mascaramento, uma perspectiva erudita deformante da realidade, enfim, o “lado doutor” contra
a qual Oswald de Andrade irá se levantar. A questão que se colocava era a de entender sob qual perspectiva o nosso caráter nacional deveria ser entendido e adotado. Sob a perspectiva folclorista, bacharelesca,
científica e erudita desenvolvida por Mário, ou sob uma perspectiva intuitiva, psicológica e de integração
homem/natureza introduzida por Graça Aranha.
Segundo Moraes, as ideias de Graça Aranha precederam às de Mário de Andrade na construção do projeto nacional. Entretanto, o legado que ficou foi o de Mário de Andrade, marcado pela pesquisa folclórica
empreendida pelo intelectual burguês sob um viés racional e cientificista, ou seja, sob um viés iluminista
marcado pela razão.

4. Modernistas ou Românticos
É reconhecido o fato de que Villa-Lobos se valeu de princípios fortemente imaginativos na construção de
sua obra musical, como se ouve nas peças sinfônicas Uirapuru e Amazonas, entre diversas outras. Encontramos relações entre a música de Villa-Lobos com as ideias de Graça Aranha, que apontava para “o projeto de
construção de uma cultura nacional que, não desprezando nosso traço característico, a nossa imaginação,
nem nossa natureza, defina o projeto cultural brasileiro por um novo encontro da alma brasileira com a natureza que o circunda” (MORAES, p. 44). Nesse sentido, comecei a me indagar se essa preocupação com a “natureza circundante”, com o “solo cultural da nação” e com a “alma brasileira” não se relacionariam, de alguma
forma, aos recursos empregados pelo romantismo para a definição das nacionalidades e para a constituição
de um Estado-Nação, que sob uma perspectiva romântica, deveria ser revestida de um caráter cultural.
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Os aspectos românticos estiveram presentes no segundo momento modernista, a partir de 1924, como
confirma a análise de Moraes: “Ao contrário do primeiro modernismo, que rejeitou em bloco a contribuição
romântica, vemos aqui aberto o caminho para a releitura valorizada de alguns aspectos românticos que serão, cada vez mais, apontados como indicadores de caminhos para os modernistas”. (MORAIS, 1978, p. 88).
Um dos capítulos da tese se concentrará no desenvolvimento dessa perspectiva, motivada pelas pesquisas e leituras que venho realizando sobre o modernismo musical brasileiro desde o ano de 2002. A utilização, por Jobim, da temática da terra, da flora e da fauna brasileira em canções como Matitaperê, Boto,
Borzeguim, Sabiá e Passarim denotam essa possibilidade, abrindo uma via alternativa para a pesquisa de
sua obra a partir do ano de 1973.

5. A brasilidade modernista como estrutura de sentimento
Para Raymond Williams, o conceito de estrutura de sentimento é válido para o campo das artes e da literatura
por tratar
de elementos especificamente afetivos da consciência e das relações, e
não de sentimento em contraposição ao pensamento, mas de pensamento
tal como sentido e de sentimento tal como pensado: a consciência prática de um tipo presente, numa continuidade viva e inter-relacionada...
(WILLIAMS, 1979 apud RIDENTI, 2010, p. 86)

Na pesquisa de doutorado desenvolveremos com mais profundidade o conceito de estrutura de sentimento, pois acreditamos haver uma continuidade viva e inter-relacionada entre as obras musicais de Heitor
Villa-Lobos, Antônio Carlos Jobim e Edu Lobo. Na verdade este pretende ser o eixo central da pesquisa.
Arriscamos a opinião de que Villa-Lobos, Jobim e Lobo partilham da mesma estrutura de sentimento, mesmo que em épocas diferentes, pois os três buscaram a natureza circundante como elementos definidores
de suas obras, além de procurarem desenvolvê-las no sentido de integrá-las, de acordo com Graça Aranha,
ao “solo da nação”. Acreditamos ainda que o eixo dessa continuidade seja a mistura de um viés “científico”
com o viés intuitivo, emocional e imaginativo pelo qual os três compositores colorem suas músicas, relacionando-as ao contexto da brasilidade, fazendo-nos perceber, ao ouvi-las, que estamos em solo brasileiro.
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6. Edu Lobo e a música popular urbana
Outro aspecto a ser estudado na presente pesquisa de doutorado diz respeito ao avanço da música
popular urbana no Brasil e no mundo, que a nosso ver colocou em xeque a concepção nacionalista-sinfônica baseada no folclore. A ascensão das massas populares urbanas provocadas pela industrialização do
país a partir do governo Vargas estimulou o consumo de música através do rádio e do disco, deslocando
a concepção estabelecida pelos folcloristas do final do século XIX, que julgavam o povo como “ignorante
e atrasado”. Nestor Canclini analisa com precisão este problema, em seus estudos sobre a encenação do
popular na América Latina, quando nos diz que
o popular não é o mesmo quando é posto em cena pelos folcloristas e antropólogos para os museus (a partir dos anos 20 e 30) pelos comunicólogos
para os meios massivos (desde os anos 50) e pelos sociólogos políticos para
o Estado ou para os partidos e movimentos de oposição (desde os anos 70)
(CANCLINI, 2011, p. 207)

O povo, antes folclórico, ignorante e atrasado, agora produz música, e música boa. Essa música toca no rádio,
e milhões de pessoas ouvem. As rádios se equipam com músicos e maestros de estirpe internacional, criando-se
aí uma linguagem musical híbrida entre o erudito e o popular. Guerra-Peixe e Radamés Gnatalli são apenas alguns
dos maestros e arranjadores que atuam nesse meio, e suas produções se alternam entre os arranjos populares
e as composições eruditas, algumas sinfônicas, outras de câmara. Nesse ambiente surgirá um jovem compositor
chamado Antônio Carlos Jobim, que em 1960 estará escrevendo e gravando a Sinfonia da Alvorada para a inauguração da nova capital do país.
Houve, portanto um deslocamento do campo de produção da música, forçando ao mesmo tempo o deslocamento dos conceitos modernistas. Ou talvez a modernização tenha enfim chegado ao nosso país, com atraso em
relação ao modernismo. Como apontou Renato Ortiz, nos anos 1920 tivemos um modernismo sem modernização,
que teria chegado com o desenvolvimentismo dos anos 50 promovido pelo presidente Juscelino Kubistchek. Estamos agora num outro país, com feições urbanas, e o “povo folclórico” tal como definido por Mário de Andrade
no livro “O Banquete” também já não é o mesmo. Mas curiosamente, persistem os ideais pedagógicos com relação
à educação e conscientização das classes populares, agora com um fundo político, como se verá no episódio da
canção engajada dos anos 60. É neste ambiente que surgirá Edu Lobo, o terceiro compositor que relacionamos à
estrutura de sentimento acima apontada, e cuja trajetória será estudada nesta pesquisa.
Na mira dos holofotes e das câmeras de televisão dos festivais dos anos 60, Edu Lobo reflete a consolidação da
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modernidade musical em nosso país, carreada pela música popular urbana. Sua música, entretanto, não se rende
às facilidades proporcionadas pelo mercado musical ou pela exposição de sua pessoa. Mais do que em “Ponteio”,
canção vencedora do III Festival da Record em 1967, é na canção “Memórias de Marta Saré”, apresentada no ano
seguinte, que começa a se perceber a “continuidade viva e inter-relacionada” entre a concepção musical de Edu
Lobo com a de Villa-Lobos e a de Tom Jobim.
Procuramos nesta comunicação traçar a rota, definir as perspectivas e “comunicar” o atual estágio em que se
encontram as pesquisas visando à elaboração da tese de doutorado. Sabemos que há ainda um longo caminho a
ser cumprido, e as conclusões são ainda bastante parciais. Os ângulos de análise acima delineados, no entanto,
estão definidos, e apontam para uma perspectiva interdisciplinar na abordagem da história do modernismo musical brasileiro. Nesse sentido, a pesquisa pretende contribuir para o aprofundamento das reflexões sobre este
importante momento histórico da cultura brasileira do século XX e para uma melhor compreensão de seus desdobramentos e de suas intersecções com outros campos do conhecimento, como a história e as ciências sociais.
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Paisagem Útil, Terra em transe, Tropicália: interseções
tropicalistas em Caetano Veloso
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Resumo: Em 1967 Terra em Transe representou a novidade que Caetano tanto buscava na cultura
brasileira para se colocar naquilo que ele mesmo chama de linha evolutiva da MPB iniciada com a bossa
nova e muito bem descrita pelo pesquisador Antônio Cícero. Neste texto citaremos o conceito de alegoria
que surge no cinema brasileiro e chega ao tropicalismo e iremos mostrar como a estética tropicalista evolui
de Paisagem Útil a Tropicália.
Palavras-chave: Bossa nova, Carnavalização, Glauber Rocha, MPB

Paisagem Útil, Terra em transe, Tropicália: tropicalist intersections in Caetano Veloso

Abstract: In 1967 Terra em Transe was the novelty that Caetano Veloso sought in Brazilian culture to fill
the evolutionary line of MPB began with the bossa nova and very well described by the researcher Antonio
Cicero. This text will cite the concept of carnavalization, that arises in Brazilian cinema and reaches the
tropicalism, and intends to show how the Tropicalia aesthetic evolves from Paisagem Útil to Tropicália.
Key words: Bossa nova, Carnavalization, Glauber Rocha, MPB
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Em 1968, surge no Brasil o movimento musical e estético conhecido como Tropicalismo. Embora não
sejam os únicos a encabeçar este movimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso são os seus dois principais
representantes. O primeiro, de forma mais natural, menos explícita, mais dionisíaca, se fez tropicalista e
moderno incorporando ao seu som toda a gama de estilos que compunham a música popular brasileira, a
MPB. Do iê-iê-iê ao bumba-meu-boi, tudo apareceu na sua música. Já o segundo, que é sobre quem pretendemos falar, precisou cristalizar suas idéias para formular melhor os conceitos tropicalistas, sendo o
lado apolíneo dessa parceria. O filme Terra em Transe, segundo o próprio Caetano, é a “pedra filosofal” do
seu tropicalismo, pois foi a partir do momento em que ele assistiu ao filme que os caminhos de sua arte se
esclareceram, se delinearam. Diz ele: “Se o tropicalismo se deveu em alguma medida a meus atos e minhas
idéias, temos então que considerar como deflagrador do movimento o impacto que teve sobre mim o filme
Terra em Transe, de Glauber Rocha, na minha temporada carioca de 66-7.” (VELOSO, 1997, p. 99.). No final
do capítulo, o autor completa: ”Portanto, quando o poeta de Terra em Transe decretou a falência nas crenças libertadoras do “povo”, eu, na platéia, vi, não o fim das possibilidades, mas o anúncio de novas tarefas
para mim.” (VELOSO, 1997, p. 116.)
Graças ao filme, também ficou claro para Caetano o viés político que o Tropicalismo deveria tomar,
viés esse que é fundamental para a compreensão da estética tropicalista. Cito ainda o autor de Verdade
Tropical:
A política propriamente dita – que se manifestava na forma de campanha
para a presidência do diretório acadêmico, nas discussões em assembléia
e de opiniões formadas sobre homens públicos cujos nomes e rostos eu
mal podia lembrar – me entediava. Claro que as idéias gerais a respeito de
necessidade de justiça social me interessavam e eu sentia o entusiasmo de
pertencer a uma geração que parecia ter diante de si a oportunidade de
mudar profundamente a ordem das coisas. Mas a expressão “ditadura do
proletariado” soava mal aos meus ouvidos. (VELOSO, 1997, p.115.)

O tropicalismo pretendeu, no entanto, colocar-se além das além das questões que se limitam as ideologias políticas, especialmente o embate dualista que dividia a esquerda e direita brasileiras. “Eles nunca
discutiam temas como sexo e raça, elegância e gosto, amor ou forma.” (VELOSO, 1997, p. 116). A superação
dessa polarização é que permite a Caetano incorporar sem pudores o pop, o moderno e a cultura de massa
para a MPB, que até então tinha nas canções regionalistas e de protesto seus representantes legítimos. Outros estilos, como a Jovem Guarda e o brega sentimental, eram considerados lixo cultural, não a “autêntica”
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MPB. Os representantes tradicionais da cultural nacional se batiam contra a utilização de elementos “estrangeiros” na música brasileira, como, por exemplo, a guitarra elétrica, Chegando inclusive a organizar uma
passeata contra o uso desse instrumento no Brasil em 1967. Ao percorremos a obra de Caetano Veloso,
vemos que guitarra e o brega sempre estiveram presentes em sua trajetória artística e estética.
Em Multiculturalismo, cine-sensação e dispositivos teóricos temos um artigo de Ivana Bentes (1997) que
também coloca o filme Terra em Transe na origem mítica do tropicalismo, além da peça teatral O Rei da
Vela, de Oswald de Andrade encenada por José Celso em 1967 e da instalação Tropicália do artista plástico
Hélio Oiticica, também de 1967. A autora trata da influência do cinema na cultura brasileira nesse ímpeto
moderno/antropofágico que vai desde as chanchadas dos anos 40 e 50, passando pelo cinema novo dos
anos 60 até o cinema marginal do início dos anos 70. Bentes (1997) utiliza o conceito de carnavalização,
assimilando-o a um estilo presente tanto nas chanchadas quanto no filme Terra em Transe e no Tropicalismo. A essência das chanchadas era a apropriação de temas populares, brasileiros ou estrangeiros, através
do recurso da paródia, à elite cultural nacional e à cultura importada do estrangeiro, principalmente de
Hollywood, conhecida pela sua excelência técnica. Utilizavam-se da paródia, para se apropriarem, e da carnavalização, para inverterem valores. Os temas, a princípio sérios e cultos, tornam-se festivos, fantasiosos
e populares nos filmes da chanchada. Também em Terra em Transe, personagens carnavalescos entram
para compor a cena. A seriedade e a dramaticidade dos pesados discursos políticos dos personagens, são
desequilibrados pelo conceito de carnavalização em direção ao tropicalismo. Esse jogo é retomado na canção Tropicália de Caetano, com a descrição de um ambiente ao mesmo tempo amargo, sub-desenvolvido,
de intenções progressistas, no qual se ergue “um monumento de papel-crepom e prata” enquanto seu
“coração balança ao som de um tamborim”.
Em um aspecto mais amplo do que tenha sido o tropicalismo, Süssekind (2007) chama a atenção para
o fato de que o movimento não foi somente o movimento de um grupo de artistas que lançou um disco-manifesto intitulado Tropicália em 1968. O Tropicalismo foi, antes, um momento brasileiro de rupturas estéticas em diversas áreas. Eis alguns exemplos: Hélio Oiticica e Lygia Clark nas artes plásticas, José Celso
Martinez no teatro, Ferreira Goulart na literatura, Lina Bo Bardi na arquitetura, entre outros. Esses artistas
foram os interlocutores que Caetano Veloso precisava para entender e fundar o movimento tropicalista na
música. A autora cita José Celso Martinez, “O tropicalismo nunca existiu, o que existiu foram rupturas em
diversas áreas” (MARTINEZ apud SÜSSEKIND, 2007, p. 31). Ela lembra também uma afirmação de Caetano
Veloso, ao assistir O Rei da Vela, encenado pelo Teatro Oficina de José Celso, cuja ele teve “a revelação de
que havia de fato um movimento acontecendo no Brasil” (SÜSSEKIND, 2007, p. 36).
Se foi com O Rei da Vela que Caetano Veloso abriu os olhos para uma nova proposta estética brasileira
ocorrendo de forma muito mais ampla da que ele estava imaginando, foi com o filme Terra em Transe que
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ele compreendeu como deveria proceder com a sua música e inserindo-se na tradição da música popular
brasileira. Esta tradição, que nos anos de 1964,1965 encontrava-se entre as trincheiras da música regionalista e das canções de protesto, que se consideravam as verdadeiras representantes da cultura brasileira, e
o rock comercial da Jovem Guarda, um estilo de música considerada politicamente alienada, mas extremamente popular e que vinha na linha da arte pop, da cultura de massa.
Na nossa concepção de que o tropicalismo se estruturou em um movimento estético muito mais amplo
artisticamente é que queremos demonstrar como essa força estética se refletiu na própria música. Para
isto traçaremos um percurso que se inicia com a canção Paisagem Útil, passando por Terra em Transe e
desembocando na canção Tropicália. A escolha das canções se dá pelos seguintes motivos: Paisagem Útil,
composta no início de 1967, é considerada pelo compositor a sua primeira canção tropicalista. Já a canção
Tropicália é considerada a principal e mais representativa canção tropicalista de Caetano Veloso.
Utilizaremos como última ferramenta para começarmos a entender a tropicália, o estilo que marcou toda
uma geração de músicos brasileiros, entre eles os próprios tropicalistas como Caetano e Gil e também
nomes como Chico Buarque e Edu Lobo – a bossa nova. Para alguns críticos como Antônio Cícero (2003)
na análise do que venha a ser a Tropicália dentro da MPB, o ponto central desse movimento esta em sua
capacidade de se utilizar sempre do novo. É nesse ponto que ele encaixa a análise feita por Caetano na
entrevista concedida a Augusto de Campos em 1966 de que é necessário retomar a linha evolutiva da MPB
criada pela bossa nova. Essa linha evolutiva, segundo Cícero, consistia justamente, que, em relação ao samba, que é de onde vem a bossa nova, esse movimento trouxe muitas novidades ao estilo. Não significa que
a próxima ação da música brasileira seria, por exemplo, na esteira da bossa nova que trouxe décimas terceiras e nonas ao samba, incorporar nele, logo em seguida, décimas primeiras aumentadas. Na interpretação
de Antônio Cícero, Caetano desejava que a música brasileira estivesse em constante diálogo com as novidades, fossem elas nacionais ou internacionais. Essa era a linha evolutiva que Caetano via a necessidade
de ser retomada. Assim, a tropicália, que segundo Cícero era exatamente o contrário da bossa nova, entra
na linha evolutiva desta por se utilizar do novo. O que em 1959 significou a incorporação de uma harmonia
jazzística e uma apropriação das tecnologias como, por exemplo, o microfone, para se cantar baixinho com
uma sonoridade intimista, em 1967 – e no tropicalismo – isto significou dialogar com o pop, o rock o cinema
da nouvelle vague¬¬ e também o cinema novo de Glauber Rocha, entre outra influências.
Segundo nossa análise desse despertar tropicalista de Caetano Veloso, desse caminho construído pelo
compositor, em Paisagem Útil podemos notar um tropicalismo ainda incipiente, tímido e muito ligado à
bossa nova. A letra diz:
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Olhos abertos em vento
Sobre o espaço do Aterro
Sobre o espaço sobre o mar
O mar vai longe do Flamengo
O céu vai longe e suspenso
Em mastros firmes e lentos
Frio palmeiral de cimento
O céu vai longe do Outeiro
O céu vai longe da Glória
O céu vai longe suspenso
Em luzes de luas mortas
Luzes de uma nova aurora
Que mantém a grama nova
E o dia sempre nascendo
Quem vai ao cinema
Quem vai ao teatro
Quem vai ao trabalho
Quem vai descansar
Quem canta, quem canta
Quem pensa na vida
Quem olha a avenida
Quem espera voltar
Os automóveis parecem voar
Os automóveis parecem voar
Mas já se acende e flutua
No alto do céu uma lua
Oval, vermelha e azul
No alto do céu do Rio
Uma lua oval da Esso
Comove e ilumina o beijo
Dos pobres tristes felizes
Corações amantes do nosso
Brasil
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Caetano (1997) diz que essa letra, composta em ritmo de marcha-rancho, remete à construção do aterro
do Flamengo e ao alargamento da sua avenida principal. Sua melodia, segundo o próprio compositor, parece
uma colcha de retalhos de frases musicais da tradição sentimental brasileira. Na nossa análise percebemos
que ela ainda está bem ligada a uma temática de bossa nova, a começar pelo título: Paisagem Útil, referência direta à canção bossanovista Inútil Paisagem, de Aloysio de Oliveira e Tom Jobim. Notemos também
que ela tem como cenário o Rio de Janeiro que é o território mais cantado pela bossa nova. Ele fala do céu
e do mar, outros temas típicos da bossa nova. Fala do público que contempla a paisagem da cidade. Não
é um público ativo e transformador, mas antes é admirador da cidade. No final da letra ainda temos “Uma
lua oval da Esso/Comove e ilumina o beijo/Dos pobres tristes felizes/Corações amantes do nosso Brasil” e
a canção se torna enfim uma canção romântica com direito a beijo no final. Embora aqui já não seja o amor
ideal e feliz típico da bossa nova, ainda sim temos essa temática romântica na letra da canção.
Sobre a música, embora ela não seja complexa e dissonante, ela trabalha em uma linguagem tonal e modulante que remete a recursos harmônicos bossanovistas. A música pode ser dividida em A, A’, transição,
B e A novamente. Em B, o que antes era uma marcha-rancho, ganha uma batida rítmica na bateria que a
aproxima mais ainda do estilo musical de Tom Jobim e João Gilberto. Em seu arranjo, o som das cordas de
violão e da orquestra são outro que dão um colorido de bossa nova a essa música. Mesmo o gestual vocal é
mais contido, havendo um discreto crescendo vocal apenas no fim das partes A. Nossa hipótese, portanto,
é de que em sua primeira canção tropicalista, Caetano no início do ano de 1967, ainda não tinha o conceito
claro do que era o tropicalismo. É evidente que essa música já trás algumas novidades. A paisagem natural
transformada e representada pela paisagem artificial do homem. Assim ele trata os novos postes de luz:
“Em luzes de luas mortas/Luzes de uma nova aurora/Que mantém a grama nova/E o dia sempre nascendo”.
No final da música, novamente a lua se fazendo representar pela mão do homem: “Mas já se acende e flutua/No alto do céu uma lua/Oval, vermelha e azul/No alto do céu do Rio/Uma lua oval da Esso”. Mas isso
ainda está bem distante de uma concepção total do tropicalismo.Vamos agora a Tropicália:
Tropicália
Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões
Aponta contra os chapadões
Meu nariz
Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval
Eu inauguro o monumento
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No planalto central do país
Viva a Bossa, sa, sa
Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça
Viva a Bossa, sa, sa
Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça
O monumento
É de papel crepom e prata
Os olhos verdes da mulata
A cabeleira esconde
Atrás da verde mata
O luar do sertão
O monumento não tem porta
A entrada é uma rua antiga
Estreita e torta
E no joelho uma criança
Sorridente, feia e morta
Estende a mão
Viva a mata, ta, ta
Viva a mulata, ta, ta, ta, ta
Viva a mata, ta, ta
Viva a mulata, ta, ta, ta, ta
No pátio interno há uma piscina
Com água azul de Amaralina
Coqueiro, brisa e fala nordestina
E faróis
Na mão direita tem uma roseira
Autenticando eterna primavera
E no jardim os urubus passeiam
A tarde inteira entre os girassóis
Viva Maria, ia, ia
Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia
Viva Maria, ia, ia
Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia
No pulso esquerdo o bang-bang
Em suas veias corre
Muito pouco sangue
Mas seu coração
Balança ao samba de tamborim
Emite acordes dissonantes
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Pelos cinco mil alto-falantes
Senhoras e senhores
Ele põe os olhos grandes
Sobre mim
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Viva Iracema, ma, ma
Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma
Domingo é o fino-da-bossa
Segunda-feira está na fossa
Terça-feira vai à roça
Porém...
O monumento é bem moderno
Não disse nada do modelo
Do meu terno
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
Que tudo mais vá pro inferno
Meu bem
Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da
Viva a banda, da, da
Carmem Miranda, da, da, da, da
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Já no início da música percebemos um sujeito bem mais disposto a transformar o ambiente que o cerca
do que aquele sujeito contemplador de Paisagem Útil: “Eu organizo o movimento/Eu oriento o carnaval/
Eu inauguro o monumento/No planalto central do país.” O sujeito contemplador ficou para trás, deu lugar
a um ator atuante. O planalto central com seus chapadões também já nos indica um ambiente bem distinto
da tradição criada pela bossa nova. O ambiente é Brasília, à época um dos locais mais novos e representativos do espírito modernista brasileiro. Mas não é um local, digamos, esterilizado. O compositor nos revela
que teve a intenção de “colocar lado a lado imagens, idéias e entidades reveladoras da tragicomédia, da
aventura ao mesmo tempo frustra e reluzente de ser brasileiro” (VELOSO, 2007, p.184). As referências são
muitas. O tom intimista antes presente na bossa e ainda revelado na ação romântica do casal em Paisagem
Útil dá lugar a um ambiente público repleto das mais diferentes figuras c constantemente tenso. Temos aí
mais uma bela antítese para confrontamos o tropicalismo e a bossa.
A harmonia de Tropicália, por sua vez, também é bem diferente da escola harmônica seguida por Tom
Jobim. Esta canção de Caetano traz uma variação entre um modo eólio em dó menor e um modo mixolídio
em Mib. É uma harmonia bem mais simples do que aquela da bossa nova e a de Paisagem Útil. Através de
seus modos, Tropicália também traz um cenário nordestino a essa cena. Tudo isso não quer dizer absolutamente que uma seja melhor ou pior, apenas nos mostra claramente que a estética tropicalista está consolidada em Tropicália e se afasta da bossa nova até mesmo na construção harmônica.
O ambiente constantemente tenso e repleto de entidades no nosso imaginário popular e cultural, a referências a regiões periféricas do Brasil (entendendo-se o eixo Rio-São Paulo como o centro), no nosso entendimento, é sugerido por Glauber Rocha em Terra em Transe. O filme teve como papel revelar o ambiente
não só físico mas também intelectual brasileiro a Caetano Veloso. O viés político, que Caetano recusava a
colocar sob uma bandeira ideológica, fosse ela de direita ou esquerda, ganhava vós na exposição das tensões presentes no nosso território nos mais diversos níveis. Fossem eles aristocratas, populares, artísticos,
políticos ou mesmo excluídos, como a “criança sorridente feia e morta” a estender a mão estão presentes
na temática de Caetano. Assim, nessa breve fala, no intuito de entender melhor o que vem a ser o tropicalismos na música é que traçamos esse caminhar estético de Caetano no ano de 1967. Tendo o estilo da bossa
nova como referência, esse artista se afastou de um dos principais estilos formadores da sua personalidade
musical para construir assim sua própria estética atento a novos referencias culturais da sua época.
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Mesa Redonda: O Professor César Guerra-Peixe
Antonio Guerreiro
(UNI-RIO)

César Guerra-Peixe revelou, já aos cinco anos de idade e de maneira precoce, seu talento musical
quando teve com seu pai as primeiras aulas de bandolim, seu primeiro instrumento. Francisco Guerra-Peixe
nascido em Portugal, ferrador de cavalos, veterinário prático e músico semi-profissional nas horas vagas,
era integrante do “ Choro do Carvalhinho”, um conjunto chorão petropolitano. O grupo se apresentava
nos fins de semana e tocava , segundo Guerra-Peixe, em apresentações nas cidades próximas amealhando
alguns trocados e desde essa época Francisco ensinou ao filho César, já aos cinco anos, as primeiras noções
de bandolim e também de violão. Assim que pode tocar com mais desembaraço e de ouvido, acompanhava
o pai nas viagens com o conjunto, e nele também se apresentava.
Percebendo no filho os sinais de um grande talento musical, Francisco matricula em 1925 o filho César
aos nove anos de idade na Escola de Música Santa Cecília , em Petrópolis. Lá pode estudar solfejo com
Henrique Harry; piano, com Adelaide Carneiro e, posteriormente, com Elfrida Strattman (cerca de três
anos), e violino com Gao Omacht ( cerca de cinco anos);no período em que foi aluno desta instituição,
recebeu uma medalha de ouro e três de prata por seu desempenho escolar. Em 1929, tornou-se “professor
coadjuvante” da mesma Escola de Música Santa Cecília. Em 1931, tornou-se aluno do curso particular da
professora Paulina D’Ambrósio passando a viajar com frequência ao Rio de Janeiro; em 1932 foi admitido
como aluno do curso de violino no então Instituto Nacional de Música, concluindo-o em 1934, e frequentando
as classes de Harmonia Elementar, de Arnaud Gouveia, e Conjunto de Câmera, de Orlando Frederico,
concluídas em 1933. Transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1934, continuou os estudos de violino no
curso particular de Paulina D’Ambrósio até 1938
Ora, se o ainda menino César Guerra-Peixe já aos quinze anos havia alcançado a posição de “professorcoadjuvante” - na verdade um aluno-monitor -, era porque já revelava vocação para o magistério. Mas para
esse futuro compositor, regente, instrumentista, musicólogo e professor a vida não foi camarada no início.
Como declarou à Luitgarde Cavalcanti Barros:
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Fui aprendiz de marceneiro, trabalhei uns oito meses. Depois fui aprendiz
de relojoeiro, trabalhei dois anos. Mas o patrão me explorou e eu tinha que
lavar o chão durante a semana, não me pagava, só me dava dez tostões
para eu ir ao cinema no domingo. Somente isso durante um ano. Depois eu
passei a ganhar 20 réis. Foi aí que surgiu a chance de tocar no cinema mudo
e larguei tudo. Passei a ganhar o que muito chefe de família não ganhava.

Juntamente com o cargo de violinista numa orquestra do Cine Glória composta por um piano, um sopro
e dois violinos, o jovem César acumulava as funções de arquivista. A opção pela carreira musical já estava
tomando forma e lecionar sempre foi uma constante na vida de Guerra-Peixe.
Já como compositor reconhecido e com nome firmado no cenário musical brasileiro, por volta dos anos
de 1940, Guerra-Peixe trabalhou ainda, como arranjador na Rádio Tupy. Ao ser convidado em 1948 para a
Rádio Nacional por Vitor Costa, deixou pistas de sua atividade como professor que podem ser verificadas
nas declarações de Moacir Santos que, ainda jovem chegou ao Rio e, contratado pela Rádio Nacional como
músico da orquestra, ouviu de Chiquinho de Morais: “Moacir, você deveria estudar. O maestro Guerra-Peixe está dando aulas, fale com ele , porque ele está aceitando alunos”. Mas segundo dizia o próprio Moacir
que, como instrumentista genial era auto-didata: “Eu tinha verdadeira aversão ao estudo. Quando ouvia a
palavra diminuto, Virgem Maria!!! Isso para mim, era uma palavra muito... muito científica...”.
No ano de 1949 Guerra-Peixe vai para o Recife trabalhar como arranjador na Rádio Jornal do Commercio
e lá , motivado pelas conversas havidas com Mozart Araújo, inicia suas pesquisas de folclore. Mas é Sivuca,
compositor, acordeonista e arranjador que diz que paralelamente a seu trabalho como arranjador, compositor e musicólogo, “Guerra-Peixe fez uma espécie de seleção de jovens que quisessem aprender Harmonia
com ele. Eu me lembro bem que na minha turma havíamos eu e o Clóvis Pereira que era um maestro de
renome”.
Sivuca reafirma ainda, descrevendo alguns dos processos usados por Guerra:

ele me disse ‘olha, música é trabalho. Vocês escrevam, escrevam, escrevam,
e escrevam.’ Ele pegou então a orquestra da qual ele era regente e diretor e
a transformou numa espécie de orquestra experimental na qual a gente já ia
trabalhando e ouvindo o que escrevia, quer dizer: havia também o lado prático.
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Outro aluno do período no Recife foi o Capiba, já àquela época renomado compositor e orquestrador.
Sobre ele assim se exprimiu Sivuca:
O Guerra-Peixe revolucionou a música lá em Recife. O próprio Capiba resolveu
estudar música com o Guerra. O Capiba terminou seu curso com o Guerra , já
depois de aclamado e feito. E eu lamento não ter estudado mais com o Guerra:
foram dois anos e alguma coisa que valeram por dez anos de Conservatório.

Nos anos passados em São Paulo não foi possível encontrar pistas, mas as declarações de Rildo
Hora, renomado compositor, arranjador e produtor nascido em Pernambuco e radicado no Rio, são bem
sintomáticas. Em seu linguajar mais carioca que nordestino, Rildo se refere à Guerra, carinhosamente, como
“ o baixinho” e nos conta que:
O barato de eu ter conhecido Guerra-Peixe era o papo que eu tinha fora da
hora da aula. Eu estudei com ele harmonia, contraponto, orquestração , fuga,
composição, mas a gente conversava muito fora do horário das aulas, ele me
deu muita dica, muita coisa. Tudo o que consegui , até hoje na vida , tem o dedo
do Guerra Peixe. Essa influência do Guerra-Peixe se faz presente nos meus
trabalhos de samba, nos discos que faço com o Zeca Pagodinho, com Martinho
da Vila, com o grupo Fundo de Quintal, com Beth Carvalho. Isso tudo que eu
faço , essas batucadas das quais gosto muito, nasceram lá na Pró Arte, no Curso
de Estruturação Rítmica, e com aquela dica fantástica que o Guerra dava pra
todo mundo do ponto culminante, do clímax e do afrouxamento… O baixinho
dava dicas incríveis pra gente. Uma coisa assim que parece que não é nada, o
lance da distribuição aberta (posição larga) que ele nos ensinou. Muitas vezes
quando não se pode ter muita gente para tocar, as gravadoras com orçamentos baixos, cordas , por exemplo, ele resolvia a parada muito bem fazendo
distribuição aberta, que não desafina muito, parece ter muita gente tocando
e todo mundo fica satisfeito.

Outro de seus alunos de composição, Nestor de Hollanda Cavalcânti nos fornece algumas dicas de
como se processava o ensino de Guerra e também seus critérios, aliás muito particulares, de avaliação. É
ele quem nos conta que após ser admitido como seu aluno nos Seminários de Música Pró Arte, foi incumbido, após apenas um mês de estudos, de escrever uma peça para a apresentação dos alunos ao final do ano.
Segundo Nestor :
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Tentei argumentar que não sabia nada, mas ele determinou: Faça qualquer coisa, uma peça para flauta e violão. Ele, acreditem-me, não mexeu em nota alguma. Somente disse uma palavra, palavra esta que juntamente com mais outras
duas eram permanentemente ditas ou escritas por ele para o aluno durante o
curso: ‘Tá!’. As outras duas eram ‘É’ , que junto com o ‘Tá’ significava um trabalho
satisfatório, bom , muito bom, ou ótimo, e a palavra ‘Re-fazer’(esta última escrita
na pauta com a nota ré).

Ele nos diz ainda que, vendo as dificuldades dos alunos com o contraponto,mudou a maneira de ensiná-lo:
“ Vamos começar pelo contraponto florido!”
Fui testemunha pessoal destes eventos nos meus primeiros anos de Seminários de Música do MIS, do Rio
de Janeiro. Após as aulas, havia as saídas para a Taberna do Leme regadas à chopes, caipirinhas, Coquilles
Saint Jacques e muitos e muitos papos sobre música entre Guerra e seus alunos. Na verdade, Guerra misturava alunos de diversos níveis, personalizando e direcionando o aprendizado. Enquanto efetuava as correções
seus alunos trabalhavam, uns tirando dúvidas com os outros. O material didático eram as apostilas de Melos,
Harmonia Acústica, Contraponto, Composição e “O Suficiente de Harmonia”, mais conhecido entre nós naquela época, como “Suficiente”. Guerra sugeria ainda leituras sobre forma musical (Giulio Bas e Zamacois),
orquestração (Alfredo Casella), e melodia (Ernst Toch). Suas correções eram pontuais, sem digressões desnecessárias, e o conteúdo dessas correções transbordava de cultura geral e conhecimento musical.
Ao pesquisar os cadernos de Guerra-Peixe ao tempo em que era aluno de Koellreuter, na Biblioteca Nacional, pude constatar que o ensino de Koellreuter não era estruturado e lógico, como fazia Guerra-Peixe.
Na verdade Guerra-Peixe sintetizou de forma bem concatenada o
estudo de melodia proposto por
Hindemith, e que resultou no livro deste último, denominado Prática de composição à duas vozes. A organização do material de harmonia acústica em módulos de tensão proporcional foi uma bolação didática que
se deve à Guerra-Peixe. Koellreuter apenas fornecia tabelas de intervalos e propunha que se fizesse tensão
proporcional dos intervalos. Assim como suas apostilas sobre melodia e ritmo, mais corerentes com as idéias
de Ernst Toch, nada tinham em comum com o ensino difuso e tumultuado de Koellreuter, Guerra-Peixe conseguiu dotar-se de todo um aparato pedagógico traçado apenas por sua genial intuição. Intuição admirável
pois diplomou-se em violino pela Escola de Música e em Composição e Orquestração pelo CBM sem haver
cursado sequer o segundo grau, como declarou, em alto e bom som, e de peito aberto em entrevista concedida ao MIS de São Paulo, em 1991, dois anos antes de falecer.
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GUERRA–PEIXE e o ensino de composição
Guilherme Bauer

Com a viagem de Cláudio Santoro para lecionar em Heidelberg, Alemanha, por não ter conseguido
trabalho no Brasil, fiquei sem professor de composição. Meses depois, por recomendação de um colega da
classe de violino de Oscar Borgerth, comecei aulas de análise com Esther Scliar, considerada a nossa Nadia
Boulanger. Em uma das aulas, aconselhou-me procurar Guerra-Peixe para ensinamentos de orquestração e
assim o fiz. O encontro foi numa salinha, em Copacabana, com uma tabuleta fixada na porta de entrada
que dizia CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS. O contato foi rápido, se resumiu no seguinte: “não ensino
orquestração” e despachou-me, certamente não estava em um bom dia. Muito mais tarde, participei de
uma orquestra de cordas, patrocinada pela joalheria H. Stern, cujo regente era ele. A orquestra durou
pouco tempo, mas o curto contato que tivemos foi suficiente para o início de uma longa e enriquecedora
amizade. Estávamos nos anos 70 e pedi que examinasse uma peça de câmara que ia enviar para um
concurso em Curitiba.
Fomos a um bar para uns chopes e veio a valorosa observação:

o contrabaixo muitas vezes não está oitavando o violoncelo o que prejudica a
profundidade do conjunto . Alguns compositores, no início do século XX, fizeram isso e depois corrigiram nos ensaios - a ausência de harmônicos nos graves
enfraquecia a orquestra.

Nesse bar recebi a minha primeira e preciosa aula de orquestração e aí mesmo combinamos aulas de
música, semanalmente, na tal sala, em Copacabana. Explicou-me a forma como funcionava - aplicava um
método que lera em um livro de economia que se resumia no seguinte - atender em pouco tempo vários
alunos por um pagamento mensal bastante razoável. Isso era possível porque alguns faltavam e nem todos
traziam muito trabalho. Atendia, uma vez por semana, das 18h às 22h e pediu-me que chegasse no final, a
partir das 21h para depois comermos algo regado a algum bom álcool.
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Nesses encontros gastronômicos muitas vezes davam continuidade às aulas, e tenho como lembrança
alguns guardanapos onde escrevia informações sobre um novo ponto a ser trabalhado. Em um deles tenho
anotações sobre Fuga, escritas no restaurante A Marisqueira, onde íamos com freqüência, ficava a uns
200 metros da sala de aula, ainda funciona. Nesse local, muita gente famosa aparecia. Lembro-me da Elis
Regina elogiando o novo curtíssimo corte de cabelo do maestro. Certamente quem estudou com ele nesta
universidade deve ter visto o tal corte.
Comecei com as aulas de contraponto para soltar a mão, “a munheca”, como dizia. Todo o material a ser
trabalhado era xerocado das apostilas de sua autoria. O da 1ª espécie, nota contra nota não incluía semibreves (disse que era uma perda de tempo, muito parado) e sim, logo de saída, 2 mínimas por compasso,
depois 4 semínimas, 8 colcheias e, mais adiante, com ritmos e compassos variados e a extensão deveria
ser instrumental – “esse negócio de vocal é limitado”, disse. Todas as melodias eram de sua autoria. E assim, nessa organização criativa, seguiam as outras espécies e minha mão ia se soltando. Algumas vezes as
explicações eram feitas por comparações afastadas da seriedade acadêmica como uma que foi passada a
um aluno que não entendia o contraponto invertido (Não posso dizer publicamente, quem quiser saber me
pergunte depois).
Corrigia os trabalhos sem muito falatório, devido à sua experiência. Ia direto ao alvo que marcava com
um micro lápis de uns 5 cm. Perguntei se não queria um maior que foi recusado - “este já sabe ir ao lugar
certo”.
Paralelamente vieram os estudos de orquestração que começavam com orquestra de cordas para que
se praticasse o uso do contrabaixo e alguns dobramentos em oitava, depois, as madeiras. Alertava para o
uso do flautim e para ter cuidado com as quartas justas seguidas nos oboés e trompetes que soariam como
música árabe. Em outra aula orquestrei os metais e, depois misturava-se os naipes até montar uma grande
orquestra. Orquestrei peças do Álbum para juventude de Schumann, peças do MicroKosmos de Bartok, Sonatas de Beethoven e inúmeros outros autores cujas obras se prestavam para orquestração. Pediu-me que
escrevesse para quinteto de sopros e cordas. Escrevi Introdução Seções e Coda, obra que enviei para o
concurso ESSO de música, recebendo o 3° prêmio. Ao ouvi-la na estréia, disse-me que em um trecho onde
o ritmo era mais marcante a peça crescia. Diante disso, sugeriu-me irmos à Feira de São Cristovão, na zona
norte do Rio, onde cantadores e outros grupos musicais se apresentavam. Na ocasião, Guerra-Peixe portava preso no cinto, um sininho, uma miniatura daqueles que são pendurados no pescoço dos bois, e com
esse mini instrumento fazia um contratempo com 2 cantadores – inesquecível! Em outra ocasião apontou-me um grupo e disse: “folclore paulista com influência nordestina”. Bons tempos, e que saudades! Essa
feira, depois que o governo resolveu “organizá-la” cercando-a, com entrada paga e estacionamento, som
amplificado que afugentou os grupos tradicionais, ficou totalmente descaracterizada tal como o carnaval,
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não vale mais ir lá.
Voltando aos estudos, entrei em contato com o Melos e Harmonia Acústica. Após ter feito os exercícios dessa apostila (na época ainda não editada pela Vitale só veio a ser em 88) o mestre sugeriu-me
que escrevesse uma peça para um instrumento solo observando as relações de segundas, o pseudo contraponto, como se referia, as tensões melódicas e suas elasticidades compensatórias. Escrevi Só para
flauta. Para a Harmonia Acústica foi-me sugerido escrever um Trio para violino, violoncelo e piano. Pediu-me para levar a gravação e mostrar aos alunos de composição desta universidade (UFMG). O segundo
movimento foi o que mais lhe interessou por eu ter melodizado a percussão de uma batucada, feita por
moradores de uma favela que se reuniam em um boteco perto do meu prédio. Explicou-me que observando obras de Bach, Mozart, Beethoven, Ravel e de outros compositores, concluiu que a percussão
melodizada nos instrumentos melódicos, evitaria uma batucada com melodia harmonizada, tão comum
nas nossas obras nacionalistas da época.
Meus estudos de harmonia vieram apósaos de contraponto. Guerra-Peixe pensava que eu já havia
estudado a matéria.
Vou citar somente uma passagem: as inúmeras normas encontradas na maioria dos compêndios,
relacionadas às 5ªs e 8ªs consecutivas, sempre complicaram a fluência dos exercícios. Nos seus pontos
estavam a solução sem prejudicar a finalidade do estudo – “organizar a cabeça” - como dizia. Quanto
às 5ªs, o método era simples, a terça do acorde deverá ficar na voz superior uma ou duas vezes sim, e
outra não. As oitavas eram proibidas, exceto nos dois acordes finais por movimento contrário. Fácil, não?
Além do Melos e Harmonia Acústica, as aulas de composição incluíam um trabalho com a Suite Clássica.
Perguntei por que não a Barroca, disse que era por causa do Trio do Minueto, na clássica é que resultava
melhor como trabalho.
Com estas palavras procurei relatar um pouco do meu convívio de mais de 20 anos com este extraordinário ser humano, compositor, violinista, professor, pesquisador, regente, arranjador, articulista,
produtor radiofônico... que defendia “o pensar em brasileiro. Os músicos têm mania de grandeza, só
pensam em termos universais, não se conformam em serem apenas brasileiros, repetir o que se faz lá
fora é bobagem, eles fazem muito melhor”.
Guerra-Peixe não via o nacionalismo como uma posição estética, mas uma posição que abrange diversas estéticas, até as mais avançadas, o que importava é que resultasse numa música nacional.
Agradeço a atenção de todos. Meus cumprimentos aos organizadores deste excelente evento em
homenagem ao Guerra-Peixe 100 anos.
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Resumo: Este texto aborda algumas das facetas de Guerra-Peixe em sua atividade como Professor de
Composição. Com vistas a esse objetivo, apresenta um depoimento pessoal de um ex-aluno (o autor deste
texto) assim como aborda os principais referenciais teórico-metodológicos utilizados por Guerra-Peixe,
analisando os resultados mais relevantes de suas interações.
Palavras-chave: Composição Musical. Ensino de música. Folclore, Melos, Harmonia Acústica.

Guerra-Peixe and the Teaching of Composition: an alternative approach

Abstract: This paper addresses some of the facets of Guerra-Peixe in his work as Professor of Composition.
Toward this goal presents a personal testimony from a former student (the author of this text) as well as
discusses the main theoretical and methodological frameworks used by Guerra-Peixe, analyzing the most
relevant results of their interactions.
Keywords: Musical Composition. Music Teaching. Folklore, Melos, Acoustic Harmony.
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Introdução
Este trabalho discorre acerca da atividade do músico Guerra-Peixe (daqui por diante chamado de GP)
no âmbito do ensino da Composição Musical. Com esse objetivo, é inicialmente apresentado um depoimento pessoal do autor desse texto, quando de seus primeiros contatos com GP, ainda como estudante de
Composição na Escola de Música da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Em seguida, é realizada uma abordagem crítica acerca dos métodos e sistemas empregados por GP ao
lidar com uma turma de alunos de Composição.
Em terceiro lugar, é comentada a postura filosófica de GP em sua proposta de passar aos alunos noções
filosóficas e estéticas que pudessem auxiliá-los na elaboração de seus trabalhos e lhes auxiliassem em suas
respectivas orientações estéticas.
Em sequencia, são apresentadas algumas das soluções empregadas por GP no que tange ao convívio
das técnicas tradicionais de Composição com os procedimentos mais atuais, convívio esse que permitisse
aos alunos uma compreensão mais fácil das novas técnicas.
Finalmente, encerra-se o texto enfatizando a tolerância de GP relativamente com seus alunos, e seu
desejo de crescimento de cada um deles, independentemente de suas posições estéticas ou orientações
político-sociais.

1. Histórico Pessoal
Antes de abordar as contribuições que foram dadas por GP ao ensino da Composição Musical, não é
menos importante apontar sob quais circunstâncias ocorreu sua vinda para a Escola de Música da UFMG e
quais foram seus primeiros contatos com os membros do corpo discente ligados às disciplinas próprias do
Curso de Composição (alunos regulares do curso e outros das disciplinas isoladas e/ou eletivas). Dito isto,
passando agora ao depoimento pessoal relacionado àqueles dias, inicio o emprego, no texto, da primeira
pessoa do singular.
Tendo entrado no Curso de Composição no ano de 1977, dois anos depois havia chegado a hora, pelo
currículo do curso, de matricular-me nas disciplinas Composição Musical e Instrumentação e Orquestração, ambas específicas do curso. Em princípio, não haveria nenhum problema, pois eu estava regularmente
matriculado e seguia corretamente o cronograma do curso. Entretanto, o Professor Arthur Bosmans, o
qual era o encarregado de ambas as disciplinas, anunciou sua aposentadoria para o próximo ano de 1980,
significando que, já para o citado ano, eu estaria sem professor para lecionar as disciplinas mencionadas.
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Diante de tal cenário, eu e o Professor José Torres (na época, diretor da Unidade Acadêmica) nos sentamos e elaboramos, em conjunto, uma lista de compositores cujos nomes nos parecessem como passíveis
de serem convidados para lecionar na Escola de Música. O Professor Torres, em seguida, iniciou o estabelecimento de contatos com os nomes constantes da lista previamente citada para, em seguida, me convidar
para sua sala para dizer que havia conseguido um nome, o qual era o de GP, e que, inclusive, ele já havia
aceitado o convite.
Assim, já para o início do primeiro semestre de 1980, contávamos com um novo Professor de Composição, cujos métodos e sistema de trabalho serão objetos das descrições e dos comentários presentes no
restante desse texto. Finalmente, para encerrar este breve depoimento, recordo o dia das respectivas
apresentações formais do Professor e dos alunos, realizadas na sala do Professor Torres, onde cada um dos
alunos do Curso de Composição expôs verbalmente um resumo de seu trabalho. Como eu era o aluno mais
adiantado no curso e o GP queria mais informações sobre meu trabalho, fomos almoçar juntos de modo a
prosseguir nossa conversa, sendo que, deste encontro, também participaram o Professor Sebastião Vianna
e seu filho Andersen.

2. O Ensino de Composição
Um dos mais interessantes aspectos das propostas de ensino de composição apresentadas por GP
constituía-se no modo como ele configurava uma turma de composição, turma essa que poderia ser composta de alunos de diversos graus de adiantamento técnico e tendências estéticas.
O primeiro passo para a concretização dessa proposta é a abordagem da sala de aula como uma oficina,
um atelier no qual as questões levantadas pelos alunos possam ser discutidas não apenas com o professor,
mas também com os demais colegas, enriquecendo o diálogo entre os estudantes e estimulando sua criatividade e imaginação.
Tal abordagem possibilita, também, a eliminação da aula com hora marcada, a qual prejudica os alunos
que trabalham mais e desperdiça o tempo daqueles que, por um motivo ou por outro, trabalharam menos.
Tal uso dinâmico do tempo proporciona uma interação muito maior entre os alunos, visando tanto questões
comuns quanto suas soluções, assim como maior troca de ideias e conhecimentos.

3. Técnica e Estética
Outra característica importante de GP como professor de Composição é o destaque dado por ele à
interação entre Técnica e Estética, sendo a última considerada como uma espécie de elemento formador
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da primeira. É fato conhecido a admiração e interesse de GP pelas teorias e pela filosofia de Lukács, admiração e interesse que, sempre que possível, ele procurava transmitir a seus alunos através de diálogos
e discussões. Entretanto, ainda no que pesassem suas preferências pessoais, GP jamais tentou impor ou
forçar a seus alunos a aceitar posições estéticas que não fossem aquelas já escolhidas ou abraçadas por
eles. O mesmo pode ser dito das diretivas e das técnicas empregadas por seus alunos em seus respectivos
trabalhos de composição. Ao contrário, para ele era sempre desejável que a imaginação dos seus alunos
voasse o mais alto possível, apostando que nesses voos algo seria encontrado e aproveitado em seus subsequentes trabalhos.

4. Visão Pessoal dos Processos Tradicionais
Fora da sala de aula, uma das atividades que mais agradavam GP era a elaboração de textos relativos às
disciplinas por ele lecionadas. Os textos redigidos por GP, publicados ou não, podem ser divididos em duas
grandes categorias (1) Textos com caráter musicológico abordando, principalmente, matérias voltadas a
seus estudos focalizando questões da Rítmica e do Folclore do Brasil e (2) Textos versando sobre questões
típicas encontradas em aulas de Composição e que eram dirigidos a seus alunos.
No que diz respeito à primeira categoria, seu mais conhecido representante é o volume Maracatus do
Recife (1980), resultado dos anos nos quais GP morou na capital pernambucana. Já no que tange à segunda,
seu trabalho mais conhecido é o Melos e Harmonia Acústica (1988), coletânea de propostas teóricas e de
exercícios nas quais é possível notar o desejo de GP de, simultaneamente, preservar formas e processos
arquetípicos da Música Ocidental (tais como, por exemplo, tensão versus relaxamento), apresentando aos
alunos, simultaneamente, os novos procedimentos presentes na música pós-tonal.
Ainda que os textos citados acima sejam amplamente conhecidos e utilizados tanto no ensino e estudo
da Etnomusicologia quanto naqueles da Composição, existe um texto, não publicado, versando sobre o que
GP chamava História Estética da Música e que, segundo ele, foi redigido visando os seus alunos de Composição ou mesmo a compositores em geral. Este opúsculo, dividido em cinco partes, abrange desde as músicas pré-históricas até os dias atuais. Algo curioso, entretanto, ocorre na divisão dos conteúdos nas cinco
partes. Para o intervalo entre a música da Renascença e a época contemporânea é reservada somente a
quinta parte, sugerindo um acelerando na exposição, o qual, por sua vez, parece implicar em uma omissão
de conteúdos, o que salta aos olhos no simples exame dos títulos de cada uma das partes, os quais são (1)
Psicologia da Criação, (2) Visão Geral da Estética Musical, (3) Diversidade de Culturas e Outras Notas, (4)
Idade Média e (5) Idade Moderna.
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Apesar das críticas que foram feitas acima sobre a organização do texto em questão, é fora de dúvida
que sua publicação seria um excelente complemento no que diz respeito à compreensão do pensamento
técnico e estético de GP. O mesmo pode ser dito de numerosos outros textos – tanto voltados à Composição quanto à Musicologia, ou a ambos simultaneamente – que poderiam ajudar em um entendimento mais
profundo do GP compositor/musicólogo.

5. Conclusão
Finalmente, ao encerrar este pequeno texto sobre as atividades e facetas características de GP como
Professor de Composição, pode-se constatar que, ao par destas, GP também demonstrou extrema tolerância em seu trato com seus alunos no que tange às suas dificuldades individuais e quaisquer outras
razões ou motivos que os impedissem de entregar seus trabalhos nos prazos estipulados. Prova disso são
os depoimentos dados neste Seminário por cinco de seus ex-alunos – dois do Rio de Janeiro e três de Belo
Horizonte – depoimentos em muitos aspectos quase coincidentes, mas em nenhum caso contraditórios.
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Reflexões sobre o ensino e o aprendizado da composição no
centenário de Guerra-Peixe

Sérgio Freire
(UFMG)

Ao ser convidado para participar de uma mesa-redonda sobre Guerra-Peixe e o ensino da composição, nas
comemorações de seu centenário na Escola de Música da UFMG em abril de 2014, tive primeiramente dúvidas
sobre o que abordar nessa ocasião. Não tive uma convivência muito intensa com ele (apenas aulas quinzenais,
entre 1988 e 1990), devido a sua condição de professor itinerante, associada a uma idade já mais avançada.
Embora esses encontros não tenham sido decisivos nas posturas estéticas que abracei posteriormente,
considero Guerra-Peixe uma pessoa muito importante em minha formação; acredito até que isto de dê muito
mais pelo exemplo de suas atitudes musicais, pedagógicas e profissionais do que pelo próprio conteúdo das
aulas.
De um outro ponto de vista, esse convite me propiciou a oportunidade de relembrar essa época de estudos,
e ao mesmo tempo de refletir sobre o que se passou em minha vida profissional desde então. Graduei-me em
1990, fiz mestrado em sonologia na Holanda entre 1991 e 1993, a partir de 1997 fui contratado pela UFMG para
a área de composição. Concluí o doutorado em 2004 em São Paulo.
Nesses mais de 15 anos de ensino de composição, foi ficando cada vez mais claro para mim que os processos
de ensino e de aprendizado são bastante distintos, e às vezes até mesmo antagônicos. Se isto pode ser aplicado
a qualquer área do conhecimento, na composição isto se dá de um modo mais acentuado, pois não há um
objetivo claramente definido e individualizado nesta formação. Dizer que as habilidades esperadas são compor
música de câmera, ou compor para orquestra ou para solistas, delimita apenas vagamente um campo que
conta com recursos, técnicas, elementos, estímulos e demandas muito variadas. Pelo que tenho observado na
UFMG e também em conversas com colegas brasileiros, ousaria dizer que se aprende composição apesar do
ensino. Isto não quer dizer que o ensino é dispensável; pelo contrário, as duas atividades são complementares
e indispensáveis para a formação de um - comumente denominado - jovem compositor que, a partir daí, vai
trilhar seu próprio caminho, musical ou não, levando essa bagagem bastante significativa.
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Vale a pena caracterizar um pouco mais os campos que estou chamando de ensino e aprendizagem,
através da observação de seus elementos mais característicos. Os elementos de composição oferecidos
pelo ensino são as atividades formais presentes em uma instituição, diretamente ligadas à formação
pretendida: disciplinas, tarefas, o conhecimento de diferentes técnicas e repertórios, análises,
valorização da música escrita etc. Já do ponto de vista do aprendizado, os elementos em jogo são
muito mais variados e dispersos: influências musicais diversas, amadurecimento pessoal/profissional,
a presença de outros professores, a discrepância entre vontade e capacidade, demandas externas
à escola, outros fatores injustamente taxados de “extra”-musicais etc. Acredito que em algumas
situações esses elementos podem se unir através da prática musical. Lembro-me, por exemplo, do
uso da orquestra da Escola de Música por alunos de composição e orquestração de Guerra-Peixe,
e também das mostras de composição, ideia que importei da Unicamp (estudei lá entre 1983 e 1986)
para a UFMG em 1996, ainda em atividade por aqui.
Minha lembrança mais vívida do convívio com Guerra-Peixe foi uma ocasião em que lhe passei
um pacote com partituras e gravações de diversas obras que havia feito naquela época, nenhuma
delas fruto direto de demandas acadêmicas. Uma das peças mereceu uma atenção especial dele (ver
bilhete em anexo) e hoje, passados 25 anos de sua composição, me pergunto duas coisas: o que me
levou a compor a peça?; e o que chamou a atenção de Guerra-Peixe nessa peça?

Figura 1: Bilhete de Guerra-Peixe ao autor (ca. de 1990), a respeito da obra Shama.
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A peça Shama foi escrita para dois violões em 1989. Passados 25 anos de sua criação, tento relembrar e
elencar aqui os elementos de ensino e aprendizado importantes nesse processo, nem sempre claramente
discerníveis. Era um período de muitas greves universitárias, o que acabava dando a trabalhos mais acadêmicos um grau extra de liberdade (nessa época compus também um pseudo-rondó, Grande Angular, para
grupo de câmara, premiada em um concurso na UFBA). Minha primeira incursão na música se deu com o
violão, e lembro-me também que escutava bastante músicas de Brouwer, Gismonti e Steve Reich. Nesta
mesma época também li muitos livros do escritor japonês Yukio Mishima, e em um deles a expressão “caminho combinado do erudito e do guerreiro” me chamou muito a atenção. O espírito e o título da peça vem
dessa influência. Como tinha um irmão violonista morando no mesmo quarto, nada mais natural do que
testar novas ideias na prática. Assim, o formato duo se impôs naturalmente. Paralelamente, eu tive também
uma formação em técnicas eletroacústicas, com Eduardo Bértola, que acrescentou muito a uma prática
prévia de técnicas de áudio que eu já possuía. Some-se a isto um ambiente bastante favorável à prática de
música contemporânea em Belo Horizonte.
Do ponto de vista do ensino de Guerra-Peixe, dois tópicos me vêem à memória: melos e harmonia acústica, ainda em sua fase de apostilas. O uso dessa harmonia é bastante clara em uma seção dessa peça; já
o do melos, se houver, é bem menos evidente e consciente. Por outro lado, uma grande influência (apenas
precebida nessa visão retrospectiva) é a da rítmica de José Eduardo Gramani. Eu havia estudado com ele
entre 1984 e 85, também em forma de apostila.
Alguns exemplos podem ilustrar bem essas influências e o uso desses elementos na composição. Embora a peça não seja tecnicamente difícil para cada um dos músicos, a combinação dos instrumentos demanda
muitos ensaios e muita concentração. O atraso ou antecipação de uma única nota, ou um erro de contagem, pode atrapalhar bastante a execução e a sonoridade da obra. Ao lado de certo modalismo expandido
explorado na peça, esta demanda interpretativa traduz claramente a influência estética de Mishima sobre
mim nessa época.
No segundo sistema da partitura (figura 1a) pode ser vista a sucessão de células rítmicas, típica da primeira seção da peça, cada uma com um número distinto de colcheias e repetições . Nesse mesmo trecho
acontece a articulação de uma subseção: a partir da terceira célula inicia-se, com o forte súbito, uma melodia nas notas acentuadas, tocadas pelos dois instrumentos. Note-se a grande correspondência entre esta
ideia rítmica e as estruturas de pulsação de Gramani (figura 1b). A melodia que se forma até o final dessa
seção (mi-fá-mi-si-fa-mi-ré#) é a base das duas seções seguintes.
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Figura 2: (a) segundo sistema da primeira seção de Shama;
(b) estruturas de pulsação de Gramani.

Na terceira seção (rítmico, figura 2), nota-se também outra influência de Gramani, ou melhor, de Messiaen, embora na época não me lembre de conhecer este último ou de Gramani ter mencionado seu nome:
células rítmicas formadas por colcheias e semicolcheias, sem um pulso regular de base. A ideia das defasagens entre as células também pode ser encontradas nos exercícios rítmicos de Gramani.

Figura 3: (a) início da terceira seção de Shama;
(b) início da primeira série rítmica de Gramani.
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A seção seguinte (Calmo) emprega princípios da harmonia acústica. Parte-se de uma harmonia a duas vozes
(mi-sol) até o total cromático, permitido pelas 12 cordas dos dois violões. Achei em um mesmo caderno de
1989 um exercício semelhante a este, e também o esboço dessa seção de Shama (figura 3).

Figura 4: (a) Início da seção Calmo, de Shama;
(b) esboço dessa seção;
(c) exercício de harmonia acústica da mesma época.
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Ainda como influências mais gerais, destaca-se o grande uso de cordas soltas, de ritmos irregulares, e
também a similaridade entre os materiais atribuídos a cada um dos instrumentos, fato que condiciona bastante a textura resultante. Esta é certamente uma influência direta dos duos para dois instrumentos iguais
ou semelhantes de Bértola.
E o que dizer das obras para violão de Guerra-Peixe? Confesso que não as conhecia nessa época. E, depois de conhecê-las, tento entender o porquê da expressão “tem algo de comum com as minhas obras para
violão”. Destaco aqui quatro características que, embora não sejam exclusivas da obra de Guerra-Peixe,
podem ser indicativas de um campo comum de exploração do instrumento por compositores brasileiros de
diferentes épocas e estilos: um uso idiossincrático do instrumento (música composta com as “mãos na massa”), uma preferência pela polarização tonal na nota mi, o uso de baixo cantante, e forte exploração rítmica.
Concluindo: as reflexões aqui brevemente esboçadas são uma pequena contribuição para se pensar o
ensino e o aprendizado da composição além da estrutura estritamente disciplinar, e representam também
um esforço de se buscar reconhecer a multiplicidade de elementos de composição presentes em qualquer
processo criativo. De maneira informal, elas vem guiando minhas atividades didáticas e criativas na composição já há bastante tempo.
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Aspectos didáticos do Ensino de Composição e
Orquestração de Guerra-Peixe

Nelson Salomé de Oliveira
(UEMG)

É sempre motivo de orgulho e satisfação refletir sobre a obra, comentar a rica trajetória, relembrar fatos
interessantes e tudo que diz respeito ao grande mestre e amigo César Guerra-Peixe1. Além de uma ótima
convivência escolar, quando ele se dispôs a organizar um material sintético, objetivo e dinâmico para o
curso de Graduação em Composição, na UFMG, pude ainda manter um convívio extraclasse intenso com
Guerra - a disponibilidade, o incentivo e a boa vontade em acompanhar o desenvolvimento dos alunos
foram qualidades marcantes do professor.
Antes de ingressar na UFMG, em Belo Horizonte, ele já vinha experimentando novas metodologias para
o ensino de Composição em centros educacionais no Rio de Janeiro, além de ter contribuído também
para a formação de inúmeros musicistas brasileiros, em caráter informal, como aulas particulares, desde os
tempos de sua ida para Recife. Porém, abordaremos neste momento os programas que ele criou para as
disciplinas Composição e Orquestração, atendendo aos cursos de Composição e de Regência na Escola de
Música da UFMG, bem como sua forma peculiar de conduzir as disciplinas.
Este assunto já foi tratado em minha dissertação de Mestrado - A música Contemporânea em Belo
Horizonte na década de 80 (UNI-RIO, 1999), resumido em 2007 para a edição do livro Guerra-Peixe - um
Músico Brasileiro. Tentaremos sintetizar ainda mais, cuidando para que não haja perda de informações
representativas.
1 Nascido em Petrópolis, em 1914, além de filiação portuguesa por parte de pai, César Guerra-Peixe orgulhava-se de ter
descoberto a presença de ascendência cigana em sua família. Luís Paulo Horta, em depoimento registrado no programa de
concerto comemorativo do Prêmio Shell para a Música Brasileira, em 1986, assim se refere ao compositor: “... César GuerraPeixe viveu um destino artístico que poderia ser comparado ao de Bàrtok na dedicação à música ‘nacional’, na consistência
e concepção da obra, na vocação de pesquisador”. A obra de Guerra-Peixe é vasta e diversificada, constando de peças para
orquestra sinfônica e de câmera, grupos de câmera, coro a capela, instrumentos solistas, etc., tendo ganho, inclusive, inúmeros
prêmios ao longo de sua carreira. Várias obras foram gravadas no Brasil e algumas no exterior.
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Em início de 1980, na gestão do maestro José Felipe de Carvalho Torres, o compositor e pesquisador
César Guerra-Peixe passou a integrar o quadro de professores da Escola de Música. Guerra-Peixe ingressou como professor visitante, em substituição ao professor Arthur Bosmans, que se havia aposentado. Feita uma lista de sete compositores de renome nacional, os alunos de Composição e Orquestração sugeriram
o seu nome para assumir as disciplinas já mencionadas anteriormente. Logo de início, o professor investigou
a possibilidade de ampla utilização da orquestra da Escola de Música para a realização dos trabalhos de
composição e orquestração de seus alunos, no que foi prontamente atendido pelo Maestro Torres, então
diretor da Escola.
Em entrevista concedida ao seu ex-aluno Lucas Raposo, em abril de 1984, ele narra o seu trabalho nesta
escola, abordando os processos de ensino/aprendizagem:

Em primeiro lugar, desconheço a divisão dos alunos em semestres separados.
Junto todos numa sala e à mesma hora se quiserem. O iniciante aprende com
os que estão mais adiante; e estes observam nos trabalhos dos iniciantes as soluções diversas que não haviam usado,[no caso de orquestração]. Em segundo
lugar, faço-lhes sentir que o ensino tradicional, por mais acadêmico que venha
a ser, é imprescindível ao adestramento, ainda que como autores venham se
opor ao tradicionalismo. Em terceiro lugar, para contrabalançar o academismo
do curso, transmito-lhes informações novas, livres e contrastantes com o que realizam de acadêmico. Em quarto, cada aluno deve fazer a sua música na medida
do possível, nestes primeiros passos, sem interferência minha e evitando que
venha a imitar qualquer compositor, inclusive a mim. E o que exijo dos alunos é
a melhor realização possível; e, ainda que eu discorde de suas idéias, costumo
fornecer-lhes as sugestões de como realizá-las2.

2 RAPOSO, Lucas. Guerra-Peixe aos 70 anos. Diário Oficial de Minas Gerais, Belo Horizonte, 21 de abril, 1984. Suplemento
Literário, 12 p.
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Quanto ao programa de ensino adotado na Escola de Música, deve-se levar em conta que, apesar de
certo nível de flexibilidade, era necessário atender às exigências pertinentes aos currículos dos cursos
de Composição e de Regência. Após dois anos de estudo, quando os alunos já haviam realizado total ou
parcialmente as disciplinas genéricas a todos os outros cursos, mais contraponto e fuga, é que iniciavam a
disciplina instrumentação e orquestração. O processo de ensino desta disciplina era simples e eficaz. Tendo como apoio o tratado de instrumentação e orquestração de Alfredo Casella e Virgílio Mortari, o aluno
realizava trabalhos com naipes separados - madeiras, metais, cordas e percussão - para depois empregar
toda a orquestra. Guerra-Peixe vinha aplicando este sistema desde o início de seu trabalho como professor
nos Seminários de Música Pró-Arte, no Rio de janeiro, e cremos que isso facilitava as primeiras experiências
dos alunos em escrever para pequenos grupos, já visando a orquestra disponível. Esta era basicamente
uma orquestra clássica (orquestra por dois), com contratações eventuais para as apresentações semestrais
das classes do professor. É importante mencionar que ele incentivava o aluno a reger seus próprios trabalhos e, para tanto, elaborou uma apostila sintética sobre regência de orquestra, oferecendo, desta forma,
um mínimo de informações básicas a alguns estudantes do curso de Composição, que não faziam Regência
com professor especializado.
Quanto ao repertório, o professor iniciava com pequenas peças para piano extraídas do Álbum para
a Juventude, de Schumann, prosseguindo com o Microkosmos, de Bela Bartók e recorrendo também ao
Opus 19, de Schoenberg. A partir de determinado momento a escolha ficava a critério do aluno.
O entrosamento de Guerra-Peixe e seus alunos com os músicos da orquestra não se deu de forma imediata. Era uma situação totalmente nova para os músicos que, acostumados com um determinado repertório - estilos clássico e romântico da música europeia -, viam-se então trabalhando um repertório inédito,
de estilos bem diversificados e com um grau de exigência de execução mais complexo, sob vários aspectos. Sem contar as dificuldades dos alunos iniciantes em reger e preparar satisfatoriamente o material de
orquestra. Guerra-Peixe, ao perceber os primeiros problemas, tratou imediatamente de exigir dos alunos
o capricho na confecção das partes, na colocação de letras para facilitar os ensaios, enfim, na revisão
cuidadosa de todo o trabalho, como uma forma de respeito aos componentes da orquestra. É importante
mencionar que naquela época (início de 80) todos os trabalhos eram ainda manuscritos. O primeiro ano
foi como uma espécie de adaptação de ambas as partes, e logo foi surgindo um clima de respeito mútuo
que facilitou o bom rendimento da disciplina. Naturalmente, tudo concorreu para que as audições tivessem sempre um público expressivo, já que Guerra-Peixe era um músico de renome no cenário nacional e a
divulgação era satisfatória. O sucesso das audições gerou um grande estímulo não só aos alunos de composição, de regência, ao próprio professor, mas, sobretudo aos músicos da orquestra, que puderam perceber
o resultado positivo de suas participações.
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Paralelamente aos aspectos didáticos é interessante observar a postura do professor em relação às
ideias nacionalistas e à utilização peculiar de elementos musicais do folclore brasileiro. O compositor enfatizava a pesquisa e o contato com elementos da cultura popular - principalmente os trabalhos de campo
- como forma de aprofundamento, para que o aluno pudesse evitar, dentre outros, os riscos de incorrer no
trato superficial do material folclórico, ao realizar um trabalho artístico. Ele dizia também da importância de
se vivenciar os fatos, de absorver elementos de determinada cultura, de criar hábitos mentais, para então
compor naturalmente - a partir de certa vivência adquirida pelo compositor, acreditava que algo iria refletir
na obra, mesmo que não houvesse a intenção premeditada do autor em utilizar este ou aquele material.
Em entrevista concedida à pianista Sônia Vieira, em setembro de 1983, ele comenta a importância de
sua ida à Recife, visando o aprimoramento de suas pesquisas sobre música brasileira: “... eu me aculturei
como nordestino, mas foi proposital, o que em Antropologia Moderna chama-se enculturação. Quer dizer, é
uma aculturação deliberada, resolvida, determinada pela própria pessoa. Foi o que aconteceu comigo com
referência ao nordeste. Eu criei hábitos mentais...” (apud VIEIRA, 1985: p. 97).
Ainda sobre o tratamento do material do folclore, e mais especificamente sobre a questão do nacionalismo, vejamos seu comentário:
O nacionalismo não é uma posição estética, mas uma atitude dentro da qual
podem caber as tendências estéticas mais diversas, e isso sem que entre em
choque o interesse pela cultura nacional com as correntes mais avançadas. Eu
tenho para mim não ser importante usar ou não temas folclóricos, escrever ou
não música aleatória, eletroacústica, modal, à maneira nordestina ou o que for.
O essencial é que resulte na criação daquilo que a identifique como música nacional. O problema de pensar musicalmente em brasileiro é, em princípio, uma
questão de começar e insistir, fazendo-se do hábito uma segunda natureza3.

3 Apud KRIEGER, Edino. Programa de Concerto Série de Música Brasileira. Rio de Janeiro, Centro Cultural Banco do Brasil,
novembro, 1995.
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De um modo geral, podemos perceber claramente a forte influência de Mário de Andrade sobre o pensamento composicional de Guerra-Peixe e seus ideais estéticos para abraçar a causa nacionalista. Em seu
pequeno livro Melos e Harmonia Acústica - Princípios de Composição Musical -, dedicado ao ex-mestre
Newton Pádua e ao autor do Ensaio sobre a Música Brasileira, o compositor reafirma sua consideração
a ambos, apesar de não ter conhecido este último pessoalmente: “Em memória de Newton Pádua, meu
grande mestre e amigo, e do saudoso Mário de Andrade, que não conheci, mas que foi o responsável pela
orientação que sempre caracterizou a minha postura musical” (GUERRA-PEIXE, 1988).
Alguns traços marcantes transparecem em sua carreira como professor: a busca de síntese dos processos de ensino/aprendizagem, bem como o espírito de praticidade que envolve estes processos; a preocupação de inserir o aluno no campo profissional, de abrir espaços para a divulgação dos trabalhos, e
principalmente pela liberdade concedida a ele no que diz respeito à escolha de linguagem, de seguir suas
próprias tendências. Quanto a esse último item, temos dois interessantes depoimentos. O primeiro é de
José Maria Neves, seu ex-aluno nos Seminários Pró- Arte, que comenta o trabalho de Guerra-Peixe nesta
instituição: “... e mais tarde, como professor de composição de um dos principais centros musicais do Rio
de Janeiro, os Seminários de Música Pró-Arte (dos quais Koellreutter havia sido um dos principais animadores), ele tentaria conquistar para a causa nacionalista - sem imposição, é verdade - os jovens compositores
que buscavam seus ensinamentos” (NEVES, 1981: p.103).
O segundo depoimento é de um ex-aluno da Escola de Música da UFMG, Gilberto Carvalho, referindo-se ao seu primeiro contato com o professor: “... como pude constatar já desde aquele primeiro encontro, a
proposta de Guerra-Peixe como professor era a de não influir de nenhum modo nas tendências individuais
de cada um, permitindo, assim, que fossem desenvolvidos trabalhos de composição ao lado daqueles de
cunho puramente técnico”4.
Gilberto Carvalho foi um dos alunos mais brilhantes de Guerra-Peixe na Escola de Música, e talvez aquele que menos compartilhava os ideais estéticos do professor. Sempre foi notável a predileção deste aluno
por compositores como Schoenberg, Webern, Boulez, o que naturalmente transparecia em seus trabalhos.
Ainda no mesmo depoimento, Gilberto reforça algumas colocações feitas anteriormente por José Maria
Neves a respeito da postura de Guerra-Peixe como professor:

14 CARVALHO, Gilberto. Le maitre sans marteau. Programa de Concerto em homenagem a Guerra-Peixe, Escola de Música da
UFMG, novembro de 1994.
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Graças ao seu temperamento tolerante e bem humorado, sempre pudemos discutir minhas idéias de maneira objetiva, clara e lúcida. Levando em conta que eu
fazia algo em frontal oposição àquilo que caracterizava o pensamento que lhe
era próprio, eu me arriscaria a dizer que, durante todos os anos de nossa convivência, isto foi a grande marca de Guerra-Peixe como professor.(...) Numa área
tão complexa como o ensino da composição musical, na qual a tônica, no mais
das vezes, é a transformação dos discípulos em epígonos do mestre, a presença
de Guerra-Peixe foi importante e inovadora5.

Enfim, é interessante saber o que o professor pensava a respeito:
Toda e qualquer opinião é válida, ainda que contrariando ou censurando o
caminho filosófico do qual ele, o professor, participa, pois ninguém é dono da
verdade. São válidos, portanto, todos os conceitos ou críticas filosóficas, religiosas e políticas. Tudo abertamente, pois quaisquer restrições aos seus próprios
escritos reduzem a capacidade de cada um manifestar com franqueza o seu
pensamento6.

Esta última frase denota a preocupação do professor em não direcionar o pensamento do aluno, em não
conduzi-lo em função de um ideal estético, mas de estimulá-lo a buscar um caminho próprio.
Visto um pouco sobre a postura de Guerra-Peixe como professor e compositor, trataremos então especificamente dos programas de curso adotados na UFMG. Ele iniciava o curso de composição com os exercícios do Melos e Harmonia Acústica - Princípios de Composição Musical (op. cit.), elaborados pelo mesmo,
e, naquela época (início de 80), ainda em forma de apostilas7. A primeira parte do manual trata apenas da
organização de alturas, com prioridade ao caráter modal ou atonal dos exercícios. Evita-se o sistema tonal,
com o qual o aluno pressupostamente deveria estar familiarizado. A partir de exercícios com fragmentos
5 CARVALHO, Gilberto. Le maitre sans marteau. Programa de Concerto em homenagem a Guerra-Peixe, Escola de Música da
UFMG, novembro de 1994.
6 GUERRA-PEIXE, Relatório op. cit.

7 Segundo afirma Guerra-Peixe, na introdução deste manual, “foi o Prof. H. Koellreutter quem trouxe para o Brasil o estudo da

Melodia e daquilo que ele denominava ‘Harmonia Acústica’, ambos os estudos com apoio nas obras de ensino de Paul Hindemith
e outros”. Conforme pude observar, quanto ao ensino de Harmonia Acústica, Koellreutter fornecia a seus alunos tabelas ou
quadros para classificação de intervalos e de acordes, e o que Guerra-Peixe fez foi sistematizar e organizar um processo didático,
através de exercícios práticos, para o aluno melhor absorver a matéria. Acreditamos que o manual de Guerra-Peixe atinge
melhor seus objetivos, com a orientação de um professor especializado, que compreende a função dos exercícios propostos. O
mesmo se dá com o livro de Harmonia Tradicional, de Hindemith, que Koellreutter bem o utiliza com seus alunos.

174

Nelson Salomé de Oliveira

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

melódicos, o aluno chega nesta primeira parte, à realização de melodia inteira. Eis alguns aspectos da organização de alturas a serem observados: equilíbrio entre saltos e graus conjuntos, compensações de saltos
e de arpejos, relação de segundas (linha escalar camuflada), tensão e afrouxamento melódico (direcionamento ascendente e descendente da melodia), pontos culminantes parciais (superior e inferior), clímax,
utilização de células e suas variantes, etc. Os exercícios são progressivos quanto ao tamanho (número de
notas) e âmbito escalar.
A segunda parte cuida da Estruturação Melorrítmica, visando à realização de uma peça para instrumento solo ou melodia acompanhada, denominada Dobles - forma primitiva de variação em voga nos
séculos XVII e XVIII. O exercício proposto consta de variações elementares de caráter monorrítmico.
A partir de um pequeno tema o aluno cria variações de forma direcional quanto ao aspecto rítmico,
aumentando progressivamente a vitalidade ou densidade rítmica em cada variação. Esta progressão
segue até certo ponto, onde surge uma variação lenta (quarta variação), contrastante com as anteriores. Completando esta sequência, a última variação atinge o ápice da vitalidade rítmica, concluindo-se o exercício com o retorno ao tema. Acreditamos que este tipo de exercício também possibilita
ao aluno iniciar trabalhos de improvisação melódica, porém não de forma aleatória, e sim apoiado
em alguma forma de organização, até que atinja um grau de desenvolvimento satisfatório, buscando
a fluência e a naturalidade ao improvisar. Nesta segunda parte do Melos há também Outros Elementos de Estruturação Melorrítmica. Aqui são abordados alguns aspectos da melodia (notas e ritmo),
tais como o caráter monorrítmico, anacrústico, acéfalo, estático e dinâmico, elementos conjuntivos
e disjuntivos, elasticidade, pontos de apoio, pseudopolifonia - tão magistralmente empregada por
Bach - e as relações de convergência/divergência entre tensão e afrouxamento rítmico e melódico.
É curioso observar que não foram tratados neste manual, vários tipos de eixos melódicos - simples,
duplo, fixo e móvel - mencionados nas apostilas datilografadas, utilizadas pelo professor na Escola de
Música. Estes servem para ilustrar e ampliar as possibilidades de pseudopolifonia e de nota pedal.
A terceira parte consta de Estruturação a Duas Vozes, ou seja, a duas partes, com exercícios de
ostinato, passacalhe, etc. Introduzindo informações básicas de classificação intervalar, estes exercícios objetivam o emprego das dissonâncias e consonâncias, e a relação destas com os movimentos
de repouso e tensão.
A última parte da apostila trata dos conceitos e aplicação da Harmonia Acústica, ampliando as
informações sobre classificação intervalar, a partir de tabelas organizadas por Hindemith. Com referência
à série harmônica, os intervalos são classificados pelo maior ou menor grau de tensão que causam, ou nas
palavras de Guerra-Peixe, “pela tensão proporcional dos intervalos” (op. cit., 1988: p.30). A partir desse
princípio os exercícios são estruturados em uma série de pequenos módulos, a duas, três, até seis vozes,
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com um aumento e diminuição das dissonâncias em cada módulo. Ao atingir o clímax harmônico, esta série
finaliza com pequeno afrouxamento, com uma recorrência parcial do primeiro módulo. Tal como nos exercícios de estruturação melódica, o clímax harmônico deve estar situado aproximadamente no começo do
terceiro terço, ou seja, próximo ao final do exercício. Este procedimento assemelha-se, de certa forma, ao
processo bartokiano de utilização da série de Fibonacci, em que o compositor lança mão da seção áurea,
como elemento estruturante da forma.
O último exercício, livre do esquema de módulos, vai do uníssono até doze ou mais sons, também com
um afrouxamento para retornar ao uníssono. À medida que os alunos iam realizando os exercícios, constando apenas de sucessões harmônicas ou, quando muito, de um esquema monorrítmico, Guerra-Peixe
sugeria que se fizesse uma pequena peça, aproveitando então o esqueleto harmônico destes exercícios. É
interessante mencionar que Koellreutter adotava um sistema estrutural chamado de pré-composição - um
esquema rítmico, que funciona como um projeto inicial, ponto de partida, e que vai recebendo depois outros ingredientes, outros parâmetros da estruturação musical. Guerra-Peixe utilizava, como vimos, um processo semelhante: a partir de uma pré-estrutura (seqüência de módulos) baseada em critérios de harmonia
acústica, o aluno cuida dos outros parâmetros da maneira que lhe convier, para dar vida musical a uma mera
sequencia harmônica, ainda desprovida de qualquer conotação rítmica. Ou seja, ambos utilizavam sistemas
estruturais como pré-composição: um, a partir de esquemas harmônicos, e o outro, de esquemas rítmicos.
Uma parte complementar - Adenda do Melos - contém apenas exemplos ilustrativos, com trechos de
obras de compositores consagrados. Este pequeno manual de Composição foi elaborado por Guerra-Peixe, para atender os alunos iniciantes nesta área, mesmo aqueles que ainda não estavam com a sua formação básica concluída.
Após a realização do Melos e Harmonia Acústica, quando o aluno já estava escrevendo para dois, três
ou mais instrumentos, Guerra-Peixe sugeria que ele logo escrevesse para orquestra, argumentando que era
incomum a oportunidade de se experimentar os trabalhos didáticos para orquestra em outras instituições
de ensino brasileiras:
Quero ressaltar que a Escola de Música da UFMG é o único estabelecimento
de ensino no Brasil onde há uma orquestra destinada às experiências dos alunos. De modo que a partir do III semestre ou mesmo do II, os alunos passam
a escrever diretamente para orquestra. Se quiserem experimentar conjuntos
camerísticos (poucos instrumentos), que o façam nos seus próprios trabalhos
de orquestração18.
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Seguem então, no programa de ensino, os trabalhos com as formas tradicionais consagradas, como diferentes tipos de variação (agora com um trato mais elaborado da forma), suíte, rondó, etc., encerrando o curso com
um allegro de sonata para orquestra. Além da liberdade concedida quanto a escolha da linguagem o professor
permitia a extrapolação destas formas. Paralelamente aos trabalhos iniciais de composição com emprego de
formas tradicionais, realizava-se uma pequena peça para instrumentos de percussão, visando a antecipar um
contato mínimo com esse naipe da orquestra. Resta ainda comentar, que no programa adotado por Guerra-Peixe, a partir do III semestre, os alunos de composição deveriam escrever também um trabalho de redação
a cada semestre, sobre temas ligados à estética, à história da música brasileira no século XX, dentre outros
assuntos.
Guerra-Peixe elaborou apostilas sobre Noções de Estética e História Estética da Música refletindo, de alguma forma, parte de seus estudos com Koellreutter. E para servir como material de apoio às aulas de composição fez outra apostila, dividida em três partes, sendo que a primeira consta apenas de um esquema explicativo
e bem sintetizado sobre os trabalhos a serem feitos em cada semestre. Na segunda parte, intitulada Sumário
das Principais Formas Musicais, são fornecidas sugestões para a realização de cada trabalho, incluindo algumas
informações de caráter histórico sobre as formas estudadas. Há exemplos ilustrativos com comentários analíticos de obras de compositores consagrados, tendo o professor analisado também obras próprias.
A terceira parte da apostila é assim definida por ele: “Sugestões de tradições musicais populares no que tange à melodia, rítmo e por vezes harmonia, para quem queira tentar elaborar trabalhos objetivando a permuta
de apoio com a cultura nacional”8. Guerra-Peixe organizou três séries de exemplos recolhidos por ele ou por
outros pesquisadores, em que para cada fato folclórico há uma parte informativa seguida de exemplo musical.
As três séries são relacionadas a três tipos de andamento: Vagaroso - Aboio, Canto de Trabalho, Encantação,
Reza de Defunto e Excelência; Médio - Folia de Reis, Quadrilha, Violeiro, Pericom, Mineiro-pau e Cururu; Vivo
- Cabocolinhos, Baião ou Baiano, Jongo, Frevo, Xangô e Cateretê. O professor deixou totalmente a critério do
aluno a utilização ou não deste material, bem como a forma de utilizá-lo. Ele parecia estar mais preocupado
com o fato de o aluno se interessar pela música do folclore brasileiro, pela pesquisa, do que pelo uso imediato
deste material, sem nenhuma afinidade, sem nenhuma reflexão sobre o assunto.
Entusiasmado com o seu trabalho realizado em Belo Horizonte, Guerra-Peixe empenhou-se em criar, desde
o início, a 2ª grande escola mineira de composição, posto que a primeira, nacionalmente reconhecida, foi a do
século XVIII - Barroco Mineiro. Vejamos trecho de uma reportagem feita por Clóvis Marques, publicada no
Jornal O Globo, de 16 de junho de 1982:
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Mas a menina de seus olhos é evidentemente a Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ali ele está presente, religiosamente, às segundas e terças-feiras para se encontrar com 25 alunos de orquestração e composição, que dispõem - exclusivamente no Brasil - de orquestra
própria para prática e aperfeiçoamento. ‘O pior aluno em Minas cumpre o programa’, orgulha-se o professor, ‘os melhores não têm cem por cento, mas 500
por cento de aproveitamento. São alunos talentosos. Pode escrever aí: vou criar
uma nova escola de música mineira. Estou aplicando um sistema de ensino que
funciona muito bem. Para um curso de composição que dura seis semestres,
tenho um manual de não mais de 44 páginas. E ainda vou reduzir para 40. A
sintetização é importante9.

Satisfeito com os trabalhos de composição para orquestra, realizados por seus alunos em 1983, começou
a divulgá-los fora de Belo Horizonte. Em 1984, Guerra-Peixe comemorou seus 70 anos e, dentre as várias
homenagens recebidas, duas delas foram divididas com alguns de seus alunos. No VII Panorama da Música Brasileira Atual em maio daquele ano, cedeu o espaço destinado a realização de obras suas, para fazer
representar o Curso de Composição da Escola de Música da UFMG - Roberto Ricardo Duarte regeu então
peças dos seguintes alunos: Alina Paixão Sidney (Bitemática), Lucas Raposo (Jogos I), João Francisco Gelape10 (Scherzo) e Nelson Salomé (Rítmicas I e II). Ainda em 1984, no 18º Encontro Sinfônico da Orquestra
do Teatro Nacional, de Brasília, Guerra-Peixe dividiu um concerto, também em sua homenagem, regendo
na primeira parte as peças já mencionadas de seus alunos, reservando obras suas para a segunda parte.
Desde então começaram a se abrir outros espaços aos alunos e ex-alunos, como a Sociedade Brasileira de
Música Contemporânea e a Bienal de Música Contemporânea do Rio de Janeiro. Guerra-Peixe atuou por
certo tempo na Editora Irmãos Vitale, selecionando peças para a Edição Opus. Gilberto Carvalho, primeiro
aluno a se formar nas classes do referido mestre, teve duas obras editadas: Três Movimentos para clarinete
solo e a Sonatina, para violão; de Alina Paixão Sidney, foi editada a Suíte Mínima, para piano a quatro mãos.
Além dos alunos de composição anteriormente mencionados, que concluíram seus cursos na primeira
metade da década de 80, muitos outros também se formaram ou realizaram alguns semestres das duas disciplinas lecionadas por Guerra-Peixe na Escola de Música. Muitos destes são hoje professores universitários, compositores, regentes, atuantes em Belo Horizonte, em outros Estados, ou mesmo em outros países.
9 MARQUES, Clóvis. Guerra-Peixe: Vou criar uma nova escola de música mineira. O Globo, Rio de Janeiro, 16 de
junho. 1982, 2p.
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Guerra-Peixe continuou seu trabalho em Belo Horizonte até início da década de 90. Entretanto, pelo
que pudemos levantar, através de material em arquivo público e particular, referente à sua trajetória na Escola de Música, existem programas de audições de seus alunos apenas no período de novembro de 1980 a
abril de 1985. Fazendo um balanço destas audições, após os primeiros seis anos de permanência na Escola
de Música, com uma quantidade expressiva de alunos durante todo esse tempo, Guerra-Peixe realizou um
total de 15 apresentações com trabalhos de seus alunos. É importante mencionar que nas décadas de 80
e 90 houve um aumento substancial na procura dos cursos de Composição e Regência na UFMG.
Após cerca de seis anos de viagens semanais do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, Guerra-Peixe começou
a se mostrar um tanto cansado, o seu entusiasmo já não era o mesmo do início. Além disso, grande parte
dos alunos que se tornaram amigos ao longo desses anos havia concluído ou estavam por concluir seus cursos, gerando, talvez, a sensação de uma etapa vencida. Entretanto, continuou realizando seu trabalho por
mais quatro anos, até o início da década de 90, quando se transferiu para a Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Além de atuar como professor, continuou suas pesquisas sobre Dança de Salão, trabalhos de
arranjos, tendo composto ainda, no final da vida, uma importante obra para orquestra sinfônica - Tributo a
Portinari. O compositor e professor César Guerra-Peixe, já próximo de comemorar os oitenta anos, faleceu
no Rio de Janeiro, em 1993. Consideramos que ele deixou na Escola de Música da Universidade Federal de
Minas Gerais uma contribuição significativa através de sua vasta experiência musical, além dos inúmeros
amigos que fez por aqui. Belo Horizonte pôde, então, contar com a longa presença de uma das figuras mais
representativas da música brasileira do século XX.

10 João Francisco de Paula Gelape nasceu em Belo Horizonte em 1960, e morreu ainda jovem, em Paris, em 1989, poucos anos
depois de concluir o curso de Composição, na UFMG. Em Belo Horizonte estudou também composição com Dante Grela e
Koellreutter, e em Paris com Michel Phillipot e Pierre Boulez, tendo então freqüentado o curso de composição, por este último,
ministrado no College de France. Em depoimento no programa de concerto em homenagem póstuma a seu ex-aluno, em 1990,
Guerra-Peixe não poupa elogios: “Leciono composição musical desde 1950: Recife, São Paulo, Rio e Belo Horizonte/Rio. Tive, e
ainda tenho alunos de grande talento; mas pouquíssimos às alturas em que voava João Francisco de Paula Gelape. (...) Sem abrir
mão de suas idéias, o jovem João Gelape era para mim uma das maiores esperanças, certamente, uma das figuras que eu gostaria
de ver na linha de frente da nova escola mineira de composição”.
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Guerra-Peixe e Villa-Lobos,
uma breve comparação
Paulo de Tarso Salles
(ECA/USP)

Dentre os participantes desta mesa, da qual tenho a honra de participar, sou provavelmente o que tem
menor vinculação direta com pesquisa sobre Guerra-Peixe1. Tive a felicidade de participar da banca de
doutoramento em Sociologia – notável, diga-se – de Frederico Barros em 2013, e venho acompanhando com
satisfação e interesse os trabalhos dele, de Ana Cláudia Assis e de Cecília Nazaré sobre Guerra-Peixe, os
quais abrangem desde a dicotomia entre dodecafonismo e cor nacional em sua obra até sua colaboração
com o cinema. E se ainda não chegou ao meu conhecimento nenhum trabalho específico sobre GuerraPeixe assinado por Flávio Barbeitas, sua dissertação sobre as valsas para violão de Francisco Mignone foi
orientada por Samuel Araújo, professor na UFRJ e um dos principais pesquisadores da obra de GuerraPeixe.
Uma das abordagens de Frederico Barros a Guerra-Peixe é sua contraposição a Villa-Lobos, que ele
abordou em pelo menos três artigos, um dos quais apresentado justamente no 1º Simpósio Villa-Lobos de
2009, que ajudei a organizar na USP, no auditório do MASP em São Paulo. Depois, Barros e eu pudemos
discutir alguns aspectos dessa relação entre esses músicos de diferentes gerações e concepções musicais,
já que seus interesses compartilhados pelo “moderno” e pelo “nacional” proporcionam oportunidade para
explorar suas proximidades e diferenças.
Não tive oportunidade de conhecer Guerra-Peixe pessoalmente, assim, uma de minhas principais
referências sobre sua personalidade, além de seus escritos, são seus depoimentos sobre Villa-Lobos
incluídos no documentário O índio de casaca, dirigido por Roberto Feith para a Manchete Vídeo em
1986. Chama a atenção o contraste entre essas mediações, na medida em que os depoimentos escritos e
publicados geralmente são feitos em tom de admiração:

1 Este texto foi escrito originalmente como suporte a uma comunicação oral feita na mesa redonda “Guerra-Peixe e a musicologia
brasileira”, dentro das atividades do seminário Guerra-Peixe, 100 anos, organizado no departamento de música da UFMG em
abril de 2014. Assim, apesar de algumas inserções e edições, procurei manter o tom de endereçamento à plateia e aos colegas
que comigo participaram daquele momento.

183

Seminário Guerra-Peixe: 100 anos
Escola de Música da UFMG

Paulo de Tarso Salles
E modernamente, a ascensão cada vez mais notável de Bartók e Villa-Lobos no
conceito internacional, parece afirmar que a fidelidade à música popular em
nada impede que o compositor realize obra de valor considerável e de plena
aceitação internacional. O problema é sem dúvida, como fazê-lo (Guerra-Peixe,
texto extraído do Catálogo de Obras de 1971).

Já nos depoimentos colhidos para o documentário sobre Villa-Lobos, o tom e a disposição de Guerra-Peixe mudam consideravelmente. Ele se refere preferencialmente ao Villa-Lobos que teria forjado sua biografia de sucesso, afirmando que “Villa-Lobos jamais viu um índio de verdade, apenas o índio de carnaval”,
ou ainda criticando negativamente sua aparente desorganização composicional, ao narrar uma conversa em
que Villa-Lobos lhe teria dito que compunha como se construísse uma casa onde os cômodos, telhado, etc.
estavam todos trocados, fora de seus lugares habituais. Frederico Barros comentou uma carta de Guerra-Peixe a Mozart de Araújo, de 1950, em que Villa-Lobos é criticado por “praticar sempre o mesmo processo
construtivo” (Guerra-Peixe, apud Barros, 2013a). Depois, em 1991, Guerra-Peixe afirmou que passou a compreender “outras possibilidades” após o contato com Villa-Lobos (Assis, 2006, p. 185). A conhecida bravata
villalobiana “- o folclore sou eu” devia incomoda-lo profundamente, justo ele, pesquisador tão sistemático
das tradições folclóricas em Pernambuco e em São
Paulo. Frederico Barros sintetiza as prováveis
origens da ambiguidade crítica de Guerra-Peixe a Villa-Lobos, localizada em uma questão que extrapola as
diferenças estéticas e metodológicas entre os compositores:
Principalmente por pertencer à geração imediatamente subsequente à de
Villa-Lobos, Guerra Peixe também encontrou o cenário da música de concerto
marcado pela figura de Villa-Lobos. Pode-se tentar descrever esquemática e
simplificadamente a situação do campo da música de concerto no momento
em que ele iniciava sua carreira da seguinte maneira: nas primeiras décadas do
século XX, até por volta dos anos 1930, havia um grupo de músicos, críticos
e teóricos que buscava a afirmação de ideais nacionalistas na música de concerto brasileira. Assim, quando Villa-Lobos já era músico consagrado e se engajou, junto de diversos outros colegas de geração, no “projeto” estadonovista
de modernização do país, a situação dos espaços voltados para a música de
concerto no Brasil praticamente ficou restrita a uma certa oposição entre estes,
que se consolidavam junto ao aparelho estatal, e os professores, regentes e
críticos tradicionais, que defendiam a tradição europeia e ocupavam em geral
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os espaços em instituições de ensino e na imprensa. Tanto estes quanto aqueles
estavam naturalmente na briga pela manutenção das posições já alcançadas e,
se

possível, pelo alcance de outras posições de maior destaque, o que sig-

nifica que havia uma espécie de barreira para a ascensão de compositores mais
novos (Barros 2009, p. 52).

Por dominar e representar politicamente a classe musical nos principais espaços institucionais do Estado Novo, Villa-Lobos despertou uma série de ressentimentos que vão desde sua participação no regime
– apesar de muitos intelectuais e artistas de esquerda como Cecília Meireles, Oscar Niemeyer, Anísio Teixeira, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Cândido Portinari e até Mario de Andrade, entre
outros, também terem atendido ao chamado do projeto estadonovista – passando pela crítica ao canto
orfeônico como método de educação musical, chegando à crítica da sua obra como um todo, desde sua
alegada “falta de técnica”, até a suposta acomodação das obras compostas após 1930.
Longe de querer fugir do tema desta mesa e levando a questão a uma possível “defesa” de Villa-Lobos,
quero com isso chamar a atenção para um dos problemas que permeou a musicologia brasileira e que se
manifestou em muitos estudos sobre compositores brasileiros em geral, pelo menos até a década de 1980.
Refiro-me a uma certa relação de causa e efeito determinada pela noção de “genialidade”, atribuindo papeis que parecem derivados da concepção poundiana de “inventores”, “mestres” e “diluidores”2, onde a
história da música no Brasil é narrada segundo uma sucessão de compositores notáveis, divididos entre
“grandes” e “precursores”. Dessa forma, a incômoda classificação de “diluidor” é substituída pelo seu par
“positivo”, “precursor”, que dá ao compositor assim classificado um papel mais honroso na “preparação”
de um estilo mais perfeito que será atingido em um ponto situado pouco mais adiante. Também não é meu
interesse defender a pureza das categorias poundianas, mas sim comentar alguns dos processos que ajudaram a sustentar tais narrativas.
Tais processos – segundo minha interpretação – são exemplarmente ilustrados no tratamento dado à
música de Guerra-Peixe. Boa parcela dos trabalhos dedicados a ele trata do período de cinco anos (entre
1944-49) dedicados ao estudo e composição com séries dodecafônicas. Nesse ponto sinto necessidade de
esclarecer um pouco mais o que norteia meu ponto de vista, posto que minha linha de pesquisa é estabelecida principalmente sobre processos composicionais, fundamentando-se especialmente na questão
da chamada análise musical. O dodecafonismo, seja em sua origem em Viena, seja no Brasil, parte de uma
reflexão de caráter analítico, onde o compositor busca alternativas à maneira tradicional de organizar as
2 Ezra Pound, ABC da Literatura (Cultrix, 17ª ed., 2012, p. 42), publicado originalmente como ABC of Reading em 1934.
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relações melódicas e harmônicas, e secundariamente as rítmicas, de modo a romper com a estética herdada do século 19, bastante associada ao romantismo burguês. Trata-se de uma modificação na concepção da
criação musical que a um só tempo intenta renovação nos campos técnico e estético, e que ficou conhecido
como um dos principais modelos do chamado modernismo. Além disso, por sua aplicação sistemática da
escala cromática, que rompeu com a prática comum à música europeia entre os séculos 18 e 19, assim como
com o tratamento dado às dissonâncias segundo o contraponto dos séculos 16 e 17, o dodecafonismo e
seus desdobramentos seriais foram considerados como a estratégia mais radical dentre as manifestações
modernas (vide Adorno, Filosofia da Nova Música).
Esse radicalismo fez com que os compositores passassem como nunca a escrever sobre as razões que os
levaram a tal escolha. Guerra-Peixe, assim como Schoenberg e Webern, não ficou imune a essa necessidade
de justificar e racionalizar suas decisões composicionais. Esse material se tornou um farto manancial para
os musicólogos, que com raras exceções anteriores a esse período (Rameau, Beethoven e outros poucos),
agora dispunham ao mesmo tempo da prática, representada pela composição em si, e da teoria, oferecida
pelos escritos dos compositores. No Brasil isso representava ainda superar as dificuldades decorrentes do
suposto “atraso” do meio musical brasileiro, das “deficiências artísticas e pedagógicas” dos “professores
de composição da Escola Nacional de Música” nos anos 1940, conforme Ana Cláudia Assis (2006, p. 166)
observou no relato feito por Carlos Kater (2001, p. 56).
Resumindo, há uma natural correlação entre estrutura e significado na música dodecafônica e serial,
inerente tanto por parte do compositor quanto do intérprete (seja instrumentista, cantor, crítico ou musicólogo), que traz para o primeiro plano de sua indagação essa tensão entre escuta e técnica. Isso não impediu
todavia que muita teoria “malfeita” sobre música dodecafônica viesse a lume, meramente indicando onde
está a série, limitando-se a essa identificação primária. Deixemos de lado essa “corrente” analítica, e consideremos a vertente que trata de seu aspecto efetivamente musical: o jogo de forças entre estrutura (no
nível da obra) e proposição (no discurso do compositor), incidem sobre o ouvinte/intérprete, que então é
capaz de interagir com essas propostas, etc.
Porém, quando saímos dessa designação teoricamente mais “confortável”, sustentado pelo arcabouço
técnico da série e suas possibilidades, essa correlação se enfraquece. Via de regra, a música brasileira dita
de caráter nacional, de Villa-Lobos, Guarnieri, Guerra-Peixe e outros, é analiticamente tratada a partir de
fragmentos de sua estrutura modal, recortando trechos onde se pode definir o modo, ou de sua estrutura
rítmica, quando esta se assemelha ou se apropria (reproduzindo, deformando, variando, modificando) de
ritmos populares. Embora essa estratégia analítica possa de fato proporcionar ideias interessantes sobre a
expressão de elementos nacionais, muitas vezes ela passa ao largo dos processos composicionais empregados, nos pontos de articulação entre forma e material (timbre, alturas, ritmo), ou o que poderíamos chamar
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mais bombasticamente como o embate entre os elementos “progressistas” – a técnica – e “primitivos” – o
material de origem popular/folclórica. Até mesmo a música popular de caráter comercial de Guerra-Peixe
ainda carece de investigação. É significativa a observação de Samuel Araújo acerca da ausência de estudos
sobre o:
[…] repertório musical produzido por demanda de mercado e, possivelmente
por isso, não avaliado como “movimento” no sentido aqui enunciado: a música
composta por Guerra-Peixe para orquestra de dança de salão no Brasil ao final
dos anos 1930 e início dos anos 40, em meio, portanto, à Segunda Guerra Mundial (Araújo, 2010, p. 102).

Isso é sensível na medida em que a musicologia brasileira ainda não desenvolveu métodos próprios para
tratar da música popular instrumental, e ainda não tem explorado consistentemente fontes importantes,
como os métodos práticos para tocar Choro publicados nos anos 1940-60. Certos trabalhos, como por
exemplo a dissertação de Celso Delneri sobre o violão de Garoto, quando analisa brevemente os métodos
Tupan, Bandeirantes e Cacique, publicados em 1943, cuja edição pela Irmãos Vitale “apresenta uma proposta do aprendizado musical através da linguagem corrente entre os músicos populares, principalmente
dos regionais de choro (Delneri, 2009, p. 22)”, me fazem crer que temos tradições próprias no manejo da
harmonia e do contraponto que servem de base para os procedimentos assimilados da música popular.
A pesquisa sobre a obra de Guerra-Peixe tem sido bastante promissora: Araújo, em um breve balanço
(Araújo, 2010), contabilizou 29 publicações sobre sua música, no período entre 1981 a 2008, divididas da
seguinte maneira:
20 sobre Guerra-Peixe compositor;
5 sobre Guerra-Peixe orquestrador;
3 sobre Guerra-Peixe intérprete;
1 sobre Guerra-Peixe pesquisador.
Nos últimos seis anos o número de teses, dissertações, artigos e livros sobre Guerra-Peixe tem aumentado consideravelmente (minha fonte foi uma consulta simples ao site da ANPPOM em http://www.anppom.
com.br/anais.php), assim como cresce o número de gravações de suas obras. Minha experiência pesquisando a música de Villa-Lobos nos últimos 12 anos ajudou a consolidar minha crença de que é imprescindível
a criação de linhas e grupos de pesquisa nos programas de pós-graduação, onde tarefas possam ser distribuídas entre pesquisadores, de modo a cobrir as diversas facetas da produção musical de compositores
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brasileiros. O caráter interdisciplinar dessa múltipla abordagem poderia diminuir um pouco nossa sensação
de atraso e dívida para com esses grandes artistas que se empenharam em representar nossa cultura através do embate entre sons e ideias.
Voltando à comparação entre Villa-Lobos e Guerra-Peixe, posso dizer que os considero próximos no
tocante ao interesse pela representação não estereotipada de elementos nacionais, o que, todavia, implica
em considerável grau de estilização de figuras rítmicas e melódicas segundos seus métodos e estilos pessoais. Apesar desse interesse comum, a música resultante é de estilo radicalmente diferente: o Villa-Lobos e
o Guerra-Peixe mais “internacional”, aquele onde Villa-Lobos mais se aproxima do ambiente de vanguarda
em Paris e onde Guerra-Peixe mais se envolve com o dodecafonismo, é proporcionalmente tão distinto
quanto as produções mais “nacionalistas” de ambos. Diga-se de passagem que, comparativamente, Villa-Lobos talvez seja até mais “estável” que Guerra-Peixe, se observarmos sua oscilação entre esses polos;
Guerra-Peixe pode ser comparado a um verdadeiro “camaleão” estilístico, talvez fruto de sua vivência como
arranjador, que o tornou eclético para talvez abrir mão de um estilo marcantemente rígido em determinadas constâncias. Ou talvez suas constâncias estejam embutidas no rigor com que estabeleceu seus critério
composicionais, como em sua teoria de “melos” que tanto se aproxima das teorias de Paul Hindemith como
deriva de seu aprendizado com Koellreutter (Guerra-Peixe, 1988; Hartmann 2013). Entretanto, o espaço não
é suficiente para que uma avaliação mais significativa possa ser feita, comparando obras específicas desses
compositores segundo critérios menos genéricos.
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Resumo: O trabalho apresenta alguns procedimentos técnicos desenvolvidos por César Guerra-Peixe
após abandonar o dodecafonismo pelo nacionalismo, no final dos anos 1940. A partir desta discussão,
pretende-se chamar a atenção para o quanto compor era também, no caso daquele compositor, pensar a
composição musical, a música brasileira e mesmo a nacionalidade. Por fim, são apresentados alguns desafios
a serem vencidos para uma melhor compreensão de sua música em sentido amplo.
Palavras-chave: César Guerra-Peixe. Nacionalismo. Modernismo. Música brasileira.

Composing with the folklore
Abstract: TThis paper presents some technical procedures developed by César Guerra-Peixe after
abandoning twelve-tone music in favor of nationalism by the end of the 1940s. This discussion serves
as a means to call attention to how the very act of composing was, in his case, a way of reflecting on
musical composition, on Brazilian music and even on nationality itself. Lastly, some challenges to a better
understanding of his music in a broad sense are presented.
Keywords: César Guerra-Peixe. Nationalism. Modernism. Brazilian music.
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Na maioria das vezes em que pensamos sobre a música de um compositor, somos capazes de compreendê-la em seus próprios termos, olhando para aquilo que este compositor apresenta da perspectiva de uma
realização própria sua, isto é, individual. Apesar de tudo o que já se argumentou sobre a morte do autor e
problemáticas correlatas (cf. FOUCAULT 1994), num plano mais “prático”, em geral partimos do pressuposto de que determinado artista é em alguma medida “responsável” pelas obras que coloca no mundo. A empreitada começa a se tornar mais complexa, no entanto, ao nos perguntarmos sobre a originalidade de suas
composições. A própria noção de originalidade depende do contraste com outras obras que façam parte
de um mesmo “contexto” ou “cânone” para que possamos estabelecer critérios segundo os quais classificaríamos uma obra que se desvie da prática comum de seu contexto como original, em vez de excêntrica, mal
realizada, esteticamente problemática, radical etc.
Não é difícil perceber o quanto este tipo de preocupação arrisca nos levar a inadvertidamente “contrabandear” juízos estéticos junto de nossas avaliações pretensamente historicistas, não raro reafirmando ou
justificando a posição de proeminência que determinados elementos artísticos podem ter em nossos dias,
mas sobre cuja força nos tempos de outrora não temos qualquer garantia a não ser que, justamente, renunciemos a tais avaliações e nos agarremos àquilo que nos for possível recuperar do pensamento artístico de
uma época tal como articulado por aqueles que a viveram1.
Felizmente, esses são problemas com os quais não teremos que lidar diretamente neste texto, embora
as dificuldades das pesquisas histórica e musicológica (entendida em sentido amplo) apontadas acima sejam constitutivas de muito do que será argumentado aqui em vista das lacunas que revelam. São questões
que nos lembram o quanto é difícil avaliar a produção de um artista se não considerarmos aquilo que havia
em torno dele, especialmente o que seus pares vinham fazendo. Desse modo, ainda que a preocupação
aqui não seja fazer uma reconstituição contextual e muito menos discutir originalidade, ao fim e ao cabo
tudo que será dito abaixo servirá para tornar ainda mais flagrante a necessidade e mesmo a urgência de
uma avaliação histórica mais sistemática e consequente da produção musical brasileira.
Tratarei aqui apenas de um caso, de um único compositor que viveu a maior parte do século XX, mas
sobre quem pretendo lançar um olhar ainda mais restrito, focando em uma década específica de sua produção, uma vez que o problema mais geral apresentado acima não vai ser solucionado por meio de malabarismos hermenêuticos nem de iniciativas individuais isoladas, mas sim pelo esforço conjunto e o acúmulo
do trabalho de toda uma comunidade de pesquisadores. Portanto, admitida a limitação de meu escopo,
podemos começar lembrando como César Guerra-Peixe parecia ser atravessado por uma profunda consciência histórica e estilística que faz com que muito dos problemas mencionados acima apareçam como
questões prementes também para ele. Isso se torna especialmente visível em sua tendência a comparar
1 Ensaiei uma discussão teórico-metodológica do tema em BARROS 2014.
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quase obsessivamente seus pares entre si e consigo próprio e no fato de manifestar por vezes explicitamente sua preocupação em ser moderno, em fazer uma música que respondesse a sua própria época, ao
ponto de, numa fase de profunda crise, chegar a perguntar a um amigo se todos estavam contra ele porque
ele compunha música moderna e nacional (GUERRA-PEIXE 1950b).
Assim, a trajetória de Guerra-Peixe revela com nitidez o problema – enfrentado por ele e por diversos de
seus colegas – de como acertar as contas com as tradições que, no Brasil da época, eram tidas como fundamentais para a realização de uma arte que fosse útil à nacionalidade sem abrir mão, ao mesmo tempo, de
fazer música identificada em alguma medida com a contemporaneidade2.
O que está pressuposto aí é que a ideia de nacionalidade seria o caminho propriamente brasileiro pra
renovar expressão, em contraste com ideias mais gerais, “universalistas”. Na verdade, o tema gerou longos e
intensos debates, sendo que tanto nosso modernismo começa com uma busca por renovação estética ligada
às vanguardas europeias, passando por volta da metade dos anos 1920 à busca da nação como caminho para
essa renovação (MORAES 1978; NAVES 1998), quanto depois, já no meio dos anos 1940, a problemática volta
à baila com a entrada no cenário musical brasileiro do grupo Música Viva, capitaneado por H. J. Koellreutter
e composto ainda por Claudio Santoro, Eunice Katunda, Edino Krieger, o próprio Guerra-Peixe, entre outros
(KATER 2001, 50ss).
Neste segundo momento, o Música Viva surge falando em favor do dodecafonismo e de tudo aquilo que
“favorece o nascimento e o crescimento do novo” (Cf. KATER 2001, 56 e 63), entrando em choque direto
com o grupo de compositores nacionalistas, que afirmavam ser aquela música desenraizada e um sinal de
decadência da cultura europeia, dando ainda matizes políticos ao debate ao acoplar acusações de falta
de compromisso com o “povo” – quando as críticas vinham da esquerda3 – ou de uma espécie curiosa de
“bolchevismo cultural” que se voltaria contra tudo o que haveria de mais precioso em nossa cultura musical,
como se pode ver na célebre Carta Aberta de Camargo Guarnieri (KATER 2001, 119ss). No caso de Guerra-Peixe, especificamente, após uma primeira adesão radical ao dodecafonismo em que se colocava frontalmente contra o nacionalismo, o compositor passou por uma fase em que tentou conciliar ambas as exigências
estéticas para, por fim, acabar abandonando de vez o atonalismo em favor da criação de música baseada em
pesquisa folclórica (ASSIS, 2006).
Diante disso tudo, chama atenção o fato de que Guerra-Peixe entrou para a história como nosso grande
nacionalista, mas, estudando sua trajetória, vemos que a técnica composicional era tão importante pra ele
quanto o folclore. De fato, o compositor tentou deixar sua marca pelas duas vias simultaneamente: por um
2 Sobre a noção de arte útil à coletividade, sua importância e a ideia de fazer arte moderna/modernista, ver TRAVASSOS 1997
e NAVES 1998.
3 Ver o Apelo publicado por ocasião do Congresso de Praga em KATER 2001, 85ss.
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lado, afirmava-se detentor de técnica composicional muito desenvolvida, por outro, afirmava ser um dos únicos
conhecedores do folclore brasileiro. O caso é que um projeto dependia do outro, pois Guerra-Peixe dizia que
a transposição da música popular para o registro erudito era um desafio técnico maior até que o dodecafonismo (GUERRA-PEIXE 1951).
É tentador olhar para isso e afirmar que Guerra-Peixe queria apenas levantar a própria bola falando das
demandas técnicas de sua nova forma de composição, mas o fato é que o período em torno de 1948 e 1951
– precisamente a fase em que ele abandona o dodecafonismo e inicia suas pesquisas – foi de baixíssima produção composicional para ele, aparecendo com frequência em sua correspondência comentários sobre estar
vivendo uma crise de orientação estética enquanto busca novas bases para sua música. Guerra-Peixe chega
a dizer explicitamente: “falta-me métier neste sentido” (GUERRA-PEIXE 1949b, ver também GUERRA-PEIXE
1949a e 1950a, e de fato tudo indica que ele se voltou para o folclore em busca também de sugestões de procedimentos técnicos, indo além da coleta de melodias e fórmulas rítmicas para alçá-lo à condição de elemento
formador do compositor brasileiro:
...o meu guia mais seguro nos últimos tempos tem sido o folclore, especialmente
o de fonte ibero-africana, no qual observo um mundo inédito de experiências e
adoto as que suponho me servirem melhor na qualidade de compositor. Aliás,
vale acrescentar que, a meu ver, aprendi tanto com os tamborileiros dos cultos africanos do Recife, quanto nos conservatórios e nos livros de musicologia.
(GUERRA-PEIXE 1958)

Os primeiros anos como nacionalista
Seria interessante, então, olhar para a música de Guerra-Peixe no período inicial de seu nacionalismo. Evidentemente, no espaço de um único artigo não é possível desenvolver adequadamente um levantamento das
técnicas e procedimentos praticados por um compositor, portanto comentarei apenas alguns elementos que
me parece interessante destacar na música produzida nos primeiros anos de Guerra-Peixe como nacionalista.
Vemos na música de Guerra-Peixe a presença intensa de elementos associados na época ao Nordeste brasileiro, que ele dizia conhecer das famosas pesquisas realizou ao ir trabalhar na Rádio Jornal do Commercio,
do Recife, no fim de 1948 (Cf. BARROS 2013, capítulo 3). De fato, muitos desses elementos estão presentes
em nosso imaginário até os dias de hoje, associados aos mesmos elementos culturais que eram associados
na época, e o importante aqui não é avaliar a pertinência dessas associações, mas sim chamar atenção para o
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fato de que a música de Guerra-Peixe partilhava muitos desses elementos com a de outros compositores brasileiros da época – os mesmos compositores que Guerra-Peixe criticava dizendo que não conheciam aquela
região do país e que, por isso, não conseguiriam compor música adequadamente ancorada naquelas tradições
(GUERRA-PEIXE 1993).
Trata-se, em alguma medida, de uma espécie de “Nordeste estilizado”, com um status quase de “língua
franca” entre os compositores brasileiros da época, e que pode ser mais ou menos caracterizado pelo recurso
aos modos lídio e mixolídio, frequentemente misturados, amplo uso de arpejos ascendentes que alcançam
o sétimo grau e são seguidos de movimento descendente por grau conjunto, finais de frase que desenham
melodicamente um movimento ascendente do sexto para o primeiro grau, entre outros elementos.
É o que vemos, por exemplo, no Ponteio no. 20, de Camargo Guarnieri:

Figura 1: Camargo Guarnieri, Ponteio No. 20, Compassos 39-51.

Ou no segundo movimento da Sonatina para Piano no. 1, de Guerra-Peixe:

Figura 2: Guerra-Peixe, Sonatina No. 1, para piano, 2o Movimento, Compassos 10-16.

Outro elemento importante a ser levado em consideração na música de Guerra-Peixe do período são
alguns de seus procedimentos harmônicos, que gostaria de sugerir que estão ligados ao que ele chamou de
“Harmonia Acústica”. Guerra-Peixe apresenta uma série de princípios em sua apostila de composição “Melos e Harmonia Acústica”, afirmando tratar-se de técnicas válidas para qualquer música em qualquer época
e lugar (GUERRA-PEIXE 1988, 38-39). Ao que parece, a expressão “harmonia acústica” foi cunhada por Koellreutter, que apresentou estas técnicas em seus cursos (GUERRA-PEIXE 1992), mas que estão diretamente
ligadas aos escritos teóricos de Paul Hindemith dos anos 1930 (HINDEMITH 1970).
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O interesse desses procedimentos harmônicos está em que Guerra-Peixe parece ter encontrado aí uma
forma de “regular” o cromatismo, permitindo-lhe trabalhar com um vocabulário harmônico consideravelmente “avançado” (segundo as perspectivas da música brasileira da época), mas tendo garantida a centricidade de sua música, algo que muitos compositores nacionalistas valorizavam4. Como escreveu Guerra-Peixe,
ainda nos tempos em que tentava conciliar dodecafonismo e nacionalismo, “em Tres Peças para Guitarra
compus uma série de doze sons, criando centros tonais, a fim de defender um ponto de vista, em discussão,
e fazer um música atonal e ao mesmo tempo regionalista” (GUERRA-PEIXE 1947). Assim, Guerra-Peixe criava uma espécie de “modalismo cromático”5 em que a lógica e, principalmente, a sonoridade do modo eram
mantidas, ao mesmo tempo em que produzia música significativamente complexa não só no plano melódico,
mas também em termos harmônicos e mesmo estruturalmente6.

Figura 3: Guerra-Peixe, Trio para Violino, Violoncelo e Piano, primeiro movimento - análise
motívica do primeiro período.

4 Béla Bartók, por exemplo, chegou a escrever que a música camponesa que vinha pesquisando era invariavelmente tonal, e que

acreditava que uma música folclórica atonal seria algo impensável. Desse modo, continua ele, uma vez que seu trabalho criativo
dependia da base tonal oferecida pela música camponesa, suas obras seriam, por consequência, pronunciadamente tonais (Cf.
TARUSKIN 2010, pos. 73091).
5 Na tradição de concerto ocidental, o cromatismo figura como antípoda do diatonismo. Sendo o modalismo diatônico – no sentido de “respeitar” a lógica do modo –, um “modalismo cromático” seria quase uma contradição em termos. Sobre o tema, ver o
interessante artigo de Darius Milhaud Polytonalité et Atonalité (MILHAUD 1982).
6 Somente este ponto requereria um artigo inteiro para ser abordado – e ainda assim talvez isso não fosse suficiente. Limito-me, portanto, a assinalar que, mais uma vez aproximando linhagens tidas como excludentes, a forma de trabalho temático de
Guerra-Peixe guarda relações importantes tanto com a tradição alemã de “variação em desenvolvimento” quanto com os desenvolvimentos do modernismo na linha de Debussy ou mesmo Stravinsky em sua fase russa, como discuti em BARROS 2013, cap.
3, seção 3.2.
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É difícil falar do que acontece na música dos outros nacionalistas brasileiros, mas no caso de Guerra-Peixe há bons motivos para julgar que ele se apoiava no que obtinha de suas pesquisas folclóricas para produzir
as inflexões cromáticas com que complexificava seu modalismo (Ver, por exemplo, GUERRA-PEIXE 2007,
93ss). No entanto, isso o aproximava da música de concerto que lhe era contemporânea, e isso é bastante
significativo. Por um lado, na busca de compor música moderna – ainda mais tendo sido já dodecafonista,
ou seja, um compositor “avançado” segundo a percepção da época –, sempre cioso de se afirmar diante
dos pares e por isso não querendo “ficar para trás” em relação a eles, faz sentido supor que Guerra-Peixe
fosse procurar meios para tornar sua música mais complexa. No plano especificamente harmônico, ele encontrava aí uma forma de gerar texturas complexas por meio da sobreposição de estruturas mais simples.

Figura 4: Guerra-Peixe, Suíte para Quarteto ou Orquestra de Cordas, Maracatu.

Na figura 4, vê-se claramente como o pentagrama inferior mostra o acompanhamento centrado em Mi
– quando inclusive seria possível argumentar que há uma sobreposição de dois modos, pelo movimento paralelo em décimas que as cordas graves e médias realizam – enquanto no pentagrama superior os violinos
polarizam Si, como se vê pela cadência na voz superior Lá-Si.
Por fim, observando outro maracatu que Guerra-Peixe escreveu, aquele que abre sua Suíte Sinfônica
no. 2, dita “Pernambucana”, vemos mais alguns elementos importantes de sua produção no período. Como
se sabe, Guerra-Peixe publicou um livro sobre o maracatu a partir de suas pesquisas folclóricas na capital
pernambucana, dando-nos então rico material de referência para conhecermos seu entendimento daquela
manifestação cultural e, a partir disso, buscarmos melhor compreensão do processo de transposição que
ele realizou na peça7.
Na seção inicial da peça, marcada Tempo I, é apresentado o ritmo do maracatu tal como exposto no
livro, condensando o trabalho rítmico de zabumbas, tarol, caixas e gongué em três “linhas” fundamentais
que primeiro são apresentadas pelo xilofone, caixa e cordas graves em pizzicato, respectivamente, com a
7 O tipo de analise feita aqui do Maracatu é bastante similar à noção de “estilização do folclore” que serve de base a alguns dos
trabalhos de Faria (1997; 2000), onde o autor frequentemente recorre inclusive a anotações do próprio Guerra-Peixe sobre os
elementos retirados do folclore, como estou fazendo aqui com o livro Maracatus do Recife (GUERRA-PEIXE 1980).
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gran cassa dando um ataque no primeiro tempo de cada compasso. A estes, outros instrumentos vão se
juntando, progressivamente adensando a textura num esquema que Guerra-Peixe afirma estar presente
também nos maracatus recifenses:

Figura 5: Redução das linhas básicas do Maracatu da Suíte Sinfônica no. 2, de Guerra-Peixe.

A estas três camadas vem se somar mais um elemento, que contribui para a maior atividade rítmica do
trecho:

Figura 6: Guerra-Peixe, Suíte Sinfônica no. 2 – Maracatu, “motivo do contraponto”, cc. 14 e 15.

Segundo Guerra-Peixe, o maracatu seria caracterizado por um crescendo progressivo acompanhado
de uma aceleração constante até o máximo da intensidade com que a música terminaria (GUERRA-PEIXE
1980, 66). Isso parece ter sido transposto para o Maracatu da Suíte Sinfônica, que pode ser entendido como
caminhando para um clímax final por meio de um crescendo dinâmico e textural. Porém, comparada ao que
Guerra-Peixe mostra em seu Maracatus do Recife, a curva dramática da peça que abre a Suíte Sinfônica é
significativamente mais complexa: em vez de uma ascendente ininterrupta de intensidade, o movimento em
direção ao clímax final é quebrado por seções claramente contrastantes, marcadas Poco meno na partitura.
Este plano formal onde se tem um crescendo com direção, mas que não é linear, permite ver a convivência de sugestões obtidas em tradições diversas: tanto o “senso de forma” de Guerra-Peixe, “educado”
na tradição de concerto, quanto a própria composição de uma peça para ser contemplada – e não dançada
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– em local fechado podem tê-lo levado a preferir um esquema mais complexo de crescendi, diminuições na
intensidade e novos crescendi, até a peça atingir seu clímax final, em vez de um grande e único crescendo,
como Guerra-Peixe afirma acontecer nos Maracatus do Recife.

Guerra-Peixe em perspectiva
Um forma possível de pensar o que foi apresentado nas páginas acima é pensando Guerra-Peixe como um
compositor que de certo modo produzia técnica e folclore ao criar sua música. Por mais que possa causar
estranheza falar desta maneira, é importante colocar em relevo que, numa empreitada composicional histórica e geograficamente situada como a que observamos aqui – e qual não seria? –, há muito de seleção
dentre um “repertório” mais amplo de materiais e técnicas e, mais que isso, há um componente considerável de proposição sobre o que é uma música bem construída tecnicamente, o que é a música brasileira e
até do que seria o Brasil.
No caso de Guerra-Peixe isto é particularmente claro, pois para ele a relevância de sua música estava ligada
à importância de fazer música nacional e à necessidade de que sua música fosse, por um lado, bem construída e, por outro, baseada na cultura de seu país. Portanto, pensar sua música pelo viés do que ela tem de
proposta de música moderna, de música brasileira ou do que mais for nos ajuda a lembrar que potencialmente cada compositor está articulando em sua música algumas proposições desta ordem. Desse modo,
para uma real compreensão da música de um período precisamos buscar recuperar elementos como estes,
tão fáceis de negligenciar em nossa prática musicológica mais cotidiana, do contrário as escolhas composicionais de cada músico perdem seu sentido mais profundo, parecendo-se com simples jogos arbitrários ou,
quando muito, sendo reduzíveis a meras questões de gosto pessoal. É necessário portanto não só estudar a
música de Guerra-Peixe, mas também a música, o pensamento e os problemas com que se batiam aqueles
com quem ele se comparava e com quem interagia. Afinal, só poderemos entender a real estatura de um
compositor estudando seus pares. Aqui apresentei algumas comparações implícitas, mas há todo um mundo de música aí a ser desenterrado para preenchermos as lacunas de nossa História.
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Caminhos (ideológicos) das musicologias
Flavio Barbeitas
UFMG - flaviobarbeitas@ufmg.br

Resumo: Tendo como fio condutor uma reflexão crítica de caráter geral, à luz da experiência dita pósmoderna, sobre a formação de princípios e certezas epistemológicas e seu necessário rebatimento na
musicologia, o texto enquadra brevemente os valores que nortearam o trabalho de pesquisa de César
Guerra-Peixe, analisando-os no quadro das angústias do intelectual com o seu tempo.
Palavras-chave: musicologia e ideologia, música e cultura, musicologia e pós-modernidade.

(Ideological) paths of musicologies
Abstract: Based on a critical and general reflection about the formation of principles and epistemological
certainties and its necessary repercussion on musicology, the text briefly frames the values that guided the
researches of César Guerra-Peixe, analyzing them in the context of intellectual anguish of their time.
Keywords: musicology and ideology, music and culture, musicology and postmodernity.
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Peço desculpas ao público, mas adianto que vou deixar o desenvolvimento mais específico do tema
“Guerra-Peixe e a musicologia brasileira” para os meus colegas de mesa, todos conhecedores muitíssimo
mais profundos que eu do legado musicológico do nosso compositor, legado que fez história e que ainda
hoje é capaz de servir de importante referência para músicos e pesquisadores. Cheguei a pensar, resgatando um antigo texto em que tratei do trinômio “vivência, pesquisa, criação” aplicado a Francisco Mignone,
em abordar a mesma temática referida agora ao compositor fluminense. Não resta dúvida de que essa perspectiva prometia interesse, pois é fato que Guerra-Peixe representou na produção musical nacional uma
inflexão importante, capaz de superar certa prática de pesquisa, poderíamos dizer, “de gabinete”, adotada
por outros nacionalistas, que tendia a encobrir a inegável ausência de contato direto com as manifestações
primárias da música brasileira – um tipo de pesquisa que, sem prever qualquer imersão cultural mais significativa, visava suprir, em uma palavra, justamente a falta de vivência. Faltou-me fôlego para a empreitada que,
de resto, é verdade, não representaria novidade alguma, visto que estudiosos bem mais aplicados da obra
de Guerra-Peixe, de um modo ou de outro, apontam sempre essa sua particularidade. Preferi, então, uma
reflexão que, não obstante a generalidade, pode se relacionar às pesquisas musicológicas de Guerra-Peixe
por indagar, de uma forma ampla, pelas angústias da relação do intelectual com os desafios de seu tempo.
A musicologia, no mundo e no Brasil, mudou muito da época de Guerra-Peixe para cá. A participação em
alguns dos inúmeros congressos de musicologia que se realizam anualmente ou mesmo um exame de suas
programações e dos textos de suas conferências nos permitem um retrato da situação desta ciência hoje em
dia. Culminando a tendência gestada ao longo de décadas de um desenvolvimento próprio, ele mesmo fruto
de intensos contatos com outras áreas do conhecimento, pode-se dizer, em termos um tanto inocentes1, que
a musicologia “aceitou” a multiplicidade de objetos, temas e metodologias, acolhendo quase integralmente
os corolários dos estudos culturais, dos estudos pós-coloniais e do desconstrucionismo: aversão a e denúncia de concepções apriorísticas, adoção de pontos de vista não-hegemônicos, combate à uma visão classista
ou etnocêntrica dos fatos musicais, diversidade cultural, pluralidade de narrativas, relativização da primazia
e da consagração da obra de arte, tendência ao abandono do paradigma da objetividade, entre outros.
Todo esse processo, em certa medida, contribuiu para retirar, salvar até, a musicologia de um restrito
círculo que a sufocava como disciplina exclusivamente devotada ao deleite de eruditos. Ao mesmo tempo,
descortinou-lhe a promessa de tornar-se uma ciência cujo objetivo precípuo parece ser o de explicar, demonstrar, flagrar o sentido social das diferentes práticas musicais.

1 Numa análise mais detida dessa história, com o auxílio de uma teoria dos campos à Pierre Bourdieu, seria provavelmente o
caso de se falar de uma disputa pela hegemonia que se fez por vias muito diferentes das preconizadas pelo consenso. Mas este
é um tema que não vamos abordar aqui.
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Em resposta às clássicas indagações que estão na base da constituição de qualquer ciência – a saber: O
que investigar? Como investigar? – a musicologia, deixando para trás o privilégio de uma qualquer (e supostamente construída) especificidade artística e estética, passou a responder mais ou menos isto: investigue-se tudo, da maneira que for mais respeitosa e conveniente ao que se quer investigar. Aqui é preciso insistir:
ao proceder dessa maneira, a musicologia não apenas acertou o passo com o universo circundante das
ciências humanas como também compreendeu que o fenômeno que se dispõe a investigar – a música, ou
talvez os fatos sonoro-musicais, caso se queira um uso menos suspeito das palavras – é muito mais amplo
do que aquilo que a sua história pregressa como disciplina imaginou, pois diz respeito a usos e práticas que
desencadeiam sentidos e significados variados e não previsíveis, articulando história e performance num
acontecimento preciso e único. Dizer que todos os gêneros, todas as práticas, todos os repertórios merecem e precisam ser investigados não é, como alguns poderiam pensar, simplismo, falta de rigor nem necessariamente um barato vale-tudo. É, muito antes, um gesto que ambiciona difundir e alargar a compreensão
de que a música ocupa na vida dos indivíduos e das coletividades uma dimensão muito mais profunda do
que o senso comum e mesmo a nobre esfera do conhecimento sempre estiveram dispostos a considerar e
a conceder, sendo necessária, portanto, uma ciência dialogante, abrangente e de grande envergadura para
compreender esse desafio e corresponder às suas demandas.
Mas, de todo modo, não foram apenas aquelas respostas que contentaram a musicologia, pois ela ainda
enfatizou outras duas perguntas, estas bem menos centrais se tivermos em mente o racionalismo moderno
de tradição iluminista: Quem investiga? Para quem se investiga? Aqui, as respostas são mais complexas e
não estão imediatamente ao alcance da mão. Do alto do espanto que elas ainda provocam e das tentativas
bem-intencionadas de algumas respostas, pode-se visualizar com mais nitidez a encruzilhada em que, de
certa maneira, se meteu a nossa ciência justamente no processo de sua transformação paradigmática. Ainda mais do que isso, é do comportamento diante dessas duas últimas indagações, da análise do fundamento filosófico que sustenta eventuais respostas, que se pode mesmo testar o real sentido do esclarecimento
dado às duas questões anteriores.
Talvez a postura mais contundente e teoricamente mais ambiciosa que ultimamente vem ganhando corpo na musicologia seja a que se inspira nas noções de “ecologia de saberes” e de “tradução”, termos-chave
do pensamento, por exemplo, do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos. Em linhas muito gerais,
inevitáveis diante dos limites de tempo desta comunicação, pode-se apresentar a “ecologia de saberes”
como decorrente da constatação de que não basta, para o ideal radicalmente democrático que se quer
fundador da chamada ciência pós-moderna, um exame da diversidade de “objetos”, de “conteúdos”, mesmo aqueles sabidamente não hegemônicos. Seria preciso haver também uma diversidade dos “exames”.
Já sabíamos que de pouco valia “investigar tudo” se o método e a forma da investigação permanecessem
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rígidos, uniformizadores e não correspondentes à pluralidade do que se deseja conhecer. Mas o que se
questiona com o pensamento de Santos vai ainda um passo além, na medida em que é o saber mesmo, isto
é, o solo que fundamenta e alimenta toda e qualquer forma ou método de investigação, que passa a estar
em xeque. A constatação é que as práticas sociais (e as musicais, por conseguinte) existem associadas e
encarnadas num modo singular de estar no mundo, de conhecer o mundo, de “saber” o mundo, modo este
que não seria passível de uma objetivação científica tradicional. A forma (as palavras, os gestos, a conceitualização original, o contexto, a realização, a performance etc.) com que determinado grupo, qualquer grupo,
reveste o que identificamos como prática não é desprezível, nem secundário. Pois quando assim se pensa,
coloca-se em risco o conhecimento ele mesmo, já que as práticas não podem ser isoladas arbitrariamente sem que se pague o preço da compreensão parcial ou mesmo da incompreensão total. A “ecologia de
saberes”, na trilha de uma série de críticos da modernidade, prevê, então, a legitimidade plena de formas
não-científicas de conhecimento, vale dizer, os saberes leigos, populares, tradicionais, frutos também da
experiência e fortemente radicados num todo cultural. Eles não seriam menores em relação à ciência, pois
capazes de produzir sentido, de criar novas realidades, de instaurar formas de existência e de convívio.
Fala-se em “ecologia” porque o termo traduz a necessidade de se encontrar um modo de coabitação e integração harmoniosa desses saberes, para o que é imprescindível a outra noção mencionada, a de “tradução”,
um processo complexo, mas indispensável para tornar possível a compreensão recíproca dessas diferentes
formas de apreensão do real expressas inevitavelmente em “linguagens” diferentes.
Aos poucos, a musicologia (reparem que propositalmente não fiz distinção neste texto entre musicologia e etnomusicologia) vem se aproximando dessa formulação teórica, abraçando alguns princípios caros
à noção de ciência pós-moderna. É bom que se diga que a música é um fenômeno que particularmente
favorece tal compreensão, uma vez que nada pode sustentar, de fato, qualquer hierarquia entre as músicas
do mundo. Se, em vários ramos, a ciência pode reivindicar, por exemplo, a previsibilidade como um fator
de superioridade em relação a saberes não científicos (objeção que nem o mais apaixonado acadêmico
pós-moderno consegue realmente refutar), na música, na experiência estética em geral, tal argumentação
não se sustenta. Simplesmente não é criticamente tolerável afirmar que a música da cultura X é melhor,
mais bela, mais complexa, mais eficaz – e segue-se uma infinita cadeia de adjetivos – que aquela da cultura
Y, sobretudo se, aos elementos sonoros propriamente ditos, somarmos, como devemos, a rede de práticas,
de significados, de comportamentos que os acompanham.
Uma pequena pausa aqui nos serve para que notemos o gigantesco abismo que separa essa concepção
atual das ciências sociais, presente também na musicologia, daquela expressa e adotada por Guerra-Peixe,
então um leitor declarado de George Lukács (utilizado como fonte suplementar às teses de Mário de Andrade), há não mais que quarenta anos. Guerra-Peixe, àquela altura, falava de “objetivação do folclore” e
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já esta expressão, não só pelos conceitos que explicita (objetividade e folclore), mas também por tudo o
que pressupõe, acusa a distância em relação aos paradigmas contemporâneos cujos alguns traços muito
brevemente delineei acima. Mas não se apressem: o que quero fazer notar não é o quanto a musicologia de
Guerra-Peixe está superada, o que equivaleria a dizer: “vejam o quanto nós evoluímos”. Não. Em vez disso,
preliminarmente chamo a atenção para a velocidade com que as certezas são solapadas na modernidade
líquida em que vivemos. Tudo se passa como se o ritmo alucinante das mudanças externas, detonando
uma tentativa tresloucada de encontrar respostas às novas questões, fosse mesmo incompatível com o
processo mais vagaroso de nossa capacidade de perceber e reagir – elaborando e refinando impressões,
ideias, críticas, projetos – ao impacto da realidade móvel e flexível. Ora, por isso mesmo, se conseguirmos
recuar minimamente em relação a este cenário para observá-lo com a devida cautela, veríamos o suficiente
para contermos a arrogância de certas posições, a convicção inabalável de que estamos “à frente”, de que
“agimos melhor”, de que somos “mais justos” etc. Vendo as tentativas frustradas de homens e mulheres de
outras gerações, a única certeza que podemos ter mesmo é a de que vamos fracassar também... Nenhum
ceticismo radical aqui, nenhum convite a cruzarmos os braços: apenas o alerta para exercitarmos – e talvez
devido à maior consciência histórica, com mais intensidade que em outros momentos – exercitarmos a
autocrítica.
Nesse sentido, é importante que ao seguirmos uma corrente de pensamento, uma ideologia, uma teoria,
evitemos o espírito militante da simples adesão e não nos coloquemos irrefletidamente mãos à obra, sem
ao mesmo tempo analisarmos de onde, com elas, se parte e para onde se vai. Até porque uma coisa é o pensamento formulado, outra é o pensamento em modificação quando apropriado e manipulado pelo campo
profissional (no caso, acadêmico), em meio às lutas pela hegemonia, pelo poder de palavra e decisão, pela
visibilidade e... pelo financiamento.
A legitimação social da musicologia não advém, grosso modo, de sua aplicação em setores práticos do
mundo da produção. Tampouco advém, como talvez noutros tempos, de uma justificativa – agora tida como
vaga, ilusória e suspeita – de conhecimento em si, puro e desinteressado. Parecem também superadas a
legitimação pela participação num projeto estatal pedagógico de conformação identitária ou pela defesa
de experimentos vanguardistas. Cada vez mais, em linha com ideologias pós-modernas, a musicologia se
quer legitimar pela ação social mirada, pela lógica comunitária, pela luta política ao lado de grupos sociais
subalternos e por vozes coletivas tradicionalmente silenciadas na historiografia dominante. Essa linha de
princípios, naturalmente, emerge de uma luta no campo acadêmico com o estabelecimento de consensos
temporários, tensos, precários, mas inevitavelmente comprometidos com o momento histórico. Justamente
nesse cenário é que convém examinar o impacto das teorias, entre elas a da “ecologia dos saberes”, não
tanto pelo pensamento em si, como falei, em sua apresentação já acabada, mas principalmente em função
de seu uso, de sua adoção, de sua condição também estruturante e instituinte.
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O ponto é o seguinte: as musicologias atuais procuram se libertar da pecha e da suspeita colonialista
dando voz a seus pesquisados, fazendo-os falar na mesma medida em que calam-se os juízos e silenciam os
valores prévios dos seus pesquisadores. Perfeito! Trata-se de um ganho incontestável! O que resta saber,
porém, é se o esforço crítico e autocrítico da musicologia chega ao ponto de analisar se seus ritos e sua lógica não acabam por fixar irremediavelmente os grupos estudados nos papéis já previamente demarcados
pela tendência comunitária. Em outras palavras, se na ânsia de ouvir as minorias culturais, étnicas, sexuais,
religiosas, etárias etc. (o outro, de um modo geral) a musicologia passa a querer ouvi-los unicamente a partir
dessa condição, cada qual como representante dessas várias particularidades, e apenas aquilo que confirme
a idealização prévia de uma luta política e da mobilização em torno dela. Se isso de fato ocorre, como tantas
vezes me parece, não se configuraria aí uma perversa lógica que cria pluralidade apenas à partida, na legítima designação de papéis diferentes, mas para congelá-la logo a seguir, durante a corrida, na impossibilidade
de representantes de minorias já bem definidas agirem como indivíduos, tomarem outro rumo e, assim,
surpreenderem?
A dúvida é pertinente e, se examinada a sério, não é passível de modificação por apelo moral ou acerto
de rota. Parece mais um vício original – e desejado. É que a desconstrução radical de qualquer ideia de universalidade, com a consequente culturalização de tudo (“tudo é cultura” é o lema por excelência dos tempos
atuais), própria da pós-modernidade, terminou por lançar suspeitas terríveis contra o indivíduo racional
moderno, acusado de etnocêntrico, totalitário etc. Toda a possibilidade de transformação social é agora,
mais do que nunca, depositada em particularismos comunitários, especialmente se dotados de características “outras” que possam, de algum modo, nos redimir das mazelas modernas, em última análise, dos males
capitalistas e da destruição do planeta. Ora, se para a pós-modernidade, em primeiro lugar, e como dado
intransponível, os saberes são – e só podem ser – culturais, portanto particulares, a promessa libertadora e
democrática da “ecologia dos saberes” enfrenta obstáculos consideráveis, pois simplesmente deixa de lado
o embate intracultural que, por definição, só pode ser atuado por... indivíduos.
Voltando àquelas perguntas da musicologia como ciência, à necessidade de se investigar tudo (resposta
a “o que investigar?”) deveria necessariamente seguir a prática de qualquer um poder investigar qualquer
coisa (“quem investiga?”). Mas isto só é possível se houver um rompimento com a lógica comunitária num
retorno à possibilidade de existência de um indivíduo não totalmente conformado por sua cultura, sua condição étnica, racial, sexual etc. Mais ainda: até mesmo um indivíduo em posição de enfrentamento a tudo
isso. Pois é justamente esse indivíduo rebelde, capaz de se deslocar, de se desviar, o único verdadeiramente
apto a se abrir e a acolher o “outro”.
Deixo em suspenso o exame da possibilidade de César Guerra-Peixe ter desempenhado, em alguma medida, o papel de semelhante indivíduo. A esse ponto, prefiro concluir com o celebre poema de Rainer Maria
Rilke, adotado por Hans Georg Gadamer como epígrafe de Verdade e Método, que sintetiza magistralmente,
e em poucos versos, o que atabalhoadamente tentei expressar ao longo de seis páginas. Diz o poema:
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Apanhar o que tu mesmo jogaste ao ar
Nada mais é que habilidade e tolerável
ganho;
Somente quando, de súbito, tens de apanhar a bola
Que uma eterna comparsa de jogo
Arremessa a ti, ao teu cerne, num exato
E destro impulso, num daqueles arcos
Do grande edifício da ponte de Deus:
Somente então é que saber apanhar é uma
grande riqueza,
Não tua, de um mundo.

OBRIGADO!
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Os estudos musicológicos de Guerra-Peixe no filme
O Canto Do Mar.
Cecília Nazaré de Lima
Escola de Música da UFMG – cecilianl@ufmg.br

Resumo: Em 1953, Guerra-Peixe escreveu a trilha musical de O canto do mar, filme de Alberto Cavalcanti sobre o sofrimento
do povo nordestino assolado pela seca. Entretanto, nota-se que a contribuição do músico foi além da composição original
e que suas pesquisas musicológicas do início da década de 1950 exerceram forte influência nas escolhas de Cavalcanti e
na maneira que os elementos folclóricos foram inseridos no filme, como atestam nele a presença, entre outras, do xangô,
o maracatu e a reza-de-defunto.
Palavras-chave: Alberto Cavalcanti. Cinema brasileiro. Guerra-Peixe. Trilha musical.

Musicological studies of Guerra-Peixe in the movie O canto do mar
Abstract: In 1953, Guerra-Peixe wrote the soundtrack of O canto do mar, film by Alberto Cavalcanti
about the suffering of the northeastern people plagued by drought. However, we note that the contribution
of the musician was beyond his original composition and musicological research of the early 50s had a
strong influence on the choice of Cavalcanti and the way that the folk elements were inserted in the film, as
evidenced by the presence in it, among others, of Xango, maracatu, and reza-de-defunto.
Keywords: Alberto Cavalcanti. Brazilian cinema. Guerra-Peixe. Soundtrack.
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Neste ano em que se comemora o centenário de Guerra-Peixe, a mídia brasileira tem aproveitado os
concertos e homenagens ao compositor para ressaltar suas qualidades e reclamar a pouca projeção que
sua obra ainda alcança. Isto é muito positivo para destacar a extraordinária produção deste artista e, cada
vez mais, garantir lugar nas salas de concerto do nosso país para a difusão de sua música orquestral e
camerística. Observo, no entanto, que pelo curto espaço para exposição das ideias e, muitas vezes, pelo
pouco envolvimento com a matéria, os jornalistas incluem comentários equivocados e sínteses que não dão
conta de uma história de tamanho peso artístico como a de Guerra-Peixe. Por outro lado, pela natureza da
escrita jornalística, ou seja, mais livre e direta, eles encontram as frases que possuem a força exata para a
comunicação da mensagem. Na reportagem especial para O Estado de S. Paulo, em 17 de março de 20141,
o jornalista João Marcos Coelho assumiu essas duas posições, as quais, com a liberdade de pesquisadora
de parte da obra de Guerra-Peixe, aproveito, a primeira, para sugerir uma correção, e, a segunda, para desenvolver a ideia central do artigo.
Apesar de não comprometer o teor da reportagem, o referido jornalista comete o seguinte equívoco,
quando resume a trajetória criativa de Guerra-Peixe: “estudou com Hans Joachim Koellreutter, o introdutor
no Brasil da música serial da Segunda Escola de Viena, a partir de 1944. Foi um serialista estrito, como se
pôde ver ao vivo quando Lutero, há pouco tempo, regeu o Noneto com a Camerata Aberta em concerto.
Perdeu a cabeça dodecafônica quando conheceu em 1949 os Maracatus do Recife.” Faço, então, minhas
observações.
Guerra-Peixe não foi um serialista estrito e não perdeu a cabeça dodecafônica em Recife, mas antes
disso. O período da escrita da música na técnica dos doze sons, 1944 a 1949, foi muito inquietante, e o artista se questionava constantemente sobre a possibilidade de diálogo e equilíbrio, em suas composições, da
expressão nacionalista com a técnica dodecafônica. Apesar das composições do início desta fase, 1944/45,
no qual se inclui o Noneto, serem mais rigorosas na aplicação da técnica do novo idioma musical, nelas, as
séries não aparecem estritamente na ordem previamente escolhida, como acontece no próprio Noneto,
provocando interpretações errôneas a respeito da série utilizada na peça. Nas peças escritas posteriormente, as séries dodecafônicas nem sempre tinham doze sons, como a do Duo para Fl e Vli. (1947), com 9
sons mais três repetidos (Figura 1) e da Peça para dois minutos (1947), para piano, na qual a série tem 10
sons (Figura 2). Sobre esta última Guerra-Peixe explica a Curt Lange, em 15/4/47: “Na Peça para dois minutos, para piano, a série é de dez sons. Levo em conta mais o elemento formal (com características nacionais)
do que a técnica Schoenbergueana propriamente.”(LANGE, 1995)

1 A reportagem pode ser conferida em http://www.estadao.com.br/noticias/arte-e-lazer,guerra-peixe-e-reavaliado-no-ano-de-seu-centenario,1141887,0.htm, acessado em 20/03/2012.
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Figura 1 - série dodecafônica do Duo para Fl e Vli., constituída de 9 sons mais três repetidos, conforme
exposta por Guerra-Peixe em correspondência a Curt Lange de 15/4/47

Figura 2 - Série dodecafônica da Peça para dois minutos, constituída de 10 sons, conforme exposta por
Guerra-Peixe em correspondência a Curt Lange de 15/4/47

Essas inserções, ou ‘infiltrações’, termo utilizado por ele para explicar as introduções do popular no erudito e vice-versa, de elementos da música brasileira na construção das séries já podem ser observadas em
peças de 1946, como na série elaborada para Três peças para Guitarra (Figura 3), de maio de 1946, sobre a
qual ele explica a Curt Lange em 24/3/1947: “Em Três peças para guitarra compus uma série de doze sons,
criando centro tonais, a fim de defender um ponto de vista, em discussão, e fazer uma música atonal e ao
mesmo tempo regionalista.”(LANGE 1995).

Figura 3 - Série dodecafônica das Três peças para Guitarra, conforme exposta por Guerra-Peixe em correspondência a Curt Lange de 24/3/1947

O mês de dezembro de 1947 marca um período de crise na composição. Reconhecendo a dificuldade de
execução e a falta de comunicabilidade com o público das primeiras composições dodecafônicas, Guerra-Peixe aproveita o final daquele ano para revisar a rítmica de doze delas, entre as quais o Noneto, cuja
versão final, alterada, é a partitura que consta nas bibliotecas. Como podemos ver, Guerra-Peixe não foi um
serialista estrito e foi, sim, perdendo a cabeça dodecafônica durante esta sua fase criativa.
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Retornando à síntese da trajetória de Guerra-Peixe proposta por João Marcos Coelho, aproveito a seguinte frase do regente Lutero Rodrigues com a qual o jornalista finaliza esta parte da matéria: “Ele tinha a
alma de pesquisador de campo. Chegava a morar nos lugares para pesquisar, enquanto os pesquisadores
de folclore eram de gabinete”. Aproveito aqui para destacar com minhas impressões este potencial de
Guerra-Peixe, esta alma de pesquisador de campo, sua sensibilidade para captar e registrar diversas formas de expressão e a ânsia de mostrar, de apresentar os resultados de sua pesquisa.
Segundo Guerra-Peixe, os compositores deveriam se interessar pelo aproveitamento do folclore em
suas composições mais pela a ambiência e pela sua essência. No cinema, no entanto, pelo menos nos filmes
do início da década de 1950, em parceria com Cavalcanti, ele parece encontrar espaço para apresentar os
resultados de suas pesquisas de forma mais próxima de suas observações musicológicas, como pude observar em O canto do mar, filme de Alberto Cavalcanti, lançado em 1953.
A história narrada no filme O canto do mar tem foco no sofrimento do povo da região nordestina, entretanto a trilha musical procura mostrar a musicalidade das expressões culturais daquela região, suas festas e
comemorações, experimentadas, pesquisadas e publicadas por Guerra-Peixe no início da década de 1950.
São projetadas na tela as festas do frevo, do maracatu, do bumba-meu-boi, o culto do Xangô, da reza-de-defunto e a música dos pregões. Apesar dos críticos atribuírem a Cavalcanti, para uns, o acerto, para outros,
o equívoco dessas inserções, elas são apresentadas conforme descritas e vivenciadas por Guerra-Peixe.
Ao contrário do entendimento de Viany (2009) de que essas manifestações tradicionais se destacam no
filme mais pelo exotismo que por imposição da trama, ou do de Glauber Rocha de que “O Xangô, O bumba-meu-boi, O maracatu_ os melhores momentos do filme são ainda falsos, embora narrados no melhor estilo
documentário” (ROCHA, 2003, p. 74), a opinião do crítico do estado de São Paulo na época do lançamento
do filme me parece mais adequada:
Numa obra cuja unidade fosse simplesmente episódica e linear, a inserção dessas sequências comprometeria a integridade da ação. Aqui, elas nos pareceram
enriquecedoras da atmosfera e da visão deste mural de imagens, que quer muito mais sugerir do que mostrar, muito mais comover do que explicar (JORNAL
ESTADO DE SÃO PAULO, 1953a, p. 6).

A maneira como o ritual do Xangô, o maracatu e a reza-de-defunto são apresentados em O canto do mar
indicam que a contribuição de Guerra-Peixe para a trilha sonora do filme foi além da composição da música
original, da canção título do filme e da música do frevo. Questionado se a preocupação com o social em
seus filmes se justificava pelas experiências com a pobreza de seu país, Cavalcanti disse que não, pois “no
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Brasil sempre estudei interno... só procurei ser de novo brasileiro quando voltei ao Brasil, depois de mais
de 100 filmes realizados na Europa” (CAVALCANTI apud CALDIERI, 2005, p. 34). Embora não haja comprovação, Guerra-Peixe, que na época das filmagens já havia mergulhado intensamente nas pesquisas das
tradições nordestinas, pode ter sido um agente importante na aproximação de Cavalcanti com a diferente
realidade daquele povo e uma forte influência nas escolhas da maneira como essas tradições foram inseridas no filme. Vale lembrar que, em 1952, Guerra-Peixe escreveu uma série de artigos para o suplemento
literário do Recife com o título Um século de Música no Recife, um apanhado da vida musical da cidade no
século XIX e, em 1955, publicou o livro Maracatus do Recife, ambas publicações resultantes de um mergulho de três anos nas manifestações culturais nordestinas.
Xangô - Raimundo, o rapaz protagonista na história, leva o pai, Zé Luís, a um ritual do Xangô, poderoso
Orixá do candomblé que, de sua ligação com a natureza, recebeu poderes de feitiçaria que se ligam também às questões mentais que envolvem a razão e o conhecimento, perfeitamente contextualizado com a
mente perturbada de Zé Luís.
Antes de levar o pai ao terreiro, Raimundo diz: “–Vamos, eu lhe levo lá! O Xangô é lá pro lado de Água
Fria”. - O terreiro a que Raimundo se refere é certamente a casa Ilê Obá Ogunté, localizado em Água Fria,
um bairro da zona norte de Recife. Fundada em 1875, essa é a mais antiga casa de Xangô da capital pernambucana. Conhecido atualmente como Sítio de Pai Adão, o terreiro foi tombado pelo governo do estado de
Pernambuco, em 1985. Em maio de 1950, Guerra-Peixe escreve a Mozart de Araújo (GUERRA-PEIXE apud
ARAÚJO, 2007, p. 22), e comenta que em suas investigações sobre os ritmos dos maracatus e Xangôs do
Recife ele foi aos terreiros interagir com os músicos. Certamente ele conheceu o terreiro Ilê Obá Ogunté
sugerido no filme.
Em O canto do mar, a câmera observadora procura registrar os elementos que compõem o ritual do
Xangô, utilizando superposições e vários cortes de imagens (Figura 4). Ficam à mostra objetos adorados
pelo Orixá, como as gamelas no quarto do Mané Mariano, os músicos percussionistas e seus instrumentos,
três tambores e agogô, o jogo dos búzios, que possibilita a comunicação entre os Orixás e os homens, a
dança - aluja, o canto e o idioma específicos.
Em outra carta a Mozart Araújo, de agosto de 1950 (GUERRA-PEIXE apud ARAÚJO, 2007, p. 23), Guerra-Peixe escreve sobre a extensa variedade de ritmos dos tambores do Xangô, mais de 100 que já havia
anotado. Segundo ele, o agogô também possui muitos ritmos, tocando notas diferentes, algumas vezes, e
em outras apenas uma nota, exatamente como enfatizado no filme, no qual o intérprete repete da mesma
maneira a mesma nota em meio ao ritmo inebriante dos percussionistas.
Maracatu elefante - A festa do Maracatu Elefante foi o principal campo das pesquisas de Guerra-Peixe
e tem espaço reservado no filme por aproximadamente dois minutos.
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No livro Maracatus do Recife (1955) ele explica que nas tradições do maracatu os objetos de maior apreço para os populares seguem a seguinte lista, em ordem decrescente: o tigre, o elefante o estandarte e as
calungas, que são as bonecas levadas pelas baianas.
No filme, cada um desses objetos é apresentado em primeiro plano, na mesma ordem encontrada por
Guerra-Peixe, exceto na inversão da apresentação dos totens dos animais, com o elefante aparecendo
antes do tigre no cortejo. Após os totens, são apresentados o estandarte e as calungas, intercalados com
imagens dos batuqueiros e seus instrumentos de percussão. A inversão se justifica já que a apresentação
é do Maracatu Elefante, no qual, o elefante vem na frente do tigre, fato que tem a ver com a história da
fundação da “nação”.
Segundo Guerra-Peixe (1980), a fundação do Maracatu Elefante está ligada à figura Júlia do Nascimento,
conhecida como Santa ou Santinha, nascida em 1877, que foi logo eleita rainha do Maracatu Leão Coroado. Tão logo Santinha casou-se com João Vitorino, escolhido como soberano do Maracatu Elefante, ela
abandonou o Maracatu Leão Coroado e, em 1947, foi eleita rainha do Maracatu Elefante. A rixa que se
estabeleceu entre as duas nações, Maracatu leão coroado e Maracatu elefante, justifica a troca da ordem
da apresentação dos totens no cortejo do segundo, como explica Guerra-Peixe:
Quando João Vitorino e Dona Santa deixaram o Maracatu Leão Coroado, os
participantes deste grupo ressentiram-se como o acontecimento e, a par das
rivalidades carnavalescas, começaram a fazer pilhérias com os membros do
Maracatu Elefante. Depreciavam o elefante, o totem do grupo, dizendo-o “animal manso”, apelido extensivo ao pessoal do mesmo cortejo. Vitorino teve a
ideia, então, de adotar o tigre, colocando-o no séquito, por trás do elefante.
Quando os populares do Coroado repetiam o gracejo, Vitorino respondia-lhes:
“– O elefante é bicho manso, mas olhe quem vem atrás [...]” E assim as piadas
não lograram o antigo efeito (GUERRA-PEIXE, 1980, p. 37).

Reza-de-defunto - Apesar das exigências cinematográficas, em função da composição e da plasticidade
da imagem, alterarem ligeiramente no filme o cenário do ritual da reza-de-defunto, seus elementos e suas
particularidades podem ser notados. Guerra-Peixe (GUERRA-PEIXE apud ARAÚJO, 2007, p. 59-90) explica
que no início de fevereiro de 1952 registrou a maior parte do material pesquisado por ele sobre o tema, e
que jamais ouviu a palavra velório entre os populares, que sempre usavam a expressão reza-de-defunto
para o ritual que precede o enterro das pessoas mortas, o qual é acompanhado de rezas, costumes e
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cantilenas folclóricas que misturam textos do catolicismo oficial, chamadas Excelências e Benditos. De
acordo com alguns populares a reza-de-defunto era cantada quando o defunto tinha mais de sete anos,
chamado então de pecador ou pecadora, já para os menores de sete anos - anjo, anjinho, anjinha ou anjin
-, não se cantava. No entanto, segundo Guerra-Peixe, outros já afirmavam que também se canta para os
anjos, mas com outras rezas.
No filme, a reza-de-defunto preparada para o anjinho Silvino é acompanhada da oração da mãe que
encomenda a alma do filho à Nossa Senhora, de cantilena e outros elementos do ritual, como descritos por
Guerra-Peixe, tais como: o banho no defuntinho, preparando seu o corpo e sua alma para a entrada no céu;
as quatro velas acesas em torno do anjinho; a rezadeira aos pés do defunto, na imagem ao lado esquerdo
de D. Maria, a mãe do garoto, comandando a reza que é repetida pelo coro em volta do morto.
Portanto, conclui-se que Guerra-Peixe tirou proveito dos espaços que o permitiram aplicar e comunicar
suas ideias artísticas e expressivas, assim como os resultados de suas pesquisas musicológicas, promovendo
inserções que transitavam entre os universos do popular, do folclórico e do erudito, tanto nas composições
de concerto quanto na trilha sonora do filme O canto do mar, de Alberto Cavalcanti. A audiovisualidade do
diferente contexto sociocultural existente no país proposta nesse filme pode ter contribuído para a tomada
de consciência cultural e política que se instalou no cinema brasileiro durante o triênio de 1952-53-54, período no qual, outros cineastas se interessaram por produções de cunho mais social e realista.
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