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RESUMO
A presente pesquisa apresenta sugestões interpretativas para as composições
Melopéias nº 3 para flauta solo, de Guerra-Peixe, e Sonatina para flauta e piano de
Camargo Guarnieri, sob o enfoque da interação erudito-popular. Para isso, vários
assuntos foram abordados como: interpretação musical, nacionalismo brasileiro,
gêneros musicais populares, perfil dos flautistas brasileiros, entre outros.
Questionou-se inicialmente se realmente existiu uma procura, por parte desses
compositores, pela linguagem popular e de que forma ocorreu. E depois de
observada a interação entre erudito e popular pelos compositores, questionou-se
ainda se era possível estender essa interação ao âmbito da interpretação musical.
Os procedimentos para responder a essas perguntas incluíram estudos biográficos
dos compositores, análise de características composicionais relacionadas à
interação erudito-popular, observação de parâmetros musicais e análise de
gravações de repertório popular brasileiro. Os resultados apontaram para a
possibilidade de uma construção interpretativa das composições que optasse por
uma interpretação que valoriza a linguagem popular nestas obras.

Palavras-chave: Interação erudito-popular. Flauta transversa. César Guerra-Peixe.
Camargo Guarnieri.
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ABSTRACT
This research presents suggestions for interpreting the compositions Melopéias no. 3
for solo flute, by Guerra-Peixe, and Sonatina for flute and piano, by Camargo
Guarnieri, from the perspective of the classical and popular interaction. For this,
several issues were discussed such as: musical interpretation, Brazilian nationalism,
popular musical genres, Brazilian flutists’ profile, among others. Initially, it was
questioned if it really existed a demand by these composers, for the popular
language and how it occurred. Once observed the interaction between classical and
popular by the composers, it was also questioned if it was possible to extend this
interaction to the scope of musical interpretation. Procedures for responding to these
questions included biographical studies of the composers, analysis of compositional
characteristics related to the classical and popular interaction, musical parameters
observation and analysis of Brazilian popular recordings. The results pointed to the
possibility of an interpretive construction of the compositions that chose an
interpretation that values the popular language in these works.

Keywords: Classical and popular interaction. Flute. César Guerra-Peixe. Camargo
Guarnieri.
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RESUMÉ
La présente recherche apporte des suggestions interprétatives des compositions
Melopéias nº 3 pour flûte solo, de Guerra-Peixe, et Sonatine pour flûte et piano de
Camargo Guarnieri, dans la mise au point d’interaction érudit-populaire. Pour cela,
plusieurs sujets ont été abordés comme: l’interprétation musicale, le nationalisme
brésilien, les genres musicaux populaires, le profil des flûtistes brésiliens, parmi
d’autres. D’abord, est demandé si ces compositeurs ont vraiment fait une recherche
pour le langage populaire, et la façon dont elle est arrivée. Et après d’observer
l’interaction entre l’érudit et le populaire utilisé par les compositeurs, est demandé
encore la possibilité d’allonger cette interaction au champ d’action d’interprétation
musical. Pour répondre a ces questions ont été utilisés des processus, à savoir:
études biographiques des compositeurs, analyse des caractéristiques des
compositions liées à l’interaction érudit-populaire, l’observation de paramètre
musicaux et analyse des enregistrements de répertoire populaire brésilien. Les
résultats ont montrés la possibilité d’une construction interprétative des compositions
qui choisit par une interprétation qui valorise le langage populaire de ces œuvres.

Mots-clés: L’interaction érudit-populaire. Flûte. César Guerra-Peixe. Camargo
Guarnieri.
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1

INTRODUÇÃO

Realizar uma interpretação musical é tarefa constante para o músico em suas
atividades artísticas. Durante a preparação para recitais, shows e concertos, o
músico toma decisões relacionadas às opções de interpretação da obra como, por
exemplo, as escolhas de andamento, articulação, dinâmica, fraseado, formação
instrumental mais adequada, dentre outras. Essas escolhas acontecem desde o
estudo inicial do repertório até o momento da apresentação para o público, na qual
algumas seleções ainda podem ser feitas, mesmo que o artista já se encontre no
palco.
Tais opções estão, muitas vezes, relacionadas à expressividade musical que,
quando alcançada em uma interpretação musical, pode mostrar a distinção entre
tocar, ao instrumento, as indicações notadas pelo compositor ou fazer escolhas que
personalizem a interpretação. As contribuições do intérprete à releitura da obra são
destacadas por Nicholas Cook, ao comentar que
quando um compositor compõe, ele está confiando no ouvido musical e na
imaginação de seu leitor, que irá definir os valores intervalares, rítmicos e dinâmicos
que a notação omite, assim como ele necessita contribuir com os valores sonoros,
dramáticos e emocionais que não podem, de certa forma, ser especificados na
1
2
partitura (COOK, 1989, p. 227, tradução do presente pesquisador ).

Observando o papel do músico na interpretação da obra, Gary McPherson e
Emery Schubert, em Measuring Performance enhancement in music, consideram
que a ―variação expressiva, na performance, é um fator extra musical diretamente

1

When a composer writes down music he is relying heavily on the reader‘s musical ear and
imagination in supplying the precise intervallic, rhythmic and dynamic values that the notation omits,
just as he has to contribute sonorous, dramatic and emotional values that cannot possibly be specified
in the score.
2

Todas as traduções de citações, que se encontram em língua estrangeira nas referências
bibliográficas, foram feitas pelo pesquisador.

2

relacionado à interpretação, e refere-se a um desvio da norma expressiva‖ 3
(McPHERSON, SCHUBERT, 2006, p. 67). Essa norma expressiva nada mais é do
que aquilo que o compositor propôs através da escrita musical. Considerando as
possibilidades de expressão do compositor em sua obra e as limitações da notação
musical, o intérprete fornece, então, na execução, sua própria compreensão musical
daquele texto.
Em minha carreira musical como flautista, tenho me deparado com uma
situação constante, relacionada à distinção existente, para o intérprete, entre a
música clássica e a popular. Essa situação encontra-se ainda mais próxima por
minha opção em trabalhar, de forma intensa, com as duas vertentes. Digo com isso
que é bastante comum, para mim, estar em um ensaio de orquestra durante o dia e
tocar em um show popular à noite. Na orquestra, preocupo-me exaustivamente com
as indicações do maestro, mantendo a precisão rítmica escrita, controlando
precisamente as dinâmicas, assim como a afinação conjunta, quando se toca um
acorde no naipe de madeiras, por exemplo. Em determinado show popular, preciso ir
muito além do que o compositor escreveu, para que possa tornar interessante aquilo
que será ouvido, preocupando-me com o ―sotaque‖4 utilizado na obra e com a
―levada‖5 assumida pelo grupo, para que em um solo de improviso, por exemplo,
possa fazer parte do contexto da obra.
3

Expressive variation in performance is an extramusical factor directly related to interpretation, and
here it is referred to as deviations from the expressive norm.
4

A utilização do termo sotaque é indicada por Gerling que, no artigo O tempo rubato na Valsa de
Esquina N.º 2 de Francisco Mignone, considera que ―esta questão do ―sotaque‖ é muito apropriada ao
estudo de obras com características nacionalistas, pois podemos estudar como vários intérpretes
imprimem ―sotaques‖ diferentes, dependendo de sua formação ou de estilos próprios‖ (GERLING,
2008, p. 10). O autor, ainda no mesmo artigo, considera para o uso do termo sotaque a analogia de
caracterização da linguagem regional ou até mesmo de identificação estrangeira definida pelo
sotaque.
5

Na terminologia dos músicos populares, a ―levada‖ ―é uma célula rítmica, ou rítmico-harmônica, que
caracteriza determinados acompanhamentos da melodia principal, constituindo fator básico de
identificação dos gêneros musicais‖ (TRAVASSOS, 2005, p. 18).
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Como tenho atuado em apresentações de alguns gêneros da música popular
brasileira, como choro, samba e baião, comecei a perceber que certas
características pertinentes à música popular estavam presentes em obras de alguns
compositores considerados pelo meio musical como representantes da música
erudita. Esse fato me fez, então, pensar em possibilidades interpretativas para obras
que valorizassem tais características composicionais.
Na história da música ocidental, desde o século XVI, na Europa, já era
possível perceber a interação entre as músicas erudita e popular (BURKE, 2010),
que ainda prospera atualmente, inclusive no Brasil, através de diversos grupos
musicais (vide p. 12). No Brasil, onde a música popular brasileira e a música clássica
de tradição europeia se destacam significativamente no cenário musical, observa-se,
nos dias atuais, uma convivência entre essas distintas formas de manifestação
musical, tanto sob a perspectiva da criação quanto da interpretação musical.
Para o que é proposto nesta pesquisa, considerou-se que existe uma
interação entre distintas formas de expressão a partir do estudo de obras de
compositores considerados, pelo meio musical, eruditos, mas que utilizam, por
razões diversas, uma escrita composicional que remete ao popular.
Foram escolhidas duas obras para serem analisadas, com especial atenção
dada à utilização de aspectos relacionados à cultura popular: Melopéias6 nº 3, de
César Guerra-Peixe (1914-1993), composta em 1950, e Sonatina para flauta e
piano, de Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), composta em 1947. Elas são
relevantes não só por suas características composicionais relacionadas à música
popular brasileira, mas por se relacionarem a uma linguagem composicional
A palavra ―melopéias‖ foi alterada pela Reforma Ortográfica de 2009, sendo atualmente grafada
como melopeias. Porém, optou-se aqui pela utilização da grafia original dada por Guerra-Peixe, visto
que é o nome da obra. O termo melopeia é um elemento textual literário, definido por Ezra Pound
como uma modalidade de poesia ―em que as palavras são impregnadas de uma propriedade musical
(som, ritmo) que orienta o seu significado‖ (POUND, 2006, p. 11).
6
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contemporânea ao período, sob vários aspectos musicais, como o distanciamento
do tonalismo (pelo modalismo ou atonalismo), a polirritmia e as escritas não
convencionais. Supõe-se, dessa forma, que Guarnieri e Guerra-Peixe, pertencentes
ao meio cultural de grande tradição (termo que será discutido no capítulo 1), nessas
composições, incorporaram elementos musicais populares às suas criações.
Uma questão aqui discutida é se realmente existiu uma procura, desses
compositores, por essa linguagem popular e de que forma ela ocorreu. Depois de
observada a interação entre erudito e popular pelos compositores, questionou-se,
ainda, se foi possível levá-la ao âmbito da interpretação musical. Sendo assim, esta
pesquisa busca investigar escolhas interpretativas para a flauta nas duas obras, sob
a perspectiva da interação entre erudito e popular, já que foram compostas com a
utilização de traços da música popular brasileira, fato que será demonstrado
subsequentemente.
É importante informar ao leitor que informações sobre a parte do piano da
Sonatina também serão abordadas, mas com maior enfoque na questão
interpretativa e sem uma proposta técnica específica, já que a pesquisa é mais
direcionada aos aspectos técnicos da flauta. A partir da observação de
características composicionais que remetam à música popular brasileira nas obras, o
objetivo é propor uma interpretação dessas obras que considere a interação eruditopopular.
A sugestão interpretativa aqui discutida é construída por meio do estudo de
parâmetros interpretativos. Ross Duffin, no artigo Performance Practice: Que me
veux-tu? What do you want from me?, observa a importância da escolha desses
parâmetros pelo músico ao construir a interpretação de uma obra e descreve alguns
deles:
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Os parâmetros da performance practice para música barroca (ou para qualquer
música) incluem sonoridade, situação, altura, afinação e temperamento, articulação,
ornamentação, improvisação, andamento, notação, e dinâmica. Performers tomam
decisões sobre isso a todo momento, quer eles saibam ou não. O que acontece é
que quando eles não pensam a respeito, eles tomam decisões baseadas no senso
7
comum (DUFFIN, 1995, p. 8).

Os cinco parâmetros escolhidos para conduzir este estudo foram timing,
articulação, sonoridade, notação e dinâmica, considerando que eles produziriam
uma significante modificação no caráter interpretativo das obras, segundo a
abordagem proposta nesta pesquisa. Acredita-se, ainda, na possibilidade de que
outros parâmetros, como andamento, ornamentação, também sejam importantes em
uma escolha interpretativa, apesar de não serem aqui considerados. Nesse sentido,
é interessante observar que não existe o objetivo de se estabelecer uma
interpretação única para as composições estudadas, visto que o processo de
escolha interpretativa é extremamente pessoal e prevê que o músico faça suas
seleções a partir de um ponto de vista que, provavelmente, se diferenciará de outro
intérprete.
O resultado final é apresentado por meio de sugestões interpretativas,
recomendadas de acordo com as características composicionais e, ao mesmo
tempo, organizadas a partir de dados para cada parâmetro, obtidos por meio de
análises das gravações e de informações bibliográficas.
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The parameters of performance practice for baroque music (or any music, for that matter) include
sound, situation, pitch, tuning and temperament, articulation, ornamentation, improvisation, tempo,
notation, and dynamics. Performers make decisions about these things all the time whether they know
it or not. It's just that when they don't think about them, they make the decisions by default.
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1 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS ASSUNTOS DA PESQUISA

Para a compreensão da proposta desta pesquisa, serão discutidos alguns
temas que precisam ser tratados antes que se inicie o processo de estudo das obras
e das sugestões interpretativas. Interpretação musical, interação entre cultura
popular e erudita, interação popular-erudito no nacionalismo brasileiro, influências
populares abordadas, relação popular-erudito nos flautistas brasileiros e propostas
metodológicas da pesquisa serão nossos principais tópicos neste capítulo.

1.1 PONTOS DE VISTA SOBRE A INTERPRETAÇÃO MUSICAL

A temática ―interpretação musical‖ pode ser percebida pelos estudos de vários
pesquisadores, em diversas abordagens. Discorrer sobre alguns deles é importante
para que se compreenda a linha de pensamento que se pretende seguir nesta
pesquisa.
O primeiro ponto de vista aqui apresentado é o da pesquisadora Marissa
Silverman que discute, no artigo Musical interpretation: philosophical and practical
issues, dois extremos para uma escolha interpretativa. O primeiro, ―formalista ou
objetivo‖, apresenta o ―conceito da ênfase da performance em ‗deixar a partitura
falar por si‘; um performer é meramente o ‗servo‘ do compositor‖8 (SILVERMAN,
2007, p. 102). Um importante defensor dessa estética é o filósofo italiano Benedetto
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[…] concept of performance emphasize ‗letting the score speak for itself‘; a performer is merely the
‗servant‘ of the composer.
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Croce (1945), que se posiciona a favor da ideia de fidelidade às intenções do
compositor, defendendo interpretações impessoais9que buscam ser ―fiéis‖ à obra.
O posicionamento oposto ao formalista é tratado por Silverman como ―aberto
ou subjetivo‖, no qual se acredita que ―performers têm ‗licença poética‘ para
interpretar e realizar uma leitura baseada quase inteiramente em seus sentimentos e
desejos únicos‖10 (SILVERMAN, 2007, p. 102).
Após abordar os dois opostos, Silverman propõe a seguinte reflexão:
Primeiramente, num nível conceitual, sugiro ser crucial esclarecer a todos os
estudantes – performers, ouvintes, compositores, educadores musicais – sobre os
vários pontos de vista que estudiosos e performers mantêm sobre a natureza da
performance e da interpretação musical. Conhecendo estes posicionamentos,
performers têm permissão para desenvolver seus próprios caminhos e meios de
11
formar um trabalho de arte musical individual (SILVERMAN, 2007, p. 110).

Para a autora, a escolha interpretativa, por parte do músico, pode representar
a construção de uma obra autônoma, alternativa essa que demonstra uma das
múltiplas possibilidades de construção. É o que considera também Sandra Abdo
(2000) no artigo Execução/Interpretação musical: uma abordagem filosófica, ao
debater o significado da interpretação, baseada na reflexão de Luigi Pareyson
(1997):
Tratando-se de uma relação dialética, na base da qual estão pólos orgânicos,
constitutivamente multifacetados, plurissêmicos e inexauríveis, o que, em suma, se
pode esperar desse tipo de atividade [a interpretação] é, ao mesmo tempo e
inseparavelmente, a revelação da obra em uma de suas possibilidades e a expressão

9

Benedetto Croce coloca-se a favor da intenção de preservar ou devolver ao objeto físico (obra) toda
sua energia primitiva. Defende, ainda, que, apesar da impossibilidade de restauração completa da
obra em qualquer condição, as ―Interpretações Históricas‖ tentam reintegrar os fragmentos alterados
no curso da História, oferecendo a oportunidade de obter a obra de arte da maneira que o autor a
concebeu no momento da criação (CROCE, 1945).
10

[…] performers have ‗poetic license‘ to interpret and realize a score based almost entirely on their
unique feelings or desires.
11

First, on a conceptual level, I suggest it is crucial to enlighten all students – performers, listeners,
composers, music educators – about the various views that scholars and performers hold about the
nature of music performing and interpretation. Knowing these stances, performers ‗have permission‘ to
develop their own ways and means of forming an individualistic musical work of art.
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da pessoa que interpreta, condensada em um de seus múltiplos pontos de vista
(ABDO, 2000, p. 23).

Abdo enfatiza a autonomia do intérprete em ―revelar‖ a obra, demonstrando a
individualidade de cada interpretação. Corroborando com a ideia de autonomia de
uma interpretação, o pesquisador Nicholas Cook (2006) mostra a gama de opções
existentes ao se construir a interpretação de uma obra:
Nenhuma performance exaure todas as possibilidades de uma obra musical, dentro
da tradição da Música ―Erudita‖ Ocidental, e, neste sentido, a performance poderia
ser compreendida como um subconjunto de um universo mais amplo de
possibilidades. (...) Há decisões de dinâmica e timbre que o performer precisa tomar,
mas que não estão especificadas na partitura; há nuanças de andamento que afetam
essencialmente a interpretação e que fogem das especificações metronômicas
explicitadas na partitura (COOK, 2006, p. 9-10).

Observados os pontos de vista de Silverman, Abdo e Cook, acredita-se que é
importante que o músico tome decisões interpretativas para atender às
necessidades que estão além do que se pode grafar e que essas decisões, se
realizadas pelo intérprete, demonstram expressividade.

1.2 INTERAÇÃO ENTRE CULTURA POPULAR E ERUDITA

Discutir um assunto que tenha relação com a dicotomia entre música erudita e
popular é algo sempre intricado. Conceituar cada um desses universos, que se
desdobram em inúmeros outros conceitos e possibilidades, pode-se tornar uma
tarefa muito complexa e, até mesmo, insondável.
A escolha de um pesquisador sobre quais termos serão escolhidos para
abordar esse assunto é difícil tarefa em um estudo. Isso pode ser observado em
vários trabalhos acadêmicos, como é o caso da dissertação de Marco Túlio de Paula
Pinto (2005), na qual o pesquisador opta pelo uso do termo ―música clássica‖, mas
reconhece que ―a tentativa de se denominar uma arte musical distinta da
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manifestação cultural espontânea vinda do povo esbarra num problema imediato:
encontrar um termo que tenha um significado completo e definitivo‖ (PINTO, 2005, p.
9). Além disso, afirma que ―qualquer definição que possa ser aplicada nunca atingirá
em sua plenitude o significado pretendido. Além disso, a maior parte dos termos
utilizados para identificar tal arte não-popular carrega, em maior ou menor teor, um
certo preconceito‖ (op. cit: 9).
Outros autores também vêm trabalhando nessa temática, na tentativa de
delinear o espaço existente entre o erudito e popular, concluindo que não há uma
divisão tão clara entre eles. Exemplos como o da dissertação A questão rítmica e a
defasagem dos códigos no piano nacionalista brasileiro, de Aline Oliveira (2006),
mostram que associações diferenciadas, nas músicas erudita e popular, existem no
ambiente de performance. Através de entrevistas com pianistas, Oliveira as
considera como estereotipadas:
Em que o conhecimento da música popular influencia o intérprete da música de
concerto e vice-versa? Aqui é importante repetir que, embora a proposta da pesquisa
fosse restringir esse questionamento ao processo de construção da interpretação da
música brasileira, popular e nacionalista, para piano, os entrevistados deram
respostas de características mais generalizantes. São recorrentes em suas
declarações as seguintes associações: música de concerto – técnica, refinamento,
disciplina e bom gosto interpretativo; música popular – espontaneidade, liberdade,
improvisação, riqueza rítmica. Essas associações, embora estereotipadas, foram
pontos de partida para comentários que destacam os diversos aspectos que devem
estar presentes na formação do músico, independente do repertório que ele
interprete (OLIVEIRA, 2006, p. 98).

Ainda examinando as possibilidades de conceituar o que seria erudito ou
popular na música, observa-se, muitas vezes que músicos, compositores e
pesquisadores recorrem a outros termos como alternativa para se desvencilhar
desses conceitos. É o caso de Hermeto Pascoal, tema da pesquisa de Lúcia
Pompeu de Freitas Campos:
Essa nova geração de instrumentistas chamava a música que faziam de ―música
instrumental brasileira contemporânea‖. Hermeto prefere chamar sua música de
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―música universal‖ ou ―música livre‖. São definições que buscam outro espaço, talvez
uma alternativa à dicotomia erudito/popular, que sempre esteve presente na
categorização da música no Brasil. (CAMPOS, 2006, p. 14).

No artigo Adeus à MPB, Carlos Sandroni, estudando a dicotomia entre música
popular e folclórica, reflete sobre a mesma questão, mostrando que os termos
podem ter diferentes conotações, dependendo do ambiente em que se encontram:
Mesmo em sociedades culturalmente tão próximas como o Brasil e a França, a
maneira de delimitar estilos de música pode sofrer variações importantes. A musique
populaire francesa não corresponde à ―música popular‖ brasileira, mas antes ao que
chamamos no Brasil de ―música folclórica‖. Por outro lado, a expressão francesa
musique folklorique está carregada de conotações pejorativas que, no caso brasileiro,
se existem, não são tão fortes (SANDRONI, 2004, p. 1).

Detalha, ainda, cronologicamente, a mutação do significado da nomenclatura
―música popular‖ no Brasil:
A primeira coisa a notar é que até os anos 1940 usava-se correntemente no Brasil a
expressão ―música popular‖ com sentido similar ao que hoje prevalece na França. (...)
No decorrer da década de 1960, as palavras música popular brasileira, usadas
sempre juntas como se fossem escritas com traços de união, passaram a designar
inequivocamente as músicas urbanas veiculadas pelo rádio e pelos discos. (...) A
partir dos anos 1990, pelo contrário, a afirmação ―gosto de MPB‖ passa a só fazer
sentido se interpretada como adesão a um segmento do mercado musical
(SANDRONI, 2004, p. 2-5).

Observando esses posicionamentos com relação aos conceitos erudito e
popular, esta pesquisa vai ao encontro do que define Burke (2010), com os termos
―grande tradição‖ e ―pequena tradição‖. A interação entre cultura popular e erudita é
defendida por esse autor, que acredita na sua existência desde o início da história
da Europa moderna pela presença das pequenas e grandes tradições. Burke faz
uma releitura de uma classificação inicialmente sugerida pelo antropólogo social
Robert Redfield, nos anos 1930, que define como cultura de grande tradição aquela
―cultivada em escolas ou templos‖, enquanto a de pequena tradição ―se mantém nas
vidas dos iletrados, em suas comunidades aldeãs‖ (REDFIELD apud BURKE, 2010,
p. 51).
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Entretanto, a interação entre elas não se apresentava em uma mesma
proporção. De acordo com a perspectiva de Burke, por sua pouca acessibilidade, a
cultura de grande tradição (erudita) não era recebida pelo povo na mesma
intensidade com que os intelectuais se relacionavam com a cultura popular. O difícil
acesso acontecia porque a cultura erudita era vivida apenas nas universidades e
liceus, enquanto a popular encontrava-se disseminada por toda a cidade. Já o
acesso dos intelectuais à cultura popular era feito de forma intensa. Em fins do
século XVIII, por exemplo, na Europa, a busca dos eruditos pelos costumes
populares ocorreu em todas as áreas artísticas quando os intelectuais começaram a
se interessar pelas estórias, canções, festas e outros costumes do povo. A busca
pela autenticidade popular poderia enriquecer a arte culta, que precisava se
alimentar da cultura popular. Burke destaca como foi intenso esse acontecimento no
ambiente musical:
Nos anos 1790, Haydn fez arranjos com canções populares escocesas. Em 1819, um
decreto do governo ordenou que as autoridades locais da Baixa Áustria, em nome da
Sociedade de Amigos da Música, procedessem à coleta de melodias populares
(BURKE, 2010, p. 30).

O autor afirma, ainda, que, já no século XIX, eram inseridas, nas criações dos
intelectuais, características pertencentes à cultura popular. Sua descoberta ―estava
intimamente associada à ascensão do nacionalismo‖ (BURKE, 2010, p. 35), situação
semelhante à que acontece com a música brasileira, como poderá ser observado no
decorrer desta pesquisa.
Após essa breve reflexão acerca dos termos ―erudito e popular‖ e suas
implicações, opta-se por continuar com a utilização desses mesmos termos durante
o decorrer da pesquisa. Porém, considera-se que eles são passíveis de substituição
por outros termos. Música erudita poderia ser também música séria, música clássica
ou música de concerto; música popular pode abranger o folclórico, o rural ou o
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urbano. O importante é a compreensão da reflexão que se faz sobre esses termos e
suas diversas imbricações observadas no decorrer deste estudo.

1.3 A INTERAÇÃO ERUDITO-POPULAR NO NACIONALISMO BRASILEIRO

Atualmente observa-se na música brasileira um relacionamento intenso entre
diferentes manifestações musicais. Atividades musicais de relevantes grupos
brasileiros como UAKTI12, Banda Mantiqueira, Quinteto Pau Brasil, Quinteto VillaLobos, entre outros, evidenciam esse panorama através da performance de
repertório diversificado, contemplando obras originais e adaptações e atividades de
criação através de arranjos e improvisação.
De certa forma, percebe-se que no ambiente musical brasileiro, já a partir de
meados do século XIX, delineia-se uma perspectiva semelhante à ocorrida na
Europa, como mostrou Peter Burke. No Brasil, o caminho nacionalista começa a ser
trilhado por vários compositores pertencentes ao meio musical erudito, promovendo
uma interação mais direta com elementos da cultura popular, sedimentando cada
vez mais esses procedimentos como paradigmas para o emergente nacionalismo.
Trilha essa que continua existindo no século XX, com destaque para compositores
como Luciano Gallet, Lorenzo Fernandes, Heitor Villa-Lobos e, posteriormente,
Francisco Mignone, Camargo Guarnieri, César Guerra-Peixe, entre outros.

12

No artigo A integração da prática deliberada e da prática informal no aprendizado da música
instrumental, Patrícia Santiago descreve o perfil musical do grupo UAKTI, destacando o transitar
entre o erudito e o popular no processo criativo do grupo: ―Assim, adotando procedimentos da música
popular, da música originária de outras culturas e da música erudita contemporânea, além de ter
como base do seu trabalho a inovação, o experimentalismo e a integração de diferentes linguagens
musicais, os músicos do UAKTI ampliaram e enriqueceram sua formação musical. Dentre as
habilidades informais adquiridas pelos integrantes do grupo, destacam-se as práticas de arranjo,
improvisação e criação, muitas vezes realizadas de forma coletiva‖ (SANTIAGO, 2006, p. 59).
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Para melhor compreender a utilização da música popular na busca pelo
nacionalismo brasileiro, alguns exemplos de compositores podem ser ressaltados,
como mostra Elizabeth Travassos em Modernismo e música brasileira:
Autores como Nepomuceno, Alexandre Levy e Brasílio Itiberê da Cunha, nascidos em
meados do século XIX e considerados precursores do nacionalismo, serviram-se da
citação e dos títulos evocativos da cultura musical popular. A peça final da Suíte
Brasileira para orquestra, de Levy, chama-se ―Samba‖. A Série brasileira de
Nepomuceno cita a canção do ―Sapo cururu‖ na primeira parte, e a última foi
denominada ―Batuque‖. A sertaneja, ―fantasia característica‖ para piano, de Itiberê, foi
anunciada em 1869 como obra representativa de um movimento de nacionalização e
costuma ser referida como pioneira na citação de melodias da tradição oral, no caso
o tema de dança ―Balaio, meu bem, balaio‖, que aparece numa das seções
(TRAVASSOS, 2000, p. 37).

Falando especificamente de Brasilio Itiberê da Cunha (1846-1913), José
Maria Neves, em Música Contemporânea Brasileira, observa que
este compositor, que foi na verdade um diletante, sentia o desejo de nacionalizar a
expressão musical, e isto através da utilização, como base temática, de elementos da
música popular. É o que ele realiza na rapsódia ―A Sertaneja‖ para piano, composta
em 1860 e editada em 1869, que tem como tema central a canção gaúcha ―Balaio‖,
tema que será depois usado por muitos outros compositores (NEVES, 1981, p. 18).

Já Alberto Nepomuceno (1864-1920) começaria a desenvolver tendências
nacionalistas em suas obras, como o uso de elementos melódicos rítmicos
populares urbanos e afro-brasileiros. Neves cita como exemplos o Intermédio e o
Batuque, partes da Série Brasileira: ―no Intermédio, a linha melódica lembra um
‘maxixe‘ e o Batuque está construído sobre células rítmicas de grande simplicidade e
diretamente tomadas das danças afro-brasileiras‖ (NEVES, 1981, p. 21).
Apesar do bom convívio entre a música erudita e popular nos dias atuais,
nem sempre as coisas foram tão harmoniosas, sendo essa situação amenizada
apenas após o estabelecimento da indústria cultural. No início de século XX, o
compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959) viveu a dualidade entre a formação
musical junto aos chorões e seresteiros no Rio de Janeiro e a formação erudita, em
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uma procura por um novo percurso da música para uma atualização modernista
(SQUEFF, WISNIK, 2004). Ainda nesse período, ocorria uma maior divulgação da
música popular nas rádios, reflexo da indústria cultural musical como uma vertente
popular urbana, o que fez com que compositores como Luciano Gallet (1893-1931),
Lorenzo Fernandes (1897-1948) e o próprio Villa-Lobos precisassem determinar
uma referência quanto ao material popular e nacional a ser utilizado nas
composições eruditas, como apresenta Luiz Otávio Braga, em sua tese A Invenção
Da Música Popular Brasileira: de 1930 ao final do Estado Novo :
A cada vez mais crescente e inevitável divulgação pelas rádios e fonógrafos, da
música dos compositores populares, deflagra a partir do último quartel da década de
20, um certo tipo de incômodo que pudemos encontrar em determinados discursos
de Mário de Andrade, Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes e, na mesma medida, em
Luciano Gallet. Nesses autores, particularmente, não raro encontramos sintomas de
um insuspeito e paradoxal desconforto com as inovações técnicas que pululam no
período que ora estudamos. Avidamente determinados a discutir e determinar pela
via de um projeto ideológico, a música artística (erudita) brasileira, são obrigados a
elaborar um ideário a respeito do que consideram nacional e/ou popular e suas
possibilidades de oferecer o material fundamental a partir do qual seria erigida, enfim,
a grande música do Brasil, de modo a ombrear-se com a grande tradição musical
européia (BRAGA, 2002, p. 141).

Ainda analisando o advento da indústria cultural, Braga (2002) descreve o
posicionamento de Luciano Gallet no início da década de 1930:
é bastante clara a postura de Gallet no que tange a considerar uma poética com base
na matriz folclórica desde que os compositores dominem os padrões eruditos, únicos,
a seu ver, capazes de produzir resultados elevados. A via, portanto, é de mão única:
fora do recôndito das manifestações eminentemente autóctones, o único lugar
possível de existência artística do material folclórico seria a música erudita. As rádios
eram criticadas pela exploração e, principalmente, por contabilizar créditos para
aquelas manifestações em relação a uma audiência carente de educação e
orientação (BRAGA, 2002, p. 145).

Percebe-se que a relação entre a cultura erudita e a popular no Brasil tinha
um histórico conflitante, no qual a referência cultural era ditada pela Europa. Esse
fato gerava uma negação ao contato com a cultura popular pela elite, como comenta
Travassos (2000, p. 35): ―a proximidade das culturas populares nos centros urbanos
mais prósperos foi vivida como promiscuidade‖. Ernesto Nazareth (1862-1934),
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importante pianista e compositor na história da música brasileira, que tem seu nome
vinculado à música popular, principalmente por compor tangos brasileiros13, vive em
1922 um fato distinto do quadro conflitante mencionado, ao fazer um concerto com
suas composições no Instituto Nacional de Música, ambiente considerado erudito,
atendendo a um convite feito por Luciano Gallet (NEVES, 1981). Percebe-se que
Gallet, ao se posicionar a favor do compositor Ernesto Nazareth, possibilita a sua
inserção em um ambiente erudito, mas não o exclui do mundo da música popular,
pois suas peças puderam ser tocadas em um recital de uma sala de concerto,
principalmente pela escrita composicional refinada, mas podia-se perceber que
essas composições ainda traziam a linguagem popular brasileira.
Quanto a Gallet, em suas primeiras peças não eram percebidas influências da
música popular, mas, a partir de 1922, o compositor mostraria uma tendência a se
aproximar das obras populares brasileiras, através de suas próprias criações:
Pouco tempo depois, Gallet realiza um concerto de suas próprias obras, executando
algumas peças que mostram sua tendência para o nacionalismo musical. Ouve-se
então o ―Tango Batuque‖ para 2 pianos a 8 mãos (a utilização do termo tango revela
seu gosto pela música de Nazareth e de composições populares), a ―Dança
Brasileira‖ para violoncelo e piano e as primeiras ―Canções Brasileiras‖ recolhidas e
harmonizadas por ele (NEVES, 1981, p. 57).

O enfoque nacionalista foi vivenciado de diferentes formas em diversos
momentos pelos compositores brasileiros. Em fins do século XIX, Nepomuceno,
Alexandre Levy e Brasílio Itiberê da Cunha, alguns dos primeiros compositores
nacionalistas brasileiros, recorrem à citação de temas da cultura musical popular,
enquanto no início do século XX compositores como Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes
e Luciano Gallet, já pertencentes a um segundo momento do nacionalismo
brasileiro, se preocupam com a construção de um nacional popular que ofereça
material para a construção da música brasileira. Ernesto Hartmann (2010), por
13

Gênero musical dançante e de inspiração popular que se assemelha ao maxixe.
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exemplo, observa em sua tese que os compositores precursores do nacionalismo
brasileiro, embora criticados por Cláudio Santoro pela abordagem ligada ao folclore,
foram, ao mesmo tempo, importantes para o movimento nacionalista. Segundo
Hartmann,
no Brasil a primeira geração nacionalista composta por Alexandre Levy, Alberto
Nepomuceno e outros compositores que precederam imediatamente a Villa-Lobos,
utilizava frequentemente este exato recurso, o da apropriação dos elementos
superficiais do folclore sem uma estilização. Foi um passo importantíssimo para o
nacionalismo brasileiro, principalmente se consideramos que foi seguido por
gerações que alcançaram esta internalização e estilização, representadas estas por
Villa-Lobos e Oscar Lorenzo Fernandez e, posteriormente, por Guerra Peixe,
Camargo Guarnieri e pelo próprio Santoro em sua fase nacionalista (HARTMANN,
2010, p. 28).

Ainda observando as formas de nacionalismo musical praticadas no país, o
autor observa dois tipos que se diferenciam: o de conteúdo patriótico e o reformista.
Alguns tipos de nacionalismo musical, especificamente o mais óbvio deles, é a
utilização de música de conteúdo patriótico, geralmente associado à música militar.
Outra forma, a reformista (esta mais importante para o projeto nacionalista no Brasil),
é a da fusão de elementos locais como sons, gêneros, instrumentos com uma
estética, estilo e prática cosmopolita (HARTMANN, 2010, p. 37).

Dentre os últimos compositores citados por esse estudioso estão os aqui
pesquisados: César Guerra-Peixe e Mozart Camargo Guarnieri, que, do ponto de
vista adotado neste trabalho, teriam praticado a forma reformista descrita por
Hartmann, contando, em suas carreiras, com composições que fundem elementos e
gêneros regionais a uma prática cosmopolita, representando a busca de uma
identidade nacional na música popular brasileira. Isso será discutido por meio dos
exemplos musicais abordados nos próximos capítulos.

1.4 ALGUMAS INFLUÊNCIAS POPULARES

Neste estudo, observa-se a possibilidade dos compositores Guerra-Peixe e
Guarnieri utilizarem a linguagem popular em algumas de suas composições, como
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as que nos propomos a analisar. As características estão relacionadas a elementos
da estrutura musical do choro, da valsa, do maracatu e da música rural paulista. É
importante abordar esses gêneros, mesmo que de forma breve, para, assim,
fornecer informações relevantes para a sugestão interpretativa a que se destina esta
pesquisa. O tratamento proposto nesta tese será mais direcionado ao enfoque
interpretativo. Por isso, considera-se importante discutir algumas relevantes
pesquisas de cunho musicológico ou sociológico, mesmo que muitas delas não
tenham a abordagem interpretativa aqui proposta, como as de:
- Eugenia de Freitas Maakaroun (2005), que, em sua dissertação, descreve a
produção de um documentário que narra, detalhadamente, sedes dos Maracatus
Nação Porto Rico, Nação Elefante, Piaba de Ouro, Carpina, Nazaré da Mata, Nação
Luanda, Nação Estrela Brilhante e Nação Encanto da Alegria. Porém, isso é
realizado sem que sejam descritas especificidades do conteúdo musical e
interpretativo.
- Pedro de Moura Aragão (2011), com sua tese de doutorado, que se torna
referência para o tema ―choro‖. O autor aborda os aspectos históricos e etnográficos
do gênero musical, através da releitura do importante livro de Alexandre Gonçalves
Pinto, O Choro: reminiscências dos chorões antigos, obra já estudada por outros
pesquisadores, mas que, segundo Aragão (2011, p. 3), é ―um estudo etnográfico
[que] nunca foi feito pelos poucos estudiosos que se debruçaram sobre ela, como
Vasconcelos, Tinhorão e Cazes‖.
O enfoque dado por esta pesquisa, a partir da proposta interpretativa, fica,
assim, mais próximo de autores como:
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- Guerra-Peixe (1980), em Maracatus do Recife, que trata de aspectos do
maracatu, dando um enfoque histórico-social, sempre conectado ao ambiente
musical14 e às distinções entre grupos, nomeados também de nações15;
- Almeida (1999) e Santos (2002), que colaboram para a construção de uma
organização de enfoque interpretativo no choro, designando termos para as
características composicionais e aplicando-os a obras para piano;
- Barrenechea (2000), que, em sua tese de doutorado, aborda obras para
flauta de Mignone e considera a existência de diferenças entre a valsa europeia e a
brasileira, construindo seu pensamento a partir de autores como Bruno Kiefer,
Leonardo Gavina e Gérard Béhague.

1.4.1 O choro

O choro, gênero musical representativo da música popular instrumental
brasileira, destaca-se em inúmeros músicos e compositores do início do século XX,
como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Altamiro Carrilho, Waldir Azevedo, dentre
outros. Também é importante ressaltar que compositores como Antônio Callado,
Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, por exemplo, ainda
na segunda metade do século XIX, contribuíram para sua consolidação como
gênero musical no século XX, compondo polcas, maxixes, lundus e valsas, danças
que trazem a base para o que seria o choro como composição. Márcia Taborda

14

Um dos exemplos desse tipo de tratamento é a tentativa de Guerra-Peixe em explicar o que
significa o vocábulo maracatu, que ―não nos parece derivar de expressões ameríndias, mas nomeava
uma forma particular de batuque sob o seu aspecto precisamente rítmico‖ (GUERRA-PEIXE, 1980, p.
31).
15

Guerra-Peixe (1980) trata do tema nação, propondo que, desde o século XVII, esse termo já era
utilizado: ―Tais grupos não passavam de meros ajuntamentos de escravos, uma vez que a monarquia
branca procurava mantê-los misturados, a fim de que não se organizassem para a execução de
desordens e não promovessem insurreições‖ (GUERRA-PEIXE, 1980, p. 17). O autor,
posteriormente, referencia o termo ao cortejo recifense atual.
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aborda tal fato a partir da observação de registros fonográficos do início do século
XX:
Os primeiros registros fonográficos nos deram a possibilidade de vislumbrar o
ambiente musical que vinha se desenvolvendo desde fins do século XIX. Como não
poderia deixar de ser, os gêneros executados eram o repertório dos chorões: valsa,
schottisch, quadrilha, mazurca, polca, tangos, modinhas, cançonetas e lundus,
veiculados por vozes acompanhadas de violão, piano, pelas bandas e, finalmente,
pelos grupos de choro (TABORDA, 2008, p. 55).

Além de ter se consolidado como gênero musical, por suas características e
estruturas composicionais, o choro pode ser também observado como estilo, ao se
considerar a maneira como os músicos interpretam as composições. Dessa forma, o
choro como estilo se afirmaria como gênero, ou o seu contrário, o gênero permitiria
várias abordagens estilísticas (TABORDA, 2008). A maneira como flautistas como
Pixinguinha,

Benedito

Lacerda,

Altamiro

Carrilho

e

Copinha

compunham,

solidificando o gênero choro e ainda contribuindo para o desenvolvimento do estilo,
podem ser consideradas como propostas de uma performance peculiar ao choro,
nas realizações rítmicas, nas escolhas de articulações e na sonoridade diferenciada,
sendo exemplos claros do diálogo entre estilo e gênero.
Emprega-se a classificação utilizada por Almeida (1999) em sua dissertação
para analisar as obras de Guerra-Peixe e Guarnieri. O autor pesquisou o choro no
piano brasileiro e desenvolveu uma classificação de características peculiares a ele
em diversas obras de referência. Um artigo que também se utilizou dessa
classificação é o de Rafael dos Santos (2002), em que o pesquisador propõe
observações de referências do gênero nas obras Canhôto e Manhosamente, de
Radamés

Gnattali

(1906-1988),

ambas

compostas

―entre

1950

e

1955‖

(MARCONDES, 1998, p.330) e, a partir dessas observações, faz considerações a
respeito de sua execução ao piano. Santos destaca, por exemplo, nas duas obras
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estudadas, a presença de algumas características do choro definidas por Almeida
como Valorização melódica do contratempo, Baixo Condutor Harmônico e Alusão à
síncopa (ALMEIDA, 1999; SANTOS, 2002), além de outras. Ao final, o autor faz
considerações sobre a execução da obra, que se apóiam, entre outras coisas, nas
características observadas.

1.4.2 A valsa
A valsa, dança de origem europeia, caracterizada por seu compasso ternário,
chega ao Brasil no início do século XIX e estabelece uma conexão entre o erudito e
o popular. Percebe-se esse fato ao observar que tanto compositores eruditos quanto
populares utilizaram a valsa em suas criações. Francisco Mignone (1897-1986), por
exemplo, foi um dos brasileiros que mais compôs valsas no ambiente erudito. Já na
música popular, o gênero ganharia composições bastante tocadas nos bailes
populares, do final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, por
compositores como Chiquinha Gonzaga (1847-1935), Ernesto Nazareth (1863-1934)
e Anacleto de Medeiros (1866-1907). Vale ressaltar que esse gênero continua a ser
utilizado

contemporaneamente,

inclusive

na

forma

valsa-canção,

na

qual

compositores populares criam melodias com letra.
Bruno Kiefer (1990) atenta, porém, para o fato de que as características da
valsa brasileira não assumem uma generalidade completa, inclusive na música
popular:
Não há dúvida, no entanto, de que nos últimos decênios do século passado já se
encontram valsas tipicamente nossas. Não se deve concluir daí, porém, que a fixação
de características nossas tenha assumido, de certo período em diante, uma
generalidade absoluta. Até em compositores apontados, habitualmente, como pilares
na formação de uma música popular tipicamente brasileira, no final do século
passado e início deste, ocorrem valsas sem nenhuma particularidade nossa
(KIEFER, 1990, p. 11).
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O posicionamento de Kiefer faz pensar que a valsa brasileira, em muitos
casos, ainda estaria presa às características da sua versão europeia.
Sérgio Barrenechea (2000) tem como tema de sua tese a valsa na música de
Mignone, na qual destaca um depoimento do compositor, organizado por Leonardo
Gavina. Barrenechea refere-se à valsa brasileira e sua genuinidade, ao comentar
que ―ainda que a valsa brasileira tenha sua origem em outras valsas europeias,
como as de Chopin, as italianas e as espanholas, este gênero foi uma das formas
musicais brasileiras que permaneceu genuinamente brasileira‖ 16 (BARRENECHEA,
2000, p.101). Essa genuinidade poderia ter sido construída no ambiente popular no
qual a valsa brasileira também teria se enveredado, como afirma Béhague, ao
observar as composições de Mignone:
Valsas de Esquina (1938-1943) e Valsas Choros (1946-1955), extremamente
românticas em inspiração e técnica, pretendem recriar a atmosfera das valsas
populares improvisadas dos seresteiros vagantes do início do século XX, das peças
populares para piano escritas por compositores como Nazareth, e, em seu conteúdo
17
melódico, das modinhas populares (BEHAGUE apud BARRENECHEA, 2000, p.
102).

A presente pesquisa encontra-se de acordo com o posicionamento desses
autores (BARRENECHEA, BEHAGUE), ao observar que também Guerra-Peixe
atinge uma genuinidade brasileira ao compor a valsa Tema de um domingo, que
será utilizada para um estudo comparativo no capítulo seguinte. A mesma
genuinidade é extensiva ao 2º movimento de Melopéias nº 3, que, como observarse-á, contém o caráter de improviso seresteiro e a melodia característica das

16

Even though the Brazilian waltz has its origin in other European waltzes, such as Chopin‘s and the
Italian and Spanish waltzes, this genre was one of the Brazilian musical forms that ―remained
genuinely Brazilian‖.
17

... Valsas de Esquina (1938-1943) and Valsas Choros (1946-1955), extremely Romantic in
inspiration and technique, attempt to re-create the atmosphere of the popular improvised waltzes of
strolling serenaders of the early twentieth century, of popular piano pieces written by such composers
as Nazareth, and, in their melodic content, of popular modinhas.
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modinhas apontados por Béhague. Isso poderá ser observado, de maneira mais
detalhada, através da análise de Tema de um domingo e do 2º movimento de
Melopéias nº 3.

1.4.3 O maracatu
Em Maracatus do Recife, Guerra-Peixe (1980) propõe várias definições sobre
esse gênero. Porém, não há aqui a intenção de se defender um único ponto de vista
e nem mesmo tentar estabelecer uma conceituação finalizada sobre o maracatu;
busca-se, sim, utilizar as informações trazidas pelo compositor para observar os
aspectos interpretativo-musicais, foco deste estudo. Dessa forma, é importante que
sejam incluídas algumas de suas definições sobre o gênero musical:
Os autores modernos concordam que o Maracatu seja um cortejo real cujas práticas
são reminiscências decorrentes das festas de coroação de reis negros, eleitos e
nomeados na instituição do Rei do Congo (GUERRA-PEIXE, 1980, p. 15).
Os Maracatus teriam sido outrora designados, em sua primeira fase, ―nações‖ e
―afoxés‖. Como ―nações‖, implicavam em relações administrativas subordinadas à
instituição do Rei do Congo; como ―afoxés‖, exibiam-se principalmente nas festas de
coroação de reis negros (op. cit: 30).
O vocábulo ―maracatu‖ não nos parece derivar de expressões ameríndias, mas
nomeava uma forma particular de batuque sob o seu aspecto precisamente rítmico.
Alargando, porém, o sentido, ―maracatu‖ passou a designar o atual cortejo recifense –
que ainda hoje conserva o tratamento de ―nação‖. (op. cit: 31).

Na última definição citada, Guerra-Peixe descreve o maracatu sob o ponto de
vista musical, referindo-se ao batuque e a seu aspecto rítmico tão particular.
Percebida sua peculiaridade, o compositor passa à descrição de várias
características musicais interpretativas. Observando-as, então, pode-se discorrer
sobre alguns de seus aspectos.
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Com relação à formação instrumental, Guerra-Peixe comenta que suas
orquestras18 são formadas apenas por instrumentos de percussão: ―Integram a
orquestra do Maracatu: um gongué, um tarol, caixas-de-guerra e zabumbas,
unicamente‖ (GUERRA-PEIXE, 1980, p. 57). Porém, na nota da 2ª edição do livro, o
autor menciona a antropóloga americana Katarina Cate, que teria residido em
Recife, estudado o ritmo e inventado o termo ―Maracatu rural‖. Este, na verdade,
referia-se a termos já existentes criados pelo povo como ―Maracatu-de-orquestra‖ ou
―Maracatu-de-trombone‖, que, de acordo com o compositor (op. cit: 14), seriam
agrupamentos que admitiam ―a inclusão de instrumentos de sopro, em especial do
trombone, que não deve faltar no conjunto musical‖. Com isso, percebe-se que a
formação instrumental do maracatu, que contemplava apenas instrumentos de
percussão, passaria, também, a aceitar sopros.
Outro aspecto importante da questão interpretativa é o toque. Também
conhecido como baque, é de grande complexidade rítmica, principalmente para os
que não têm maior proximidade com essa música. Guerra-Peixe, em uma publicação
do Diário de Pernambuco, no ano de 1950, conta sua experiência ao ouvir, pela
primeira vez, o complexo baque do Maracatu Elefante19:
Ao ouvir pela primeira vez a música do Maracatu-Elefante, em junho de 1949, a
minha impressão era a de que os tocadores de zabumba articulavam seus ―baques‖
sem nenhuma obediência a qualquer disciplina rítmica. Impressão, repito, pois não é
que eu tivesse interpretado exatamente a original batucada. A mesma impressão é
sentida por quase todo estudioso ou curioso ao tomar contato com a música da
―nação‖ de Dona Santa (GUERRA-PEIXE, 2007, p. 157).

18

O conjunto de instrumentos musicais em um maracatu era também denominado orquestra, mesmo
sendo muitas vezes formado apenas de instrumentos de percussão. Porém, o termo orquestra é
diferente do termo Maracatu-de-orquestra, que seria o maracatu que aceita a presença de
instrumento de sopro, juntamente com a percussão.
19

O Maracatu-Elefante é um dos mais antigos do Recife, tendo surgido no início do século XIX. Ele
foi, junto com o Maracatu Cambinda Nova, o alvo maior de estudo de Guerra-Peixe, pois o
pesquisador considerava que esse grupo mantinha vivas as tradições do cortejo e tinha grande
preocupação com elas.
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Durante o período em que ficou em Pernambuco, o compositor observou e fez
transcrições dos toques (ou baques). Cada instrumento de percussão tem uma
execução rítmica peculiar, o que cria, em conjunto, uma polirritmia. Nas várias
possibilidades rítmicas, têm-se, então, os tipos de toque ―dobrado‖ (ou virado), no
qual há mais de um zabumba tocando; ―solto‖, no qual apenas um zabumba é
utilizado e de ―Luanda‖, um dos mais tradicionais, que não permite variações ou
modificações.
As transcrições e as várias informações relacionadas à instrumentação e a
outros aspectos interpretativos concedidas por Guerra-Peixe permitirão, então, no
próximo capítulo, observar as características do maracatu relacionadas ao 3º
movimento de Melopéias nº 3.

1.4.4 Música popular rural
No 2º movimento da Sonatina de Guarnieri observa-se a vinculação do
compositor com um nacionalismo que opta pela conexão entre a música erudita e a
música popular rural. Mário de Andrade, mentor intelectual de Guarnieri, foi defensor
da busca pela identidade nacionalista na cultura rural e provavelmente foi quem
mais conduziu o compositor em direção a esse caminho. José Miguel Wisnik, no
artigo Entre o erudito e o popular, destaca o ponto de vista de Mário de Andrade
com relação ao popular rural:

O projeto mariodeandradino defende uma aliança entre a música erudita e a música
popular rural, na qual vê resguardadas as bases de uma cultura nacional autêntica,
livre das influências estrangeiras e dos chamativos comerciais e industriais. Pode-se
compará-lo a Béla Bartók, pela combinação de pesquisa musical e criação, mas um
Bartók dividido entre a música e a literatura, que preconiza caminhos para os
músicos enquanto escreve a ―rapsódia‖ ficcional Macunaíma. Nesta, no entanto, as
fontes populares são incorporadas em seus fundamentos técnicos, criando uma
plurifábula meta-narrativa baseada numa intuição profunda da morfologia do conto
popular, ao invés de simplesmente estilizar temas folclóricos, o que nem sempre foi
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compreendido pelos músicos que desenvolveram os princípios da composição
nacionalista. (WISNIK, 2007, p. 67)

No mesmo artigo, Wisnik inclui Guarnieri em uma lista de compositores que
se utilizaram do popular rural para uma linguagem nacionalista:

Respaldada pelos esforços musicológicos e programáticos de Mário de Andrade, a
composição erudita baseada em motivos populares rurais predomina no panorama
que se seguiu ao movimento modernista. Essa direção geral está presente também,
e sem dúvida, na obra de Villa-Lobos, cuja personalidade invulgar impede, no
entanto, de situá-lo no âmbito da escola nacionalista. Mas se pode falar, de fato, num
grupo numeroso e consistente (para padrões brasileiros de música de concerto) de
autores que constituem, resguardadas suas diferenças, uma escola de composição
com traços comuns, ligados à estilização do folclore. São eles Francisco Mignone,
Lorenzo Fernandez, Camargo Guarnieri, Luciano Gallet, Fructuoso Vianna. (WISNIK,
2007, p. 67)

É importante, para o enfoque a que se propõe esta pesquisa, compreender o
momento musical brasileiro em que se encontrava a cultura rural no início do século
XX, já que este período representa a época em que Guarnieri, em sua infância, teria
contato com a música rural em Tietê, sua cidade natal. José Geraldo Vinci Moraes
descreve, em Polifonia na Metrópole, o movimento musical popular rural em algumas
grandes cidades brasileiras:

Nas grandes cidades em formação, no início do século, como Rio de Janeiro, Recife
e São Paulo, algumas dessas referências rurais — como os batuques, os cururus e
os sambas-de-roda — influenciaram a formação de diversos gêneros da música e da
coreografia popular urbana, podendo ser identificadas no samba, no choro, no frevo e
na música sertaneja. No entanto, com o desenvolvimento do universo urbano, a
influência da cultura rural sobre esses gêneros tornou-se cada vez mais rarefeita,
chegando muitas vezes a desaparecer totalmente. Parece, porém, que as referências
rurais conseguiram manter, ainda que transformadas, boa parte de suas diversas
formas e ritmos em ao menos um destes gêneros, na música caipira/sertaneja.
(MORAES, 2000, p. 41)

Percebe-se que a tendência natural no decorrer do século XX, a partir do
desenvolvimento das cidades, era de que o rural fosse substituído pelo movimento
urbano, apesar do rural ainda permanecer em alguns gêneros musicais. Porém
Moraes destaca que, na cidade de São Paulo, o que se observou foi um quadro um
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pouco diferente de outras grandes cidades brasileiras, tendo as referências rurais
sido preservadas de formas variadas:

Escapando aos padrões convencionais, esperados tanto pela intelectualidade
modernista como pela tradicional, as referências rurais em São Paulo se preservaram
de modo bastante variado, sobretudo transformando-se e, muitas vezes, misturandose com as novidades urbanas, produzindo algo diferenciado e inovador, distante,
portanto, dos modelos colocados tanto pela intelectualidade como por certa boemia.
Apontando para uma perspectiva diferente da mera preservação da cultura rural, as
tensões e as convergências entre as culturas populares rurais e urbanas
estabeleceram na cidade uma nova combinação social e cultural. Combinação
bastante aceita pela população pobre dos grandes centros e que o mercado
fonográfico e radiofônico em expansão soube captar bem (MORAES, 2000, p. 41-42).

Moraes (2000) mostra então que São Paulo se diferencia de outras grandes
cidades brasileiras com relação à manutenção das referências rurais. O pesquisador
observa o fato de que, com relação aos gêneros musicais urbanos populares da
época como samba, frevo, choro e música sertaneja, ―as referências rurais
conseguiram manter, ainda que transformadas, boa parte de suas diversas formas e
ritmos em ao menos um destes gêneros, na música caipira/sertaneja‖ (MORAES,
2000, p. 41).

1.5 A RELAÇÃO ERUDITO-POPULAR E OS FLAUTISTAS BRASILEIROS
Como o assunto em discussão está relacionado à flauta transversa, é
importante observar que a questão da interação entre o erudito e o popular está
presente também na atuação dos flautistas brasileiros. Instrumento de grande
versatilidade, a flauta permeia os dois meios musicais, no Brasil e no mundo. No
Brasil especificamente, existem instrumentos que não possuem essa tradição de
transitar entre o erudito e o popular, como, por exemplo, a harpa, o oboé, o fagote e
a trompa. Outros já se assemelham ao perfil da flauta transversa, também
assumindo um perfil versátil, como é o caso do piano, do violão e do saxofone.
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Esses instrumentos contam com importantes músicos e compositores que se
destacam em ambientes variados, com repertórios diversificados. Aline Oliveira
aponta essa interação no piano:
O piano permanece como instrumento muito apreciado no Brasil até os dias de hoje.
Coexistem o pianismo de concerto e o pianismo popular. Embora o contato entre as
duas vertentes seja grande, a fronteira entre os dois tipos de intérprete e,
conseqüentemente, os dois tipos de formações persistem na maioria das vezes
(OLIVEIRA, 2006, p. 12).

O histórico da flauta transversa em nosso país mostra, desde o século XIX, o
convívio entre flautistas de destaque na música popular e outros mais dedicados à
erudita. Importantes flautistas que se destacaram na história da música brasileira
também trabalharam, durante todos esses anos, na interação que aqui se procura
estabelecer.
O flautista e compositor belga Mathieu-André Reichert (1830-1880) teve
grande destaque na relação popular-erudito, influenciando flautistas brasileiros
contemporâneos a ele, como é o caso de Joaquim Callado (1848-1880), que
incorporou tecnicamente a formação clássica de Reichert. Flautista dedicado à
música clássica, estudou no Conservatório de Bruxelas, mas, no ambiente urbano,
teve contato com a música popular (DIAS, 1990). O músico, que chegou ao Rio de
Janeiro em 1859, assimila a linguagem da música popular brasileira e isso pode ser
observado em sua polca La Coquette, composta no Brasil. Desta obra, originalmente
para flauta e piano, a flautista Odette Ernest Dias admite ter encontrado uma cópia,
―em um álbum de choros copiados à mão por Alcebíades Moreira da Costa, o
Bide20‖. O nome da polca seria As Faceiras, mas a obra a mesma de La Coquette
(DIAS, 1990, p. 35-36). Bide, flautista dedicado ao gênero choro, confessa a Odette
20

Bide era o apelido de Alcebíades Moreira da Costa, flautista que foi aluno de Pixinguinha. Morava
no Rio de Janeiro e era funcionário público. ―Bide da Flauta era funcionário da Justiça Militar, e veio
para Brasília em 1970. Como flautista já havia tocado com grandes nomes, como Carmem Miranda,
Benedito Lacerda, Jacob do Bandolim e Donga‖ (LARA FILHO, 2009, p. 28).
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Ernest ―ter tocado muitas vezes As Faceiras com acompanhamento de conjunto de
choro – dois violões, cavaquinho, percussão‖ (DIAS, 1990, p.36). O fato de Bide ter
tocado a polca La Coquette várias vezes, com formação de um regional de choro21,
mostra, na composição de Reichert, a interação erudito-popular.
Dentre os flautistas brasileiros, Joaquim Callado foi o mais próximo de
Reichert no que se refere à incorporação mútua da linguagem musical popular e
erudita. Nascido em 1848, o músico iniciou seu aprendizado musical ainda criança,
em bandas de música, e foi influenciado musicalmente pela família, pois seu pai era
mestre de bandas. Callado conviveu com Reichert no Rio de Janeiro na segunda
metade do século XIX e, por sua atuação intensa na música popular brasileira, foi
um dos principais responsáveis pela assimilação da música nacional pelo flautista
belga. A convivência entre os dois flautistas durou até a morte de Reichert, no dia 15
de março de 1880, e de Callado, cinco dias depois.
Entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX, é
possível observar outros dois importantes flautistas no Brasil, ambos compositores e
com destaque em gravações de suas próprias composições. Um deles é Pattápio
Silva, que viveu por apenas 27 anos, entre 1880 e 1907, e que foi, segundo Carmen
Garcia (2006), um músico que tentava ser caracterizado como erudito.
Seu esforço era para realizar uma música genuinamente europeia. Ele apenas seguiu
uma ―moda― da época, em que as valsas, polcas e mazurcas faziam parte das festas
da elite. Sua obra sempre foi editada para o ―nobre‖ piano e nunca se ouviu falar em
violão como acompanhamento ou referência a qualquer tipo de vida boêmia em seus
dados biográficos. Ele deixava claro assim sua luta para se firmar como músico
erudito (GARCIA, 2006, p. 40).

Já na segunda década do século XX, outro grande flautista a se destacar foi
Alfredo da Rocha Vianna Júnior, chamado de Pixinguinha, que, ao contrário de
21

―O nome ―regional‖ se originou de grupos como Turunas Pernambucanos, Voz do Sertão e mesmo
Os Oito Batutas, que, na década de 20, associavam a instrumentação de violões, cavaquinho,
percussão e algum solista a um caráter de música regional‖ (CAZES, 1999, p. 85).
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Pattápio, projetou-se unicamente na música popular brasileira. Foi um dos mais
importantes músicos e compositores daquele século, contribuindo para consolidar o
gênero choro e realizando gravações virtuosas de suas próprias composições como
Segura ele, gravada pela primeira vez pelo compositor em 1929.
O transitar dos flautistas brasileiros entre a música erudita e popular
continuou na segunda metade do século XX, ratificando a existência da interação
entre as duas formas de interpretação musical. Pode-se citar, por exemplo, a
carreira musical de João Dias Carrasqueira, que a iniciou como flautista na música
popular, tocando em Orquestras e Regionais nas rádios; nos cinemas, compôs
choros e, posteriormente, passou a estudar música erudita, na qual se destacou. A
pesquisadora Marta Regina Ozetti mostra, no artigo João Dias Carrasqueira: Um
mestre da flauta, o momento em que o músico, sendo considerado flautista popular,
começa a fazer parte de uma orquestra erudita.
Em 1954, durante as comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo, o
Governo do Município de São Paulo abriu um concurso, internacional, para
contratação de músicos para ingressarem na orquestra do Teatro Municipal de São
Paulo. O professor Carrasqueira aproveita as sabáticas na licença prêmio que tinha
na ferrovia e decide fazer o concurso. Ele prepara-se com a professora Edith Holland
e é aprovado, sendo o primeiro brasileiro a conseguir o lugar de 1ª flauta numa
orquestra pública em São Paulo. Uma das peças que executou foi o Estudo n. 10 de
Paul Jeanjean. Foi uma surpresa geral, pois no ambiente ligado à música erudita ele
era conhecido como um flautista popular. O professor Carrasqueira contava para os
seus familiares anos depois, que os italianos pertencentes à orquestra, em tom de
brincadeira comentavam: “ma como, um chorista ta entrando, que negócio é esse?”
(OZETTI, 2006, p. 15).

Além de João Dias, Altamiro Carrilho (1924-2012), flautista fluminense
nascido em Santo Antônio de Pádua, de grande destaque na história da musica
brasileira, também priorizou a música popular em sua vida musical, sem deixar de
realizar trabalhos relacionados à música erudita. Em repertório escolhido para a
gravação do LP Choros imortais (CARRILHO, 1964), pode-se ver a interpretação de
um repertório popular brasileiro:

30

Doce de Coco (Jacob do Bandolim)
Língua de Preto (Honório Lopes)
Naquele Tempo (Pixinguinha e Benedito Lacerda)
Harmonia Selvagem (Dante Santoro)
Evocação (Rubens Leal Brito)
Urubatan (Pixinguinha e Benedito Lacerda)
Chorei (Pixinguinha e Benedito Lacerda)
Cinco Companheiros (Pixinguinha)
Sofres Porque Queres (Pixinguinha e Benedito Lacerda)
Cuidado Violão (José Toledo)
Lamentos (Pixinguinha e Vinicius de Moraes)
Carinhoso (Pixinguinha e Benedito Lacerda)
Em reportagem do jornal A Nova Democracia, intitulada ―Altamiro Carrilho
cobra o direito de ouvir a nossa música no Brasil‖, de Rosa Minine (2002), é descrita,
entretanto, a outra vertente do compositor, em uma apresentação de um concerto de
Mozart com orquestra.
Com muita coragem para inovar, apresentou, em 1976, em Porto Alegre, RS, o
Concerto nº 2 em Ré Maior Kv 314 de Mozart, intercalando pequenos trechos dos
mais populares músicos, de Pixinguinha a Nazareth. Na ocasião, foi aplaudido de pé,
inclusive pelos músicos e maestro Júlio Medaglia, da Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre (MININE, 2002).

A observação da trajetória musical desses flautistas permite compreender que
a flauta brasileira pertence, desde Reichert e Callado, ao ambiente musical erudito e
popular. Inúmeros outros exemplos de flautistas poderiam ser apresentados para
corroborar essa afirmação: na música popular, com Copinha, Benedito Lacerda,
Dante Santoro, Carlos Poyares, por exemplo, e na erudita, com Luis Fernando
Sieciechowicz (o ―China‖), Expedito Viana, Norton Morozowicz, Odette Ernest Dias,
entre outros. Nota-se que flautistas que se destacam na música popular e erudita
continuam a existir. Nos grandes teatros, em rodas de choro, em ambiente
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acadêmico ou no anonimato, todos esses flautistas, que fazem a interação entre
música erudita e popular, contribuem para manter essa tradição de interação, que é
típica do ambiente musical brasileiro.

1.6 PROPOSTAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA
Na metodologia desta pesquisa, conta-se com distintas ferramentas para se
chegar à construção de uma sugestão interpretativa que considere a interação
erudito-popular. O tipo de estratégia escolhida é indicado em A construção do saber,
de Christian Laville e Jean Dionne (2008), sendo considerada uma das três
possíveis estratégias para análise e interpretação qualitativa. Os autores chamam a
estratégia com a qual se trabalha neste estudo de ―Construção Iterativa 22 de uma
Explicação‖ e comentam que esta ―não supõe a presença prévia de um ponto de
vista teórico‖ (2008, p. 227). Ainda para obter uma explicação mais clara sobre esse
tipo de estratégia, recorre-se novamente aos autores, que esclarecem:
O pesquisador elabora pouco a pouco uma explicação lógica do fenômeno ou da
situação estudados, examinando as unidades de sentido, as inter-relações entre
essas unidades e entre as categorias em que elas se encontram reunidas. Essa
modalidade de análise e de interpretação, (...) convém particularmente aos estudos
de caráter exploratório quando o domínio de investigação não é bem conhecido do
pesquisador, a ponto de este julgar preferível não elaborar hipótese, a priori. Esta é
então simultaneamente desenvolvida e verificada, ainda que em parte, em um vaivém
entre reflexão, observação e interpretação, à medida que a análise progride
(LAVILLE e DIONNE, 2008, p. 228).

Partindo da abordagem descrita acima, encontra-se inserido nessa estratégia
o emprego das ferramentas: análise de características composicionais (ALMEIDA,
1999; GUERRA-PEIXE, 1980) e observação de parâmetros musicais através de
análises de gravações de obras populares.

22

―Um processo é dito iterativo quando progride por aproximações sucessivas‖ (LAVILLE e DIONNE,
2008, p. 227).
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A análise das características composicionais utilizada em Melopéias nº 3 e
Sonatina será realizada a partir do referencial obtido em Alexandre Zamith de
Almeida (1999) e César Guerra-Peixe (1980) e da comparação com composições
populares. A utilização dessa ferramenta e as características composicionais serão
detalhadas nos capítulos 2 e 3, quando serão analisadas as obras Melopéias nº 3 e
Sonatina.
O outro instrumento de pesquisa, que será explicado mais detalhadamente
neste momento, é o levantamento de características interpretativas e observação de
parâmetros musicais através de análises de gravações de obras populares.

1.6.1 A análise de gravações
A análise de gravações é uma ferramenta que vem se tornando cada vez
mais incorporada às pesquisas relacionadas a performance musical. O importante
musicólogo Nicholas Cook, por exemplo, mantém intensa atividade de pesquisa com
análise de gravações junto ao CHARM - Research Centre for the History and
Analysis of Recorded Music, em Londres, na Inglaterra.
As gravações a serem utilizadas nesse processo são de flautistas que
interpretam obras da música popular brasileira com características em comum com
as utilizadas pelos autores analisados no presente trabalho. Os intérpretes e obras
escolhidos são Toninho Carrasqueira, interpretando a valsa Rosa, de Pixinguinha;
Carlos Poyares, tocando Flor amorosa, de Joaquim Antonio Callado; Carlos Rato
que, juntamente com o Quinteto Villa-Lobos, interpreta a composição Apanhei-te
cavaquinho, de Ernesto Nazareth e Altamiro Carrilho, que gravou o choro Vida
apertada, composto pelo próprio flautista.
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A escolha dos intérpretes e das obras foi feita pela representatividade dos
flautistas na música brasileira e pelo importante material que as obras possibilitam
para a argumentação dos aspectos interpretativos desta pesquisa. Destaca-se,
ainda, a utilização da gravação da canção Moda de Peão, composta por Cornélio
Pires e gravada, em 1929, pela dupla Mariano e Caçula, para observar aspectos
musicais regionais na Sonatina, de Guarnieri.
A análise das gravações será realizada de duas formas: através de uma
audição convencional e, de forma mais detalhada, com a utilização do software
Sonic Visualiser, observando-se os parâmetros articulação, dinâmica, sonoridade,
notação e timing, relevantes para a representação do tipo de interpretação proposta
neste trabalho.

1.6.2 Os parâmetros musicais
Dos cinco parâmetros escolhidos – articulação, sonoridade, dinâmica,
notação e timing – os quatro primeiros são mencionados por Duffin (1995), que
explica detalhadamente cada um deles, considerando que ―em articulação, arcadas,
golpes de língua, e dedilhados de teclado (e pedais) são as áreas óbvias de
preocupação‖.23 Sobre a sonoridade, destaca que esta ―provém de certos aspectos
como, por exemplo, quais instrumentos ou vozes estão sendo utilizados, o som que
produzem e o número de performers‖.24 Já o parâmetro notação ―lida com a
realização da música escrita‖ 25 (DUFFIN, 1995, p. 28-30).

23

With articulation, bowings, tonguings, and keyboard fingerings (and pedalings) are the obvious
areas of concern.
24

Sound consists of such things as the instruments or voices used, the sound they make, and the
number of performers.
25

Notation deals with the realization of the written music.
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Há, ainda, a abordagem do parâmetro timing, o qual não é mencionado por
Duffin, mas é considerado por Alf Gabrielsson, em Music performance research at
the Millennium, como uma das ―variáveis da performance‖.26 O autor enfatiza que o
termo timing:
normalmente se refere a como a duração de notas melódicas ou outros objetos
musicais desviam de uma norma, tal como uma performance mecânica ou
inexpressiva, com andamento absolutamente constante e rigorosa conformidade com
27
as relações entre os valores das notas da partitura (GABRIELSSON, 2003, p. 225).

Considerando a análise de gravação como uma forma de medição da
performance, vai-se ao encontro do termo utilizado por Gabrielsson, Measurement of
performance, mencionado pelo pesquisador como o tema dominante em pesquisas
na área de performance. Os parâmetros timing, articulação e sonoridade encontramse inseridos no termo Measurement of performance. Ainda segundo ele, timing, em
particular, tem sido o assunto principal de investigação dessas pesquisas.
Outro pesquisador que também destaca a relação entre os parâmetros
musicais e a pesquisa em performance musical é Mauricio Alves Loureiro, ao
considerar, no artigo A pesquisa empírica em expressividade musical, que
estudos sobre performance musicais estão necessariamente relacionados à
percepção envolvendo questões sobre os mecanismos de transmissão e percepção
de elementos básicos da música tais como ritmo, tempo, altura, tonalidade,
intensidade, timbre, assim como agrupamentos de notas, frases ou estruturas
maiores ou mesmo mais abstratas tais como expressividade, emoção e afeto
(LOUREIRO, 2006, p. 8).

Após a abordagem de questões sobre os parâmetros musicais, o próximo
tópico trata dos processos de análise de gravações em que os parâmetros musicais
serão estudados.

26

27

Performance variables.

Timing usually refers to how the duration of single notes or other entities deviates from a norm, such
as a mechanical or dead-pan performance with absolutely constant tempo and strict adherence to the
ratios between note values in the score.
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1.6.3 O uso de softwares e a análise convencional
A pesquisa através de audição de gravações está presente em pesquisas
relevantes na área musical, como apresenta Cook:
Importantes pesquisas musicológicas têm sido realizadas com equipamentos não tão
especializados como gravador, CD player, um lápis e talvez um cronômetro,
juntamente com a capacidade de ouvir atentamente, que se desenvolve com a
experiência. Um exemplo é o trabalho de Robert Phillip, em que dois de seus livros
representam um primeiro esboço da história da performance na música clássica
28
durante o século XX (COOK, 2009, p. 222).

Márcio Pereira (2011) também considera importante a utilização de análises
de gravações em pesquisas relacionadas à música popular:
Diferentemente da música que no Brasil se chama ―erudita‖ ou ―de concerto‖, ou
mesmo ―música clássica‖, onde o intérprete deve seguir instruções de execução
determinadas desde a criação de uma obra, em termos de instrumentação, divisão
rítmica, harmonia, dinâmica, andamento, etc., na música popular o intérprete poderá
alterar todos esses parâmetros, desde que a música, principalmente a melodia, ao
ser ouvida, seja ―reconhecível‖. Por consequência, a gravação de uma interpretação
de música popular traz informações mais pertinentes e reveladoras do que o mero
exame de sua partitura, quando ela existe, e indispensáveis quando tal partitura não
existe (PEREIRA, 2011, p. 2).

Porém, além do uso convencional de análise de gravações comentado
anteriormente por Cook, o grande desenvolvimento desse tipo de pesquisa culmina
com o aprimoramento de softwares que auxiliam no processo de análise. É o caso
do software Sonic Visualiser (CANNAM, LANDONE e SANDLER, 2010),
desenvolvido pelo Centre for Digital Music, na Queen Mary University of London.
Apesar de sua utilização em pesquisas não ser nova, a atual facilidade do acesso
permite outras possibilidades de observação, como mostra Martha Ulhoa.
O que é novo hoje é que o aumento do acesso a programas de áudio, muitos deles
de acesso livre na internet, nos permite explorar mais e mais possibilidades novas de
28

Important musicological work has been carried out using equipment no more specialized than a
record or CD player, a pencil, and perhaps a stopwatch, coupled with the capacity for close listening
that comes with experience. An example is the work of Robert Philip, whose two books between them
represent a first draft of the history of classical music performance during the twentieth century.
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análise da música popular. Programas de edição tornam possível a comparação de
gravações, bem como o isolamento de momentos particulares. Música pode ser
escutada mais lenta sem mudança de altura, bem como podemos medir amplitude e
duração de uma maneira bem mais precisa. Programas de espectro (de aplicação na
engenharia) mostram o espectro de freqüência em eixos de altura e tempo, a
amplitude sendo mostrada por cores (ULHOA, 2006, p. 3).

Assim sendo, a utilização dessas ferramentas auxiliará na observação dos
aspectos interpretativos estudados e na posterior preparação de sugestões
interpretativas para as obras foco desta pesquisa.
Sendo assim, para a etapa de análise de gravações dessa pesquisa, foram
consideradas a utilização do programa Sonic Visualiser e também o uso de análise
convencional, sendo as duas ferramentas consideradas de igual importância e
credibilidade.

1.6.4 Descrição detalhada do estudo de cada obra
Observando mais especificamente o estudo de cada obra, opta-se na
Sonatina, de Guarnieri, pela utilização:
- da dissertação de Almeida (1999), que aponta características pertencentes
ao gênero popular brasileiro choro, fundamentais para o reconhecimento de
estruturas composicionais desse gênero, no 1º e 3º movimentos;
- da análise da gravação e comparação de aspectos composicionais de Vida
apertada, de Altamiro Carrilho, para embasamento dos aspectos interpretativos no
1º e 3º movimentos;
- da análise da gravação e comparação de aspectos composicionais de
Apanhei-te cavaquinho, de Ernesto Nazareth, gravada pelo flautista Carlos Rato
(QUINTETO VILLA-LOBOS, 1977), para fundamentar aspectos interpretativos no 3º
movimento;
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- da observação de aspectos do regionalismo do caipirismo paulista no 2º
movimento, através de comparação com características de Moda de Peão, de
Cornélio Pires;
Já em Melopéias nº 3, de Guerra-Peixe, serão utilizados para estudo:
- a dissertação de Almeida, já citada anteriormente, para reconhecer as
estruturas composicionais do gênero choro, no 1º movimento;
- o livro do compositor, Maracatus do Recife (1980), que parte de pesquisa
realizada em Recife sobre o gênero musical, e que será aplicado ao 3º movimento
da Melopéias nº 3;
- a comparação de aspectos composicionais entre o 2º movimento e a valsa
popular Tarde de domingo, também do compositor;
- a análise da gravação do choro Vida apertada, de Altamiro Carrilho, e da
valsa Rosa, de Pixinguinha, para fundamentação de aspectos interpretativos do 1º e
2º movimentos.
Depois de observadas as condições e propostas de metodologia, vê-se, a
seguir, um breve detalhamento sobre os compositores e o estudo aprofundado das
obras escolhidas.
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2 CÉSAR GUERRA-PEIXE E MELOPÉIAS Nº 3

Guerra-Peixe, compositor, arranjador, pesquisador, educador e músico de
grande importância na música brasileira do século XX, iniciou seu aprendizado
musical com o pai, um músico amador. Nascido em Petrópolis, no estado do Rio de
Janeiro, filho de portugueses, até os dez anos de idade teve contato estritamente
informal com a música, tocando de ouvido junto com músicos de grupos populares
da época. Somente a partir de 1925 iniciou um estudo sistematizado na Escola de
Música Santa Cecília, localizada na serra fluminense, onde estudou piano e violino,
sendo este último o instrumento escolhido para continuar sua carreira musical.
Com o violino, iniciou, em 1932, o curso de música do Instituto Nacional de
Música do Rio de Janeiro, hoje Escola de Música da UFRJ. Porém, mesmo em um
curso acadêmico, seus trabalhos com o violino, instrumento que conta com
repertório predominantemente erudito, se relacionavam à música popular, tocando
em bailes e restaurantes, destacando-se em suas interpretações sem o uso de
partitura.
Em 1938, escreve os primeiros arranjos para a gravadora Odeon e, no final
dessa década, deixa de lado o violino, só retornando ao instrumento 20 anos depois,
quando ingressa como músico na Orquestra Sinfônica Nacional. Sem dedicar-se ao
instrumento na década de 1940, Guerra-Peixe desenvolve, de forma ainda mais
ativa, atividades ligadas à composição. Conclui o curso de composição pelo
Conservatório Brasileiro de Música e passa a compor com regularidade para
programas de rádio (SILVA, 2012).
Esse período de intensificação de suas atividades composicionais está
diretamente conectado a Mário de Andrade e seu forte posicionamento estético, com
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relação ao papel e à identidade da Música Brasileira, posicionamento este que
motiva Guerra-Peixe, na continuação de suas atividades composicionais. Segundo o
próprio compositor, o Ensaio sobre a Música Brasileira, de Mário de Andrade, teria
fornecido uma revelação sobre a existência da música brasileira:
Era uma época difícil, muito músico sem emprego, muita concorrência; mas consegui
o primeiro emprego na Taberna da Glória de saudosa memória para os boêmios da
Lapa. E depois na Casa Belas Artes. Foi então que tive a primeira revelação ao ler o
Ensaio sobre a Música Brasileira de Mário de Andrade. Eu nem sabia que existia a tal
de Música Brasileira (GUERRA-PEIXE, apud FARIA, 1998, p. 63).

No ano de 1944, como mostra Rosa Nepomuceno (2001) em César GuerraPeixe: a música sem fronteiras, o compositor inicia sua Fase Dodecafônica,
estudando com H. J. Koellreutter (1915-2005) a técnica dos 12 sons, além de
participar do grupo Música Viva, com Koellreutter, Claudio Santoro (1919-1989),
Edino Krieger (1928 -) e Eunice Catunda (1915-1990):
Conheceu Hans Joachim Koellreuter no início dos anos 40. O maestro alemão, que
chegara ao Brasil em 1937, trouxera o movimento dodecafônico criado por
Schoenberg. A técnica dos 12 tons cromáticos dentro de uma oitava, organizados em
séries de sons, seduzia músicos no mundo inteiro. Aqui, alguns se aproximaram dele,
como os compositores Cláudio Santoro e Eunice Katunda, o pianista Oriano de
Almeida e o violoncelista Iberê Gomes Grosso. Guerra-Peixe também se interessou
pelas experiências da música contemporânea e, de 1944 a 1946, estudou com ele.
Em 1945, já mergulhado nos princípios da música serial, passou a integrar o Música
Viva, criado por Kollreuter (NEPOMUCENO, 2001, p. 24).

Alguns anos mais tarde, o compositor começa a se preocupar com a
identidade nacional em sua música serialista, o que o faz repensar várias de suas
obras, chegado a uma decisão em 1949: mudar-se para Recife, após ter renunciado
no ano anterior a um convite para estudar por dois anos com Hermann Scherchen
em Zurique (NEPOMUCENO, 2001). Dessa forma, tem início a fase nacionalista do
compositor, período descrito mais detalhadamente a seguir, quando será estudada a
obra Melopéias nº 3, composta em 1950.
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Em 1953, Guerra-Peixe deixa o Recife para morar em São Paulo, cidade na
qual residiria até 1961. Nesse período, é intenso seu trabalho como compositor,
arranjador, maestro e, principalmente, como pesquisador, investigando atividades
relacionadas ao folclore brasileiro:
Com Rossini Tavares de Lima, prossegue na coleta folclórica onde realiza pesquisas
na capital e localidades do interior, tal como Taubaté, São Carlos, Pindamonhangaba,
Ilhabela, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Anota material de jongo, tambu,
cateretê, cururu, dança de Santa Cruz, dança de São Gonçalo, folia de reis,
Moçambique, congado, caiapós, moda de viola, etc. Participa da Comissão Paulista
de Folclore e apresenta tese sobre zabumba no II Congresso Brasileiro de Folclore.
Frequenta o Curso de Folclore Musical instituído pelo Centro de Pesquisas
Folclóricas Mário de Andrade, patrocinado pela Comissão Paulista de Folclore. O
trabalho apresentado e aceito para a conclusão do mencionado curso não versa
sobre música, mas sobre jogos de bola de gude. Participa do II Congresso Brasileiro
de Folclore, Curitiba, organizado pela extinta Comissão Nacional de Folclore. Foi
apresentada a tese ―Zabumba, Orquestra Nordestina‖ e o trabalho ―Instrumentos
Musicais dos Xangôs de Recife‖, resultado de sua pesquisa de campo (SILVA, 2012).

Em 1961, retorna ao Rio de Janeiro e volta a tocar na Orquestra Sinfônica
Nacional em 1963. Seus trabalhos na rádio e TV, como compositor e arranjador, são
cada vez mais intensos. Da mesma forma, continua a tarefa de lecionar,
promovendo cursos, ministrando aulas em universidades, além de desenvolver
pesquisas relevantes relacionadas à música popular brasileira e ao folclore.
O convívio de Guerra-Peixe com a música popular foi bastante produtivo,
principalmente pela composição de arranjos para obras de compositores como
Baden Powell, Luiz Gonzaga, Chico Buarque e Tom Jobim. O uso de pseudônimos
para trabalhos relacionados à música popular teve início, a partir da segunda
metade do século XX, com Guerra-Peixe assim como com outros compositores
brasileiros, como Francisco Mignone e Radamés Gnattali.
O compositor utilizava os pseudônimos Célio Rocha, Bob Morel e Jean
Kelson, chegando a gravar dois LPs com esse último pseudônimo. No LP de 1964,
Jean Kelson e sua Orquestra – Berimbau e Bigorrilho, encontra-se, inclusive, uma
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composição assinada por Jean Kelson, em parceria com Almeida Rego: a música
Munganga. O gaitista Rildo Hora, que estudou e tocou com Guerra-Peixe, comenta,
em um depoimento, sobre a gravação de dois discos por Jean Kelson:
O primeiro disco com o pseudônimo de Jean Kelson intitulava-se Cores e Ritmo, o
número do disco: clp111363. Nesse disco Cores e Ritmos ele gravou Canção que
Nasceu do Amor de Rildo Hora e Clovis Melo com solo de gaita, ou realejo, de Rildo
Hora. Logo em seguida outro disco do maestro Jean Kelson, que era o Guerra-Peixe,
e o disco era intitulado Berimbau e Bigorrilho, onde ele gravou O Saci Pererê,
sucesso de Ed Lincoln, composição de Rildo Hora e Humberto Reis (HORA, 2007, p.
214).

Não há intenção de discutir neste trabalho o motivo pelo qual o compositor
utilizou dos pseudônimos, mas é importante ressaltar que, quando utilizados, esses
desvinculavam alguns dos trabalhos populares do nome de Guerra-Peixe. Já nas
obras eruditas, o compositor não usava pseudônimos e as composições
continuavam, então, relacionadas a seu nome.
A seguir, na análise de Melopéias nº 3, Guerra-Peixe apresenta o emprego de
aspectos da música popular, procurando assumir uma identidade nacional.

2.1 AS MELOPÉIAS
Melopéias é um grupo de três peças escritas para flauta solo, tendo sido
Melopéias nº 1 composta em 1947, Melopéias nº 2, em 1948, e Melopéias nº 3, em
1950. As datas e local de composição foram encontradas na edição utilizada nesta
pesquisa e foram, provavelmente, informadas pelo próprio compositor. A edição
utilizada é de 1983, da Irmãos Vitale Editores.
As duas primeiras Melopéias têm características dodecafônicas e a terceira
marca uma nova fase, na qual o compositor prioriza a música folclórica e popular.
Entre 1947 e 1949, Guerra-Peixe passa por uma etapa de conflitos internos entre
aderir à estética nacionalista ou continuar seguindo a linha dodecafonista. A
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diversidade dos trabalhos musicais realizados pelo compositor é retratada na tese
de Ana Cláudia Assis:
Atuando intensamente em vários espaços e convivendo com grupos musicais
diferentes, às vezes por necessidade outras por opção, Guerra-Peixe acabou
também atraindo para si uma série de críticas quanto à sua atuação, aparentemente
contraditória neste universo social diversificado: como compositor dodecafônico,
buscava novas fórmulas para a técnica dos doze sons, fugindo à ortodoxia; enquanto
músico de rádio, não se acomodava com as programações dentro do padrão vigente;
atraído diversas vezes pela estética nacionalista, sempre se voltava contra os seus
principais representantes (ASSIS, 2006, p. 141).

Em um artigo escrito por Assis essa fase da vida de Guerra-Peixe é retratada
como uma situação conflitante:
Configura-se, então, o conflito do compositor: continuar no caminho da
comunicabilidade correndo o risco de se tornar um compositor anacrônico ou, ―deixar
de lado estas idéias de ‗cor‘ nacional, assim como a tal de simplificação‖ e recuperar,
por meio de um dodecafonismo mais justo, a expressão perdida (ASSIS, 2007, p. 5).

Entretanto, o que se percebe é que o compositor realmente assume a
tendência ao nacionalismo e à música popular, principalmente quando recebe um
convite para trabalhar, em Recife, na Rádio Jornal do Comércio, em 1949. Nesse
momento,

mantém

um

grande

convívio

com

a

cultura

pernambucana,

desenvolvendo trabalhos de pesquisa relacionados à música popular daquela
região, como também destaca a autora.
Chegando à capital pernambucana dois meses antes do carnaval de 1950, ele pôde
vivenciar a movimentação da cidade em torno da preparação para esta festa popular,
uma das mais tradicionais manifestações da cultura nordestina. Impressionado com a
complexidade dos ritmos pernambucanos, especialmente com o ritmo do maracatu,
Guerra-Peixe deu início ao trabalho de registro e assimilação dos ritmos e de outros
elementos musicais, visando seu aproveitamento nas orquestrações que faria para a
rádio do Recife, mas, principalmente em suas futuras composições dentro de uma
perspectiva nova de nacionalismo (ASSIS, 2007, p. 10).

O rompimento com o dodecafonismo e a adesão ao nacionalismo são
também vinculados, segundo Assis, ao estudo de obras literárias nacionalistas por
Guerra-Peixe, que estava sempre conectado ao pensamento de Mário de Andrade:
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Em meio às suas atividades artísticas e musicológicas realizadas durante sua
permanência no Recife, Guerra-Peixe teve a oportunidade de ler algumas obras
literárias de caráter nacionalista, como Os Sertões de Euclides da Cunha e o
Manifesto Regionalista de 1926, lançado pelos intelectuais nordestinos, reunidos no
Recife naquele ano. Estas obras nacionais, assim como outros autores brasileiros,
sem esquecermos, evidentemente, do Ensaio de Mário de Andrade, foram fontes
fundamentais para a ruptura com o dodecafonismo e estímulo para o compositor se
vincular definitivamente na estética nacionalista.
(...) O nacionalismo que Guerra-Peixe se propôs era aquele profetizado pelo escritor
modernista em 1928, no qual todo compositor brasileiro deveria percorrer o processo
de pesquisa e assimilação consciente dos elementos da ―música primitiva‖, para, em
seguida, atingir a fase da inconsciência nacional. (ASSIS, 2006, p. 160)

Melopéias nº 3, composta por três movimentos curtos diferenciados, tem
aspectos ligados ao novo momento que Guerra-Peixe viveu nesse período. Raul
Costa d‘Ávila mostra, em Melopéias nº 3 para flauta solo, as características de cada
movimento separadamente, destacando a influência dos estudos folclóricos que
estavam sendo desenvolvidos pelo compositor.
O reflexo das pesquisas folclóricas pode ser observado em vários momentos, como
por exemplo, no último movimento onde há uma explícita referência à rítmica do frevo
em vários momentos do discurso, à toada nordestina no segundo e a seresta, no
primeiro movimento (COSTA D‘ÁVILA, 2005, p. 1).

Porém, apesar de Raul d‘Ávila mostrar que a obra estava ligada à música
popular brasileira, as características que serão destacadas nesta pesquisa estão
relacionadas a gêneros distintos daqueles que o autor estudou. Enquanto ele
referencia o primeiro movimento à seresta, aqui serão utilizados aspectos do choro.
O segundo movimento se relaciona, segundo d‘Ávila, à toada nordestina; porém,
nesta pesquisa, estará relacionado à valsa. Enfim, diferentemente do autor, que
referencia o terceiro movimento ao frevo, aqui se optou pelas referências do
maracatu.
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2.2 PRIMEIRO MOVIMENTO
Observando o primeiro movimento das Melopéias n° 3, percebe-se que
existem características composicionais relacionadas ao choro, gênero29 popular
brasileiro, que apontam para uma forma diferenciada de interpretar essa obra. Como
as Melopéias não são escritas em compassos tradicionais, os exemplos serão
situados por meio de sistemas.

- Valorização melódica dos contratempos e as realizações de articulação
A valorização melódica dos contratempos é uma das características
pertencentes ao choro, que pode ser encontrada no 1º movimento de Melopéias nº
3. Para melhor compreendê-la, vale observar a definição de Zamith Almeida:

Uma das características rítmicas do choro que se reflete em suas melodias é a
valorização melódica dos contratempos, conseqüente do espírito sincopado do
gênero. Esta valorização ocorre quando as notas referentes aos contratempos são as
mais agudas ou as mais graves de um dado grupo melódico, mostrando-se ainda
mais intensa quando tais notas são alcançadas por extensos saltos melódicos
(ALMEIDA, 1999, p. 113).

No segundo sistema, há uma frase que mostra a influência da música popular
brasileira, principalmente do choro, por meio da valorização melódica dos
contratempos:

Ex. 1: Influência do choro, Melopéias nº 3 (valorização melódica do contratempo), 2º sistema.
29

Apesar da possibilidade de se considerar o choro como gênero ou estilo, dependendo do contexto
em que se encaixe a definição, a proposta aqui utilizada refere-se à definição de Almeida (1999, p.
11), que em sua pesquisa designa como gênero ―toda produção musical que apresente
características bem definidas e uniformes a todo o repertório a ela pertencente‖. Essas características
são importantes para que se perceba a linguagem a partir da composição.
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Fica clara a presença da característica apontada por Almeida no exemplo
anterior, quando se observa as notas destacadas: Ré4, Dó4 e Si3. Essas três notas
são as mais graves em cada grupo de quatro colcheias a que pertencem e são
alcançadas por um extenso salto, um intervalo de 7ª descendente.
Outra frase, com função semelhante e mesma estrutura rítmica e melódica,
transposta uma terça acima, encontra-se no 3º sistema:

Ex. 2: Influência do choro em Melopéias nº 3 (valorização melódica do contratempo), 3º sistema.

Para sugestão interpretativa da valorização melódica do contratempo, utilizase como exemplo a composição de Altamiro Carrilho, Vida apertada, um choro que o
próprio compositor gravaria no LP Altamiro Carrilho e sua flauta azul, em 1957. Em
forma rondó, bastante comum nesse gênero, o choro tem, em sua primeira seção, a
presença constante de frases que se utilizam da valorização melódica do
contratempo:

Ex. 3: Valorização melódica do contratempo em Vida apertada, nos compassos 1 e 2.
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Ex. 4: Valorização melódica do contratempo em Vida apertada, nos compassos 5 e 9.

As notas em destaque nos exemplos 3 e 4 (Fá3, Ré#3, Fá3 e Fá3) são as
mais graves do grupo de quatro semicolcheias a que pertencem e são alcançadas
por meio de um salto melódico extenso, em intervalos de 6ª, 8ª, 8ª e 6ª, todos
descendentes.
Na gravação feita por Carrilho, pode-se observar que há essa intenção de
valorização do contratempo, que acaba acontecendo naturalmente devido ao grande
intervalo descendente. Porém, não há somente a valorização das notas mostradas
acima, mas, também, da quarta semicolcheia do grupo de quatro semicolcheias, no
1º e no 9º compasso (os compassos são iguais), o Sib3 em destaque:

Ex. 5: Valorização melódica da 4ª semicolcheia em Vida apertada, no 1º compasso.

Ex. 5: Valorização melódica da 4ª semicolcheia em Vida apertada, no 1º compasso.

Essa valorização é realizada por Altamiro Carrilho, que aumenta o tempo de
articulação entre a 3ª e 4ª semicolcheias desse grupo (Sol3 para Sib3), criando uma
pequena pausa entre essas notas. Essa ocorrência pode ser observada através da
análise feita pelo software Sonic Visualiser, tanto no 1º como no 9º compasso.
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Ex. 6: Análise do 1º compasso da melodia de Vida Apertada, interpretada por Altamiro Carrilho.

Ex. 7: Análise do 9º compasso da melodia de Vida Apertada, interpretada por Altamiro Carrilho.

Nos exemplos 6 e 7 foi possível observar a análise. Os procedimentos
utilizados no programa foram: comando de transcrição polifônica e marcação de
pulsos dos compassos, automaticamente, através do software. As linhas verticais
em lilás representam a marcação dos pulsos do compasso, enquanto os traços
horizontais em azul representam a transcrição polifônica, sendo os mais ao alto
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aqueles que descrevem a melodia realizada pela flauta. Os traços mais abaixo são
resultado do acompanhamento harmônico e rítmico existente na gravação. As
figuras em verde indicam o espaço de pausa entre as notas, inserido pelo
pesquisador através do cursor do mouse.
Fica perceptível que a maior pausa, identificada e assinalada com uma seta,
encontra-se entre a 3ª e a 4ª notas tanto no primeiro como no nono compasso.
Loureiro

observa

a

importância

do

parâmetro

articulação

em

uma

performance, considerando que ―a duração do tempo de ataque da nota, por
exemplo,

é

um

consequentemente

parâmetro
significativo

importante
na

na

descrição

determinação

do

da

perfil

articulação
expressivo

e
da

performance‖ (LOUREIRO, 2006, p. 17).
Partindo para a sugestão interpretativa, em que será observado o parâmetro
articulação, percebe-se que a mesma intenção dos exemplos mostrados em Vida
apertada está presente na escrita de Guerra-Peixe, quando ele se utiliza de um
staccato para aumentar o tempo de articulação entre a 3ª e a 4ª colcheia,
pertencentes a um grupo de quatro colcheias na seguinte frase:

Ex. 8: Utilização do staccato na 3ª colcheia, em Melopéias nº 3, no 3º sistema.

Ocorrem no exemplo 8 três ocasiões para observar o parâmetro articulação,
todas assinaladas com uma seta. Primeiramente, entre o Lá4 e o Dó#5, em seguida,
entre o Sol4 e o Si4, e finalizando, entre o Mi4 e o Sol4. O ideal é que a finalização
da 3ª colcheia do grupo (que vem ligada e possui um staccato) seja encurtada de
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forma considerável, para que se valorize a 4ª colcheia através do ataque, dando um
pouco mais de duração a ela, apesar de seu staccato.
A realização técnica dessas articulações é assunto importante a ser
mencionado, recorrendo-se, para isso, a James Galway (2009) que, em Flute,
comenta sobre a execução do staccato, ao descrever a função da articulação
separada que, na flauta, é realizada com a língua (tonguing)30:
Tonguing [ou golpe de língua] tem duas funções. Além de tocar staccato, é o método
pelo qual o ataque é dado a uma nota. Para um início agradável, limpo e claro de
uma nota ou frase, inicie com um ‗tu‘. Assim como acontece com tonguing, para
staccato, existe uma gama de energia de ataque a ser aprendida. Nem todas as
obras musicais começam com a ousadia do Concerto do Imperador de Beethoven.
Nem todo início ‗tu‘ necessita da mesma veemência. Eu só posso aconselhá-lo a
decidir por si mesmo a força de ataque em quaisquer circunstâncias, e treinar a
31
língua para obedecer a suas instruções (GALWAY, 2009, p. 123).

A pesquisadora em flauta Nancy Toff que, em The Flute Book, comenta sobre
os fins de notas relacionados à articulação, afirma que
na performance da flauta moderna, isto é teoricamente bem simples, porque a regra
básica é que o final de qualquer articulação - seja uma única sílaba ou um grupo
delas - deve ser mantido aberto. Em outras palavras, uma única passagem de língua
deve consistir de uma série de TUs não, TUTs, como em TU-TU-TU-TU, de modo
que há uma distinção entre cada nota no padrão. O mesmo é verdade, em um
sentido mais amplo, para finais de frase. O som não deve ser interrompido pela
língua ou pelos lábios, mas por uma interrupção abrupta ou gradual de fôlego, como
controlado pelo diafragma. A única exceção é que em versões particularmente sutis
32
ou sensíveis, os lábios podem ajudar na finalização sutil do som (TOFF, 1996,
p.121).
30

O termo tonguing, utilizado por Galway em Flute, é designado pelo autor como um termo que
significa simplesmente articulação separada na flauta [―separado‖] e pode ser comparado ao termo
„staccato‟ (italiano) ou ao termo „détaché‟ (francês).
31

Tonguing has two functions. In addition to staccato playing, it is the method by which attack is given
to a note. For a nice, clean, clear opening to a note or phrase, launch it on a ‗tu‘. As with tonguing for
staccato, there is a range of energy of attack to be learned. Not every piece of music starts with the
boldness of Beethoven's Emperor Concerto. Not every opening ‗tu‘ needs the same vehemence. I can
only advise you to decide for yourself the strength of attack in any given circumstances, and to train
the tongue to obey your instructions.
32

In modern playing, this is theoretically quite simple, because the basic rule is that the end of any
articulation - whether a single syllable or a group of them - must be kept open. In other words, a
single-tongued passage should consist of a series of TUs, not TUTs, as in Tu-Tu-Tu-Tu, so that there
is a distinction made between each note in the pattern. The same is true, in a larger sense, for phrase
endings. The tone should not be stopped by either the tongue or the lips, but by an abrupt or gradual
cessation of breath, as controlled by the diaphragm. The only exception is that in particularly subtle or
sensitive releases, the lips may assist in feathering off the tone.
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Observando as informações técnicas mencionadas, percebe-se a importância
da realização de uma boa finalização da 3ª colcheia, que deve ser mais curta,
apesar da ligadura que a precede. Ela pode ser feita de forma sutil, através dos
lábios. Essa técnica de movimento dos lábios é considerada por Toff como uma
exceção entre as formas de finalizar uma articulação.
Utilizando-se também da informação trazida por Galway sobre mensurar a
energia utilizada na língua, na realização de um staccato, pensa-se no ataque da 4ª
colcheia do exemplo anterior. Este ataque deve contribuir para a valorização dessa
nota, mas não deve ser muito forte a ponto de prejudicar o equilíbrio da frase.
Finalizando a temática da valorização melódica do contratempo, uma
proposta de estudo prático, que pode auxiliar na melhor assimilação dessa
linguagem, encontra-se em Vocabulário do choro, de Mário Seve (1999). A
publicação se destina ao conhecimento da linguagem do choro e contém, entre
vários estudos, o Estudo Melódico n° 19, que se assemelha à primeira frase de
Guerra-Peixe já citada, caracterizando a valorização melódica do contratempo. Isso
acontece porque ambos utilizam a mesma estrutura de linguagem, nesse caso, o
choro.
A

compreensão,

pelo

intérprete,

da

linguagem

utilizada

por

Guerra-Peixe, faz com que seja possível recorrer a um método de estudo não
convencional para a preparação de um repertório erudito na flauta transversa. Um
método como o citado tem maior funcionalidade para essa situação específica, na
qual o compositor se utiliza de um aspecto (nesse caso, a valorização melódica do
contratempo) relacionado a um gênero popular brasileiro como base para
determinada frase, como se pode observar pelos primeiros compassos:
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Ex. 9: Estudo melódico nº 19 (c.1 a 5).

A sequência destacada de intervalos de 6ª descendente faz com que o
intérprete possa executar melhor a forma de valorização melódica do contratempo,
retomando a intenção do fraseado sempre na segunda semicolcheia de cada tempo.
Nesse exemplo, a interpretação deve buscar valorizar as notas em destaque através
da intensidade, o que conduzirá a uma performance voltada para a valorização
melódica presente no gênero choro.
Pode-se, ainda, incluir nessa análise a articulação utilizada por Guerra-Peixe
para o estudo da valorização da 4ª semicolcheia de cada grupo de quatro notas
trazida por Carrilho, em Vida apertada:

Ex. 10: Estudo melódico nº 19 (c.1 a 5), com sugestões de articulação

- Presença do baixo melódico
Outra particularidade citada por Almeida (1999) como pertencente ao choro e
com a qual se pode fazer uma analogia com características melódicas em Melopéias
nº 3 é o ―baixo melódico‖:

O Baixo Melódico é mais movimentado e ousado, definindo ideias melódicas. Pode
aparecer em contraponto com a melodia ou dialogando com esta. Algumas vezes, o
contraponto entre melodia e baixo é tão intenso que propicia uma escrita a duas
vozes (ALMEIDA, 1999, p. 116).
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Nessa obra, apesar de haver apenas uma linha melódica, percebe-se uma
analogia a esse baixo melódico através da condução melódica de notas graves em
um arpejo, característica esta também percebida em Vida apertada. Em GuerraPeixe, essa condução encontra-se no 4º sistema:

Ex. 11: Condução melódica nas notas graves, 4º sistema do 1º movimento de Melopéias nº 3.

O mesmo acontece em Vida apertada:

Ex. 12: Condução melódica nas notas graves em Vida apertada.

Uma informação apresentada por Almeida ratifica essa proximidade de
linguagem nos exemplos mencionados: a utilização do recurso do cromatismo no
baixo melódico. Segundo Almeida, ―os baixos melódicos muitas vezes valem-se do
recurso do cromatismo ao caminharem pelas inversões de acordes. Apesar de
cromáticos, estes baixos geralmente sustentam melodias e harmonias diatônicas‖
(ALMEIDA, 1999, p. 120).
Apesar de Guerra-Peixe utilizar uma articulação em staccato para as notas
destacadas no exemplo 14 (Sib3, Si3 e Dó4), sugere-se aqui um pequeno tenuto
nessas notas para que possa ser percebida a sustentação melódica mencionada por
Almeida.
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Ex. 13: Sugestão de tenuto, nas notas graves do 4º sistema, 1º movimento.

2.2.1 Sugestões de fraseado

Nesse tópico, serão fornecidas sugestões de fraseado que podem contribuir
para tornar mais evidente as características relacionadas à música popular. O
primeiro exemplo de fraseado está associado à valorização melódica do
contratempo. Mesmo em compositores de choro não flautistas, é possível encontrar
exemplos dessa valorização, como na composição A ginga do Mané, choro do
bandolinista Jacob do Bandolim33. Nos seus primeiros compassos, a melodia
também é construída por meio da valorização melódica do contratempo:

Ex. 14: Valorização melódica do contratempo em A ginga do Mané.

Para estudar o fraseado, foram observados os primeiros compassos na
gravação desse choro, feita pelo compositor em 1962, e relançada na coleção Folha,
Raízes da Música Popular Brasileira. A análise desse trecho foi feita por meio de
audição convencional pelo próprio pesquisador. Vê-se que existe a seguinte
intenção de fraseado quando a frase é tocada:

33

Jacob Pick Bittencourt, conhecido como Jacob do Bandolim (1918-1969), ―bandolinista, compositor.
Tocou nas principais rádios cariocas. Como produtor e apresentador da Rádio Nacional, pôde exercer
a sua faceta de pesquisador, que o levou a incorporar ao seu repertório obras desconhecidas de
grandes chorões do passado. Em 1966, organizou o conjunto regional Época de Ouro, com o qual
gravou os LPs Chorinhos e chorões e Vibrações (ALBIN, 2006, p. 363).
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Ex. 15: Fraseado realizado por Jacob do Bandolim em A ginga do Mané.

Observou-se que a intenção do fraseado é conduzida por motivos iniciados
em cada 2ª semicolcheia de grupos de quatro, juntamente com o grande salto
melódico existente ao fim de cada grupo que é, na maioria das vezes, em intervalos
de 2ª. Aparece, assim, a valorização melódica do contratempo, gerando uma
interpretação que a destaca.
Essa intenção de fraseado é também proposta para o 1º movimento de
Melopéias nº 3:

Ex. 16: Intenção de fraseado para o 1º movimento, 2º sistema

Vale destacar que existem duas diferenças nesse exemplo com relação à
frase de A ginga do Mané. As figuras rítmicas não são semicolcheias e sim
colcheias, o que não altera a proposta do fraseado. Além disso, Guerra-Peixe inclui,
às vezes, uma semínima entre as colcheias (Dó#5, Si4 e Lá4), criando uma linha
melódica de 2ª descendentes, o que não prejudica a construção do fraseado através
de motivos.
Pensando agora em um fraseado harmônico, foram percebidos trechos na
linha melódica do 1º movimento de Melopéias nº 3 em que, inferindo uma possível
harmonização através das tríades presentes na melodia, em forma de arpejos,
puderam ser encontrados encadeamentos tonais, como no exemplo a seguir,
localizado no 4° sistema, no qual se tem uma sequência de II – V(VII) – I.
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Ex. 17: Encadeamento tonal em Melopéias nº 3, 1º movimento (2º sistema).

Esse encadeamento tonal diferencia Melopéias nº 3 das Melopéias nº 1 e nº
2, nas quais o compositor opta pela linguagem pós-tonal. Para demonstrar esse
encadeamento comumente presente na música popular brasileira, recorre-se a uma
frase do choro Soluços, de Pixinguinha e Benedito Lacerda (CARRASQUEIRA,
1997):

Ex. 18: Encadeamento tonal em Soluços (c. 27 a 29).

A construção de frases com encadeamento harmônico tonal pode permitir,
então, a utilização da relação de tensão-resolução existente no tonalismo, podendo
ser aplicada no trecho mencionado anteriormente. Isso pode ser destacado
utilizando-se a dinâmica, construindo-se a relação de tensão e resolução através de
crescendo e decrescendo. A sugestão da frase seria a seguinte:

Ex. 19: Sugestão de fraseado harmônico em Melopéias nº 3, 1º movimento (2º sistema).
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O que se observa é o uso de um crescendo para se chegar à dominante,
iniciando-se a seguir o decrescendo, no momento em que se atinge a tônica.

2.2.2 Conclusões interpretativas
Depois de observados todos os exemplos, percebe-se, então, no primeiro
movimento de Melopéias nº 3, a convergência para uma proposta interpretativa que
valorize a linguagem do choro presente na escrita de Guerra-Peixe, através da qual
o intérprete pode um caráter interpretativo relacionado à música popular brasileira. A
ênfase nas articulações observadas no 2º e 3º sistemas e o direcionamento de
fraseado, motívico e/ou harmônico, somados à característica do ―baixo melódico‖,
presente, por exemplo, no 4º sistema, podem mostrar na interpretação uma
condução melódica diferenciada. A escolha interpretativa a partir dessas
observações acaba provocando um rearranjo assimétrico na execução das
semicolcheias, fazendo com que se produza uma sensação de maior liberdade
rítmica.

2.3 SEGUNDO MOVIMENTO
No segundo movimento, a interação com o popular ocorre de forma diferente
da observada no primeiro. Percebe-se que essa distinção ocorre, principalmente,
nas articulações utilizadas. Enquanto o primeiro movimento tem frases melódicas
descendentes e prioriza as articulações em legato e staccato, o segundo conta,
também, com frases de movimento melódico descendente, mas prioriza, em geral, o
legato.
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Ex. 20: Frase com legatos e staccatos, no 1º movimento, 5º sistema.

Ex. 21: Frase com legatos, no 2º movimento.

Mesmo com o uso ostensivo de legatos, é perceptível, ao observar o segundo
movimento, a existência de frases ritmicamente importantes. O que se tem, em
muitos momentos, é um fraseado ternário, que remete à valsa, dança caracterizada
pelo compasso de três tempos.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Ex. 22: Frase com características rítmicas de compasso ternário no 8º sistema.

Em algumas composições de Guerra-Peixe, encontram-se referências
populares já no título da obra como, por exemplo, na valsa Tema de um domingo,
pertencente à suíte para piano No estilo popular urbano. A valsa foi gravada em
1988, com formação instrumental popular, pelo grupo Tira o dedo do pudim. O CD
tem o nome Guerra-Peixe: Música Popular, composto por 18 músicas do compositor.
Utiliza-se, aqui, a análise de trechos da valsa Tema de um domingo para
observação de alguns aspectos similares ao segundo movimento de Melopéias nº 3.
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O primeiro aspecto destaca-se pelo caráter já mencionado das melodias em legato,
encontrando-se tanto em Melopéias nº 3 como em Tema de um domingo:

Ex. 23: Melodia em legato, no 4º sistema do 2º movimento de Melopéias nº 3.

Ex. 24: Melodia em legato, nos compassos 25 a 27 de Tema de um domingo.

Nos dois exemplos citados, a construção da melodia se dá por meio de
colcheias, com a utilização constante do legato.
Outra similaridade entre as duas composições de Guerra-Peixe é a utilização
de formas de compasso diferentes do ternário, através de hemíolas ou de uma
estrutura rítmica determinada. Observando mais de perto essas características, vêse, no 2º movimento de Melopéias nº 3, a utilização de uma estrutura rítmica que
reúne mínima e quatro colcheias, remetendo ao compasso quaternário em vários
momentos:

Ex. 25: Estrutura rítmica de compasso quaternário nos 2º, 4º e 7º sistemas.
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Já em Tema de um domingo, há aplicações de estruturas binárias, por meio
de hemíolas:

Ex. 26: Hemíolas com estrutura binária no compasso 17.

Ex. 27: Hemíolas com estrutura binária no compasso 29.

2.3.1 Análise da gravação de Rosa
Nesse momento, será mostrada a análise da gravação da valsa Rosa, de
Pixinguinha (CARRASQUEIRA, 1996), interpretada pelo flautista Antônio Carlos
Carrasqueira (1952 -), filho de João Dias Carrasqueira, professor da USP, exintegrante do Quinteto Villa-Lobos, que se destaca no meio musical por realizar
gravações, recitais e shows tanto de repertório popular quanto erudito. A análise de
Rosa, em conjunto com o trabalho de observação composicional, possibilita a
percepção de ocorrências que podem contribuir para a construção das sugestões
interpretativas.
Na interpretação de Carrasqueira, algumas particularidades da valsa
brasileira, já descritas anteriormente, mais especificamente no item 1.4.2, podem ser
observadas, sendo possível refletir sobre uma peculiaridade interpretativa,
principalmente pelo caráter seresteiro existente em Rosa. A definição do que seria o
caráter é embasada em Barrenechea (2000) que, em sua pesquisa sobre
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composições de Francisco Mignone, comenta as indicações interpretativas do
compositor que, na Valsa de esquina nº 7, se utiliza da referência ―flauta seresteira‖
com a intenção de obter liberdade rítmica na melodia:
A versão de piano traz uma referência ao estilo seresteiro da flauta na variação da
seção B, a qual apresenta a indicação imitando uma flauta seresteira, e uma dica
para o rubato, elemento do estilo seresteiro, na indicação os harpejos (sic) leves e
34
sem rigor de tempo (BARRENECHEA, 2000, p. 103).

Em vários momentos da gravação, o flautista Carrasqueira, tocando a melodia
e sendo acompanhado por um violão e um piano, de pulsação predominantemente
constante, demonstra liberdade e flexibilidade rítmica. Um exemplo claro encontrase na seção B de Rosa, aproximadamente em 1‘55‘‘ da gravação, na qual a primeira
colcheia dos compassos apontados no exemplo a seguir (Fá4 e Sol4) é antecipada
em relação ao pulso, gerando uma liberdade rítmica por parte do solista. Abaixo a
frase original, com setas indicando onde ocorrerá a modificação do intérprete:

Ex. 28: Frase inicial da Seção B de Rosa, originalmente.

A seguir, é indicada a transcrição aproximada do trecho feita pelo próprio
pesquisador:

Ex. 29: Frase inicial da Seção B de Rosa, alterada ritmicamente pelo intérprete.
34

The piano version carries a reference to the seresteiro flute style in the variation of the section B,
which presents the indication imitando uma flauta seresteira (imitating a serenader flute), and a clue to
the rubato element of the seresteiro style in the indication os harpejos leves e sem rigor de tempo (the
arpeggios in a light manner and without tempo rigidity).
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Pode-se observar esse mesmo exemplo por meio do Sonic Visualiser. Foi
utilizada a transcrição polifônica e a marcação de pulsos dos compassos,
automaticamente, através do programa. As linhas verticais em lilás representam a
marcação dos pulsos do compasso, enquanto os traços horizontais em azul
representam a transcrição polifônica, sendo os traços mais ao alto os que
descrevem a melodia realizada pela flauta.

Fá4

Sol4

Ex. 30: Frase inicial da Seção B de Rosa, alterada ritmicamente pelo intérprete, observada através do
Sonic Visualiser.

Percebe-se, então, a antecipação das primeiras notas em dois pontos da
frase (setas em vermelho), enquanto a divisão dos compassos (barras em lilás) é
definida pelo violão e pelo piano, que executam o acompanhamento harmônico.
Outro exemplo, agora determinando o não rigor de tempo, tanto na melodia
quanto no acompanhamento, também pode ser visto na seção B, aproximadamente
em 2‘20‘‘ da gravação. Nesse momento, a frase cadencial exemplificada abaixo é
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realizada por Carrasqueira, juntamente com o acompanhamento do violão e do
piano, com uma proposta de reter o tempo no acorde de dominante (A7) para
retomar a pulsação constante somente a partir da resolução harmônica no acorde de
tônica do trecho (Dm):

Início do rall.

Resolução
harmônica (a
tempo)

Ex. 31: Frase da seção B, onde se inclui um rallentando na interpretação.

Observada a liberdade rítmica na valsa brasileira, propõe-se o uso dessa
liberdade no 2º movimento de Melopéias nº 3, juntamente com a expressividade
melódica, que pode ser alcançada por meio dos legatos, recorrendo-se à utilização
de rubatos, rallentandos, antecipações e retardos melódicos que remetem à ideia da
flauta seresteira.

2.3.2 Sugestões interpretativas
Na partitura do 2º movimento, Guerra-Peixe opta por inserir apenas a
referência metronômica

, não indicando outra alteração de andamento,

como rallentando, accelerando ou stringendo, no restante do movimento. Apesar
disso – e de forma similar às valsas brasileiras populares –, é possível pensar em
ocorrências de flexibilidade rítmica tanto na duração das notas e pausas quanto na
flexibilidade do andamento com rallentandos e accelerandos, de forma natural, em
decorrência do fraseado. Para a melhor compreensão do caso, observa-se como
exemplo a frase de Melopéias nº 3, acrescentando-se uma possível harmonização
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sugerida em coerência com a linha melódica e com a utilização de um rallentando e
o retorno ao tempo inicial.

Resolução
harmônica
(a tempo)

Início do rall
Dm5b/7

G7/9b

Cm

Ex. 32: Frase de Melopéias nº 3, 2º movimento, no 8º sistema, incluindo rallentando e a tempo.

Esclarecendo melhor essa sugestão, optou-se pelo modelo de fraseado
observado em Rosa, em que o uso do rallentando foi feito ao se aproximar do
acorde de dominante (G7/9b), retornando-se ao tempo na resolução harmônica, no
acorde de tônica (Dó m). O rubato também pode ser utilizado, valorizando certas
notas que realcem o aspecto ternário da frase mencionado anteriormente. No
exemplo a seguir é mostrada uma antecipação de nota, com aumento da duração,
em detrimento da diminuição da duração da nota anterior, como ocorreu na
gravação de Rosa pelo flautista Carrasqueira:

Ex. 33: Frase de Melopéias nº 3, 2º movimento, no 8º sistema, originalmente.

Ex. 34: Frase de Melopéias nº 3, 2º movimento, no 8º sistema, incluindo modificação rítmica.
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Após a observação dessas características, torna-se possível sugerir uma
interpretação que se utilize de variações rítmicas através do rallentando,
accelerando, rubato, de antecipações e atrasos de notas, dando ao 2º movimento o
caráter da flauta seresteira, também presente na valsa brasileira.

2.4 TERCEIRO MOVIMENTO
Observando-se, agora, o terceiro movimento, vê-se que o compositor se
utiliza de vários aspectos do maracatu, tendo estudado esse gênero musical
profundamente durante o período no qual morou em Recife, que coincide, também,
com o da composição de Melopéias nº 3. Esses aspectos abrangem, principalmente,
as características rítmicas do maracatu, proporcionando ao 3º movimento uma
linguagem bem próxima desse gênero popular.

2.4.1 Características composicionais
Observando as características composicionais que trazem aspectos do
maracatu, o primeiro exemplo a ser apresentado está no primeiro sistema, no qual
Guerra-Peixe coloca um grupo de 12 semicolcheias seguidas, com quatro
acentuações, sendo estas na primeira, quarta, sétima e décima semicolcheias:

Ex. 35: Grupo de semicolcheias no primeiro sistema.

Esse mesmo motivo rítmico é observado no livro de Guerra-Peixe, Maracatus
do Recife, o qual aponta as características do gênero. Segundo o compositor, essa
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seria uma ―variação das caixas-de-guerra‖ (p. 72), tocadas ―quando o folguedo, sem
canto e nem dança, caminha na rua, apressadamente, para ganhar tempo‖ (op. cit:
72).

Ex. 36: Variação das caixas-de-guerra.

O mesmo motivo aparece novamente no terceiro sistema, porém mais agudo,
em um intervalo de uma 2ª acima:

Ex. 37: Grupo de semicolcheias no 3º sistema.

Outra característica rítmica similar ao maracatu está no quinto sistema:

Ex. 38: Exemplo rítmico no 5º sistema.

O desenho rítmico do exemplo 38 é similar a um dos ―toques mais
característicos do gongué35‖ (op. cit: 71), como se pode observar na transcrição do
toque do gongué feita por Guerra-Peixe (1980):

35

Instrumento de metal, como um grande agogô, utilizado no maracatu, tocado por uma vareta de
madeira.
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Ex. 39: Toque característico do gongué.

Outro aspecto do gongué, também importante na observação do motivo
mencionado acima, é a diferenciação de altura escalar, também chamada de
‗tonalidade‘. Segundo Guerra-Peixe, ―as tonalidades extremas chamam-se ‗positiva‘
e ‗negativa‘, a grave e a aguda, respectivamente‖ (op. cit: 67). Ao se observar essa
característica do instrumento, vê-se na melodia do motivo mencionado acima duas
alturas definidas: uma aguda (Láb 5) e outra grave (Sol 4). O compositor continua se
utilizando da ‗tonalidade‘ do gongué também em outros motivos rítmicos, como pode
ser observado a seguir. No primeiro exemplo, intervalos de 9ª e, no segundo
exemplo, intervalos de 10ª e, em seguida, de 9ª:

Ex. 40: Dois exemplos de utilização da ‗tonalidade‘ do gongué, no 6º e 8º sistemas.

Guerra-Peixe destaca que, no maracatu, o gongué tem uma função
específica, e essa informação é de extrema importância para a interpretação do
terceiro movimento. Rainha Santa36 descreve o papel do gongué:
Na orquestra do Maracatu jamais se usa além de um gongué, a fim de que num
eventual desequilíbrio entre eles os músicos não se dividam a seguir um e outro. –
36

Maria Júlia do Nascimento, conhecida como Santa ou Santinha, foi coroada rainha do Maracatu
Elefante, em 1947, permanecendo com a coroa durante 16 anos, até seu falecimento, em 1962.
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―Este instrumento é como a requinta ou a clarineta na banda‖ – advertiu aos músicos
a rainha Santa, na ocasião de um dos ensaios, esclarecendo que o gongué deve ser
acompanhado pelos restantes instrumentos como se fosse uma melodia (GUERRAPEIXE, 1980, p. 71).

Vendo que as características rítmicas estão bem explícitas, observa-se que o
compositor também opta, no 3º movimento, por elementos melódicos em legato,
arpejando uma sequência de terças superpostas:

Ex. 41: Melodias em legato no 2º e 4º sistemas.

Destacando no exemplo anterior a construção melódica em terças, vê-se que
ele consegue apontar em sua pesquisa um intervalo melódico definido para o
gongué do Maracatu Elefante: o de terça menor, com o ―lá sustenido – dó sustenido‖
(op.

cit:

67).

Nos

gongués

de

outros

maracatus,

não

se

encontrará,

necessariamente, esse mesmo intervalo.
Em sua composição, Guerra-Peixe dá extrema importância ao intervalo de
terça, utilizado não só nos motivos melódicos do exemplo anterior, mas em muitos
outros motivos semelhantes, como se pode observar a seguir:

Ex. 42: Melodias em legato no 7º sistema.
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2.4.2 Sugestões interpretativas
A execução dos motivos rítmicos mencionados anteriormente, se observados
os aspectos técnicos da flauta transversa, está diretamente relacionada à realização
da articulação. Assim como no primeiro movimento de Melopéias nº 3, é importante
perceber a recorrência da figura de duas notas ligadas, com um staccato sobre a
última nota. Porém, há, no 3º movimento, uma diferenciação que não está presente
no 1º movimento: o uso de acento ou de portato na 1ª nota. Durante todo o
movimento, o compositor transita, então, entre essas duas opções:

Ex. 43: Motivos rítmicos no 7º e10º sistemas

Tecnicamente, a realização dessas duas propostas difere consideravelmente.
Observando o portato, a primeira consideração a ser feita é em relação ao nome
dado a esse tipo de articulação. Segundo Raul d‘Avila (2004, p. 118), ele ―é a versão
mais suave do non legato‖ e pode ―vir representado por uma ligadura com pontos
abaixo e também pode vir representado por uma ligadura com traços horizontais sob
ou sobre a nota‖. Essa última representação é a encontrada no exemplo aqui
abordado. O autor ainda considera em sua pesquisa a similaridade do portato com o
lourée, e até mesmo com o tenuto.37
Apesar das opções distintas com relação às formas de se considerar essa
articulação, torna-se necessário observar que existe, nessa proposta interpretativa, a
37

Apesar de Raul d‘Avila preferir o termo portato, ao discorrer sobre a articulação em que se usa um
traço sobre a nota, o pesquisador considera o exemplo musical de Pierre-Yves Artaud, em que o
portato é tratado como tenuto (D‘AVILA, 2004) e o exemplo musical de Henri Altès, no qual o mesmo
tipo de articulação pode ser indicado como lourée (D‘AVILA, 2004).

69

intenção de diferenciar as notas com portato das notas com acento, principalmente
pelo fato de que os motivos que contam com essa diferenciação são similares em
outros aspectos, como desenho rítmico e progressão melódica, por exemplo. Nessa
proposta interpretativa, sugere-se que o portato seja menos incisivo e que prolongue
a nota ao máximo de valor que ela contenha, com a mesma intensidade, obtendo
um caráter mais melódico.
Nancy Toff faz uma consideração semelhante a essa proposta, sugerindo,
ainda, que o ataque da nota seja suave, com o uso da consoante ―D‖. Segundo a
autora, o portato é ―grafado com uma linha acima ou abaixo da nota, o que indica
não só um ataque em ‗D‘, mas também que cada nota deve ser sustentada pelo seu
valor total‖38 (TOFF, 1996, p. 118).
Já as notas com acento devem ter um ataque mais incisivo, com outra
consoante, como o ―T‖, por exemplo, optando-se, também, por um pequeno
decrescendo após o ataque inicial, o que dá a sensação de uma acentuação mais
percussiva.
Por fim, observando os arpejos melódicos estendidos em terça, também
citados anteriormente, percebe-se que eles contrastam com as características
rítmicas já apontadas, e a proposta interpretativa, nesse caso, é de valorizar a
construção do motivo, demonstrando o desenho melódico, que é bem definido pelo
compositor, conduzindo o motivo entre as notas em legato e chegando ao último
ponto que, nesses exemplos, seriam o Sol 5, no primeiro motivo, e Mi3, no segundo.

38

... notated with a line above or below the note, which indicates not only a D attack but also that
each note should be sustained for its full value.
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Ex. 44: Arpejos melódicos estendidos em terça, 3º movimento, 2º e 4º sistemas.

Após observar todas essas informações, comprova-se uma proximidade do 3º
movimento com as características musicais do maracatu, que puderam ser
empregadas para sugestão interpretativa, utilizando-se de aspectos rítmicos e
melódicos, considerando-se as propostas de articulações e de construções
motívicas. Além do 3º movimento, a interação entre erudito e popular também pôde
ser aproveitada para a construção interpretativa do 1º e 2º movimentos, a partir da
observação dos aspectos musicais do choro e da valsa, estabelecendo uma
conexão entre o trabalho composicional de Guerra-Peixe e o enfoque do intérprete,
através dos estudos e gravações de obras populares.
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3 CAMARGO GUARNIERI E A SONATINA PARA FLAUTA E PIANO

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), compositor paulista de Tietê, de
grande importância para o nacionalismo na música brasileira, destacou-se por sua
admirável carreira no país e no exterior. Iniciou os estudos musicais aos 7 anos,
primeiramente com um clarinetista de sua cidade, chamado Benedito Flora, e, em
seguida, com seus pais, pois não quis continuar os estudos com o primeiro tutor.
Estudou piano desde sua infância, instrumento com o qual chegou a trabalhar no
ano de 1923, em parceria com seu pai, que regia orquestras de cinema, já na capital
paulista. Ainda nessa época, começou a trabalhar também em lojas de partituras,
onde teve contato com obras clássicas de Bach, Mozart, Beethoven e outros
importantes compositores da música erudita. Seu primeiro professor de piano fora
de casa foi Ernani Braga, que lhe dava aulas gratuitamente. Por precisar de dinheiro,
Guarnieri trabalhava durante o dia na barbearia de seu pai e em uma loja de
partituras e à noite tocava piano e regia orquestras em cinemas e bailes na cidade.
Outro importante professor, com quem teve contato em 1927, foi Sá Pereira,
conceituado no Brasil e na Europa, que também lhe deu aulas gratuitas e o
apresentou a importantes músicos daquela época. Pouco tempo depois, Guarnieri
conheceu Lamberto Baldi, maestro italiano renomado, com quem estudou harmonia,
contraponto,

orquestração,

entre

outros,

que

o

auxiliaram

bastante

no

aprimoramento do processo criativo de suas composições. (ABREU, 2001).
Sem dúvida, uma das pessoas mais importantes para o crescimento musical
de Guarnieri nesse período foi Mário de Andrade. Em 1928, os dois se conheceram
e o contato com as ideias de Andrade possibilitou ao compositor o desenvolvimento
de uma estética nacionalista em suas obras. A influência do poeta modernista e
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estudioso da música na obra de Guarnieri se deveu ao posicionamento assumido
por Andrade em relação à criação na arte e, principalmente, na música brasileira. No
livro O violão azul: modernismo e música popular, Santuza Naves descreve o
posicionamento desse autor:
É significativa a posição de Mário de Andrade: se por um lado não vislumbra a
possibilidade de se fazer música nacional sem o concurso do ―populário‖, por outro
continua tendo por meta a criação de composições mais elaboradas, no âmbito da
experiência erudita (NAVES, 1998, p. 21).

É perceptível, então, a preocupação que o autor modernista tem em
estabelecer, na arte erudita, uma identidade nacional através da arte popular. Esse
ideal, apesar do contato posterior de Guarnieri com outras tendências, nunca será
abandonado pelo compositor.
Em 1938, fez sua primeira viagem à Europa, onde estudou, na França, com
Charles Koechlin e François Rühlmann. No país, Guarnieri teve algumas de suas
obras tocadas pela Orquestra Sinfônica de Paris, além de ter tido contato com
importantes personalidades da música europeia, como Charles Münch, Nadia
Boulanger, Gabriel Marcel e Darius Milhaud. Em novembro de 1939, no início da
Segunda Guerra Mundial, resolve retornar ao Brasil, dois anos antes do planejado.
Outra importante viagem feita por Guarnieri foi em 1942 quando, logo após
ganhar o prêmio Fleischer Music Collection por seu Concerto nº 1 para violino e
orquestra, recebeu um convite para ficar nos Estados Unidos por seis meses.
Durante sua estada no país, o compositor regeu a obra premiada com a Boston
Symphony Orchestra, teve um concerto só de suas obras realizado pela American
League of Composers, além de composições tocadas por músicos como Leonard
Bernstein.
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Sempre que retornava ao Brasil, Guarnieri trazia consigo uma técnica mais
apurada com relação a suas composições; porém, se mostrava cada vez mais
comprometido com a busca pela identidade brasileira em suas obras. Para isso,
começou a utilizar em suas composições a linguagem popular brasileira.
Sonatina para Flauta e Piano é um exemplo bem claro dessa escolha pelo
popular. Guarnieri, em depoimento a um jornal de Lisboa, publicado no livro O tempo
e a música, organizado por Flávio Silva (2001), confirma a importância da música
popular para a música brasileira ao informar que ―a música brasileira, como produto
de um país jovem, terá que buscar na música popular as suas características
específicas‖ (GUARNIERI, 2001a, p.15). De fato, foi o que o compositor procurou
fazer durante sua trajetória.
Em Camargo Guarnieri, expressões de uma vida, Marion Verhaalen defende
a ideia de que a brasilidade estava totalmente presente na obra do compositor,
alegando que ―é praticamente inconcebível que ele (Guarnieri) pudesse escrever
qualquer coisa que não transpirasse os ritmos, a qualidade melódica e o sentimento
da música brasileira, o solo e a alma de seu país‖ (VERHAALEN, 2001, p. 71).
Ainda embasado na discussão sobre a importância da música popular em
Guarnieri, tem-se a Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, escrita em 1950,
na qual o compositor critica a escolha de alguns jovens compositores pela corrente
dodecafonista, fortemente presente no Brasil dessa época. Percebe-se que
Guarnieri fala, nessa carta, sobre a libertação de Guerra-Peixe da corrente, assunto
já tratado anteriormente nesta pesquisa.

À sombra do seu maléfico prestígio se abrigaram alguns compositores moços de
valor e grande talento, como Cláudio Santoro e Guerra-Peixe que, felizmente, após
seguirem essa orientação errada, puderam se libertar dela e retomar o caminho da
música baseada no estudo e no aproveitamento artístico-científico do nosso folclore
(GUARNIERI, 2001b, p.143).
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A justificativa pela defesa das técnicas atonais no Brasil, segundo Guarnieri,
era a falta do estudo das raízes popular e folclórica da música brasileira pelos
compositores.

Os nossos compositores dodecafonistas adotam e defendem essa tendência
formalista e degenerada de música porque não se deram ao cuidado elementar de
estudar os tesouros da herança clássica, o desenvolvimento autônomo da música
brasileira e suas raízes populares e folclóricas (GUARNIERI, 2001b, p.144).

O emprego das raízes da música popular brasileira é, assim, observado na
Sonatina para flauta e piano. A partir dessa obra, vai-se à procura de subsídios para
propor uma opção interpretativa que faça transparecer a sonoridade das referências
musicais a que o compositor se refere.

3.1 SONATINA PARA FLAUTA E PIANO E A MÚSICA POPULAR
Após se perceber a importância da música popular no idealismo artístico de
Guarnieri, será observada a linguagem popular utilizada na Sonatina para flauta e
piano, analisada nesta pesquisa. A obra foi composta em 1947 e é formada por três
movimentos: Allegro, Melancólico e Saltitante. A edição utilizada é a americana
Mercury Music Corporation, Nova York.

3.1.1 1º movimento, características composicionais
O 1º movimento da Sonatina conta com uma escrita composicional
contrapontística. A linha do baixo realizada no piano traz, na maior parte do tempo,
uma condução de colcheias em staccato, com pausas de colcheias entre as notas.
Em contraposição, a voz mais aguda do piano varia entre conter as mesmas
características da linha do baixo (colcheias e pausas) ou assumir uma linha
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melódica de maior destaque. Isso acontece, principalmente, pelas características
mostradas mais adiante, que aproximam essa melodia do gênero choro. A linha da
flauta também se destaca pela realização de uma melodia similar à presente na mão
direita do piano.

Ex. 45: Linha melódica na flauta e colcheias em contraponto no piano (c.10 a 14).

O exemplo acima mostra a primeira melodia da flauta, em que podem ser
observadas três características peculiares ao gênero choro, apresentadas por
Almeida em sua pesquisa: ―Valorização melódica do contratempo‖ (ALMEIDA, 1999,
p.113), ―Ocorrência da síncopa explícita‖ (op.cit: p.136) e ―Formas de alusão à
síncopa‖ (op.cit: p.138). Nesse exemplo, é também incluída a parte de piano, para
que possam ser observadas as colcheias em staccato, com textura polifônica
contrapontística, já citadas acima.
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Apontando detalhadamente

as características descritas por Almeida,

apresentam-se, a seguir, exemplos na melodia da flauta que se encaixam na
categorização desse autor:

- Alusão à síncopa:
Almeida considera como forma de alusão à síncopa o fato de que
a rítmica sincopada da música brasileira, baseada na figuração rítmica semicolcheia
– colcheia – semicolcheia, valoriza especialmente a segunda das quatro
semicolcheias de cada tempo. Assim, diversas figurações rítmicas – ao valorizar a
segunda semicolcheia – fazem alusão à síncopa acima citada. Na maioria dos casos,
a semicolcheia ocorrente na cabeça do tempo está atrelada à nota anterior por
ligadura de valor ou substituída por pausa, valorizando naturalmente a segunda
semicolcheia do tempo (ALMEIDA, 1999, p. 138).

Nos próximos dois exemplos, percebe-se essa alusão quando se valoriza, na
flauta, através da articulação, a segunda nota no grupo de quatro colcheias que
aparecem na frase. Diferente do que foi exposto por Almeida na definição de alusão
à síncopa, em que se fala em quatro semicolcheias por tempo, nesses exemplos, a
relação que se apresenta é de quatro colcheias por tempo, já que o compasso tem
como unidade de tempo a mínima, o que não interfere na caracterização rítmica do
exemplo.

Ex. 46: Linha melódica na flauta (c.10 a 12).
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Ex. 47: Linha melódica na flauta (c.55 a 57).

Em todos os exemplos citados, a primeira colcheia de um grupo de quatro
encontra-se ligada à mínima anterior, gerando uma valorização natural da segunda
colcheia. Para observar mais atentamente essa característica, recorre-se a uma obra
do flautista já citado no capítulo 2, Joaquim Callado, um dos precursores do choro. A
composição é Flor amorosa e o exemplo encontra-se na seção B, mais
especificamente nos compassos 11 e 12, nos quais a alusão à síncopa ocorre
subsequentemente. Nesse caso, a primeira semicolcheia de um grupo de quatro
encontra-se ligada à nota anterior, possibilitando a valorização da segunda
semicolcheia:

Ex. 48: Alusão à síncopa em Flor amorosa (c.11 e 12).

Para auxiliar na compreensão desse exemplo, utiliza-se a gravação de 1977
de Flor amorosa, realizada pelo flautista capixaba Carlos Poyares (1928-2004) no
LP Revendo com a flauta os bons tempos do chorinho. Poyares destacou-se por
realizar importantes gravações de música popular brasileira e por atuar com
relevantes grupos de choro, como o Regional do Canhoto, além de compor músicas
como Cidadão Paulistano e Uma chorada na casa do Six (ALBIN, 2006).
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Observando na gravação, com o auxilio do programa Sonic Visualiser, o
compasso 11 (já mostrado no exemplo anterior), vê-se uma separação contundente
realizada por Poyares entre a primeira e a segunda semicolcheias do grupo (Fá e
Ré). O recurso utilizado para essa visualização foi a transcrição polifônica, indicada
pelos traços horizontais em vermelho, sendo os traços da melodia da flauta
indicados pelo nome das notas. As figuras em verde indicam o espaço de pausa
entre as notas, medido manualmente:

Pausa

Fá

Ré

Mi

Fá

Ex. 49: Compasso 11 de Flor amorosa por Carlos Poyares, visto através do Sonic visualiser.

Percebe-se que a primeira semicolcheia indicada (Fá) é a mais longa, pois
está ligada à semínima Fá anterior. Após essa longa nota, vê-se uma grande pausa,
não grafada na partitura, em que o intérprete consegue o efeito da alusão à síncopa,
já que, ao realizar o silêncio entre uma nota e outra, torna-se mais clara a
articulação e, consequentemente, ocorre a valorização da segunda nota do
compasso.
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- Ocorrência da síncopa explícita:

Para Almeida, a ocorrência da síncopa explícita ocorre ―com mais frequência
nas figurações de acompanhamento‖ (1999, p. 136). Porém, ―a ocorrência obstinada
da síncopa é também freqüente em linhas melódicas, especialmente naquelas que
apresentam forte teor rítmico‖ (op.cit: p.137).

Ex. 50: Linha melódica na flauta. Ocorrência da síncopa (c.13 e 14).

No exemplo da Sonatina mostrado acima, há uma alteração clara da
acentuação métrica convencional (que estaria no tempo forte) para a segunda nota
(Ré5), através da inclusão de indicação de acento pelo compositor. Pode-se
observar que, além de acentuar o Ré5 semínima, o compositor também acentua o
próximo Ré colcheia, ocasionando uma alteração na ideia básica de síncopa
explícita.
Outro momento em que ocorre a síncopa explícita (com acentuação dupla)
encontra-se no compasso 55, também na melodia da flauta.

Ex. 51: Linha melódica na flauta. Ocorrência da síncopa (c.55).
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Em Flor amorosa encontra-se novamente a ocorrência de características em
comum com o 1º movimento da Sonatina. O próximo exemplo traz, na seção A
(compassos 3 e 4), a síncopa explícita na composição de Callado:

Ex. 52: Ocorrência de síncopa explícita em Flor amorosa (c. 3 e 4).

Recorre-se outra vez à gravação do flautista Carlos Poyares para melhor
observar a realização da síncopa nesses compassos. De forma semelhante ao
exemplo anterior, o flautista prefere uma longa pausa entre o 2º Sol do compasso 3
e o Fá do próximo compasso a tocar as ligaduras indicadas pelo compositor. Para
isso, utilizou-se do recurso da transcrição polifônica, no Sonic Visualiser, com os
mesmos procedimentos e referências anteriores:

Pausa

Mi4

Fá4
Sol3

Sol3

Ex. 53: Compasso 4 de Flor amorosa por Carlos Poyares, visto através do Sonic visualiser.
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Essa longa pausa faz com que ocorra, na interpretação, uma alteração da
acentuação métrica convencional, fazendo com que a nota Fá do compasso 4 de
Flor amorosa se destaque em relação às outras notas.

- Valorização melódica do contratempo:
A valorização melódica do contratempo, já detalhada no item 2.2 desta
pesquisa, ocorre através da nota mais aguda do compasso, no caso o Fá, alcançada
por meio de um intervalo de 3ª menor:

Ex. 54: Linha melódica na flauta. Valorização melódica do contratempo (c.13 e 14).

Outro exemplo pode ser observado nos compassos 55 e 56, com o mesmo
desenho melódico do exemplo anterior, porém uma 4ª justa abaixo:

Ex. 55: Linha melódica na flauta. Valorização melódica do contratempo (c.55 e 56).

Recorre-se mais uma vez à composição Flor amorosa para trazer um
exemplo que também contém as mesmas características observadas:

Ex. 56: Valorização melódica do contratempo em Flor amorosa (c. 01 e 02).
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Como pode ser observado, a valorização melódica do contratempo através de
um mesmo motivo ocorre duas vezes, sendo construído através de cromatismo e de
um intervalo de 3ª maior, que gera a valorização melódica do contratempo.
Após serem apontadas e exemplificadas as características melódicas,
observa-se, agora, a parte de piano, na qual se pode perceber explicitamente a
característica do ―baixo melódico‖ (ALMEIDA, 1999), já descrita anteriormente (vide
item 2.2 desta pesquisa):

Ex. 57: ―Baixo melódico‖, tocado pelo piano (c. 28 a30)

O mesmo motivo é recorrente dois compassos adiante, porém escrito uma 2ª
menor acima:

Ex. 58: ―Baixo melódico‖, tocado pelo piano (c. 32 a 34).
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Nesses trechos é importante considerar que as notas possuem um
direcionamento melódico e, como frisou Almeida (1999) anteriormente, há uma ideia
melódica a ser mencionada na interpretação.

3.1.2 Sugestões interpretativas
A partir dos exemplos mencionados, observa-se uma relação entre o primeiro
movimento da Sonatina e o gênero choro. Sugere-se uma interpretação que valorize
as características descritas, com as quais o flautista possa destacar, através da
realização das articulações e da intenção do direcionamento da frase, as síncopas,
explícitas ou não, e a valorização do contratempo, através da realização do intervalo
melódico que mostra a intenção musical.
Essas características e suas realizações mais contextualizadas podem
oferecer à interpretação dessa obra uma desejada leveza e liberdade rítmica, com
nuances que sugerem um direcionamento mais horizontal nas melodias, que não se
preocupam com um sincronismo rígido entre a parte da flauta e a do piano na
questão da verticalidade. Para melhor exemplificar, tem-se o seguinte trecho:

Alusão à síncopa

Síncopa explícita

Valorização contratempo

Ex. 59: Características composicionais diversas no 1º movimento da Sonatina (c.54 a 56).

Como sugestão interpretativa para o trecho, a frase ficaria da seguinte forma:
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Ex. 60: Sugestão interpretativa para frase do 1º movimento da Sonatina (c. 54 a 56).

Comparando a frase original e a proposta interpretativa, apresenta-se o uso
de uma pausa de semicolcheia nos três trechos, auxiliando na demonstração das
características relacionadas ao choro: alusão à sincopa; síncopa explícita;
valorização melódica do contratempo (ALMEIDA, 1999), que se encaixam
perfeitamente em várias frases desse movimento.

3.2 O SEGUNDO MOVIMENTO
Recebendo o nome Melancólico, o 2º movimento da Sonatina, como já
mencionado anteriormente (vide item 1.4.4), está relacionado à música popular rural
paulista e compõe-se de melodias majoritariamente formadas por graus conjuntos e
intervalos de terça. O termo Melancólico e essas características melódicas remetem,
em sua essência, ao regionalismo bucólico do caipirismo paulista.

3.2.1 Guarnieri e o regionalismo paulista
Alex Sandra Grossi destaca, no artigo O Idiomático de Camargo Guarnieri nas
obras para piano, a existência do regionalismo em Guarnieri, desde sua infância,
quando teve contato com a cultura popular em sua cidade natal:

Guarnieri trazia o germe da cultura popular vivenciada na infância e na adolescência
em Tietê (SP), no seu convívio com cantadores, com as festas populares e com a
música folclórica em geral. Nada mais é tão próprio de Guarnieri, sua marca
registrada, como escreve Rodrigues (2001, p. 36), que o uso de melodias em terças
paralelas, o que se convencionou chamar de ―terças caipiras‖ (procedimento
associado à vivência do compositor no interior paulista) (GROSSI, 2004, p. 30).
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Maria Abreu, em Camargo Guarnieri – O homem e episódios que
caracterizam sua personalidade, também conecta o regionalismo de Guarnieri à
infância em Tietê, descrevendo a atmosfera regional em algumas de suas obras:

Tietê foi o primeiro cenário da vida do músico [Guarnieri]. A velha casa onde morava,
com quintal nos fundos, as ruas, as árvores, as praças, a igreja matriz, o coreto –
onde a banda aos domingos tocava dobrados –, enfim, havia ali tudo aquilo que fazia
o encanto das pequenas cidades do início do século. O menino respirou fundo essa
atmosfera de beleza quieta que iria transparecer em sua arte requintada e singela. O
Ponteio nº 24 é um exemplo, entre outros, de como o requinte pode casar com a
simplicidade (ABREU, 2001, p. 34).

No ambiente musical popular rural paulista do início do século XX, dois
importantes representantes dessa expressividade foram Marcelo Tupinambá (1889 1953) e Cornélio Pires (1884 - 1958). Ambos nasceram em Tietê, alguns anos antes
de Guarnieri, o que provavelmente indica o contato do compositor, durante sua
infância, com as músicas desses compositores.
Marcelo Tupinambá, na verdade, era o pseudônimo utilizado pelo compositor,
violinista e pianista Fernando Álvares Lobo. Segundo Cravo Albin, a utilização do
pseudônimo se deveu ao fato do músico estudar engenharia e o diretor da escola
não aceitar a presença de músicos no curso:

Em 1911 inicia o curso de engenharia civil na Politécnica de São Paulo. Na ocasião,
optou por adotar um pseudônimo para assinar suas composições, pois o diretor
daquele estabelecimento de ensino era radicalmente contrário ao fato de haver ali
estudantes que quisessem ser músicos (ALBIN, 2012).

Cornélio Pires, que também era humorista e escritor, foi o principal
responsável pelo lançamento, na indústria fonográfica, de discos de música caipira,
na década de 1920. Mesmo antes de se comprometer com a música regional e sua
comercialização, Cornélio já expressava o regionalismo através da literatura, como
afirma Sheila Schvarzman:
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Conhecido por seu trabalho com a cultura caipira do interior de São Paulo, do qual se
tornou um divulgador, Cornélio Pires (Tietê 1884 São Paulo-1958) fazia conferências
em auditórios e salas de cinema, escrevia em jornais contando ―causos‖ da cultura
oral paulista desde o início os anos 1910 ou produzindo literatura pré-modernista de
caráter regional (SCHVARZMAN, 2010, p. 5).

Carlos Rodrigues Brandão, em Os caipiras de São Paulo, também comenta a
intensa atividade de pesquisa e de produção literária de Cornélio Pires, dedicada ao
caipira paulista:

Nos primeiros anos do século ninguém terá estudado o caipira de São Paulo como
Cornélio Pires, que entre contos e resumos de costumes dedicou a eles uma notável
coleção de escritos. Ali, pela primeira vez o trabalhador caipira aparece avaliado não
apenas como um tipo de gente paulista, mas descrito também como uma categoria
de homem do trabalho (BRANDÃO, 1983, p. 8).

O compositor escreveu livros que valorizam o ―caipira brasileiro‖ como
Conversas ao Pé do Fogo e Sambas e Cateretês. Na área musical, compôs várias
músicas representativas do caipirismo como Bonde do Camarão, Jorginho do Sertão
e Moda do Peão. Esta última foi gravada em 1929 pela dupla Mariano e Caçula e
será utilizada para observação de características do regionalismo rural paulista.

3.2.2 Características composicionais
Na gravação de Moda do Peão, a dupla Mariano e Caçula canta a melodia
sempre em terças, do início ao fim, característica conhecida como ―terça caipira ou
paulistana‖, representativa do regionalismo, que Guarnieri também utiliza no 2º
movimento, como será observado adiante:
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Ex. 61: Terças caipiras em Moda do Peão.

Outra característica presente em Moda do Peão é o sentimento melancólico,
que Guarnieri comunica por meio do título do 2º movimento. No início dessa
gravação, Cornélio Pires declama, ao início, como um prelúdio, o sentimento
proposto na composição:

Este é o canto popular do caipira paulista em que se percebe bem a tristeza do índio
escravizado, a melancolia profunda do africano no cativeiro e a saudade enorme do
português saudoso da sua pátria distante. Criado, formado neste meio nosso caipira,
a sua música é sempre dolente, é sempre melancólica, é sempre terna. Eis a Moda
do Peão (PIRES, 1929).

O sentimento bucólico do caipira também é percebido na letra de Moda do
Peão, transcrita da gravação de Pires, Mariano e Caçula:

Eu domava burro brabo
E chegava no mourão
O macho cavava a terra
Levanta poera no chão...
Oi, vida é a minha!
Do que eu tinha mais vergonha
Das duas filhas do patrão
Ai, que tavam dando risada:
"Vamo vê o jeito do peão!..."
Oi, vida é a minha!
Ai, quando eu entrei pra dentro
Calculo o milho na mão
Ai, eu calcei o meu par de esporas
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Com bem dor de coração...
Oi, vida é a minha!
Ai, quando eu muntei no macho
No descer de um ladeirão
Ai, eu vi a morte p'los olhos
No meio de um chapadão...
Oi, vida é a minha!
O macho pulava alto
Que formava cerração
Eu encontrei com meu benzinho
Nem não pude dar a mão...
Oi, vida é a minha! (PIRES; MARIANO e CAÇULA, 1929)

Observada a exaltação ao caipira paulista em Cornélio Pires, vê-se a
linguagem utilizada por Guarnieri, que remete às ideias populares regionais. A
característica que mais marca o regionalismo na escrita composicional de
Melancólico é o uso da terça paulistana, já observada em Moda do Peão, o que
ocorre também em outras obras do compositor, como em alguns dos seus 50
ponteios para piano. É o que mostra a pianista Belkiss Mendonça em A obra
pianística:

Seus cinqüenta Ponteios são pequenas miniaturas sem forma definida, a maioria
monotemática, variando o espírito e a maneira de se exprimir, mas conservando em
todos eles o profundo sabor da música nacional. (...) Como a moda rural era sempre
tocada ou cantada a duo, Camargo Guarnieri, influenciado pelas recordações da
infância, usou as terças caipiras nos Ponteios nº 17/29/34/45 (MENDONÇA, 2001, p.
402-404).

No Ponteio nº 45, pode-se ver a utilização das terças caipiras logo nos
primeiros compassos:
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Ex. 62: Terças caipiras em Ponteio 45 (c. 1 a 4).

Uma pequena análise do 2º movimento da Sonatina foi feita por Ficarelli e
Castagna, mas não há referência alguma sobre as terças, talvez a mais importante
das características desse movimento, principalmente por seu sentido estético:

A forma canção simples é a do segundo movimento, ‗Melancólico‘, no esquema
formal A-B-A‟. A melodia apresentada na seção A (compassos 1-30) é acompanhada
por uma fórmula rítmica constante no piano. Nos compassos 27-30 há uma pequena
ponte executada apenas pelo piano. Na seção B (compassos 30-61) é exposta nova
melodia, acompanhada em parafonia pela mão direita do piano ate o compasso 54.
Um breve fragmento em forma de palíndromo, sobre uma extensão dessa melodia,
ocorre entre os compassos 54-61. A melodia inicial retorna em A‟ sobre uma nova
fórmula de acompanhamento do piano. Uma cadência da flauta entre os compassos
73-76 encerra o discurso deste movimento, seguindo-se uma coda (compassos 7681) onde se ouve, pela última vez, a melodia de A sobre a fórmula de
acompanhamento que abriu a seção A‟ e concluindo o movimento em mi
(FICARELLI, CASTAGNA, 2001, p. 426).

Apesar da preocupação com o detalhamento das informações estruturais, os
autores não mencionam a presença das terças caipiras na melodia, que podem ser
observadas

de

diferentes

maneiras.

Inicialmente,

elas

não

são

tocadas

simultaneamente pela flauta e pelo piano, mas, sim, em diferentes momentos. Nos
cinco primeiros compassos, o piano apresenta o tema, que é repetido pela flauta
logo em seguida, do compasso 6 ao 10, uma terça acima.
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Ex. 63: Melodia em terças não simultâneas na flauta e piano (c. 1 a 9).

Em outro momento, entre os compassos 49 e 53, as terças são tocadas ao
mesmo tempo na melodia, pela flauta e pelo piano:

Ex. 64: Terças, tocadas pela flauta e pelo piano (c. 49 a 53).

3.2.3 Sugestões interpretativas
Como a proposta desta pesquisa é fornecer uma sugestão interpretativa para
a flauta, a maneira de valorizar a característica composicional popular rural é através
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da escolha do timbre e do fraseado, com auxílio da agógica e de variações de
dinâmicas, como crescendos e decrescendos.
O parâmetro timbre é observado por Loureiro, que considera a sua
importância para a transmissão da expressividade:
Variações intencionais do timbre são comumente utilizadas por intérpretes para
transmitir suas intenções expressivas em qualquer instrumento musical. Estas
variações são mais salientes em instrumentos nos quais a ação do instrumentistas
participa durante toda a produção do som, como ocorre nos instrumentos de cordas,
de sopros e na voz (LOUREIRO, 2006, p. 21).

O timbre dos cantores das canções bucólicas caipiras auxilia na transmissão
da emotividade na qual os compositores rurais se inspiravam para criar suas
músicas. Em Moda do Peão, observa-se um timbre aberto e intenso, que, ao fim da
frase, se entrega a um decrescendo de melancolia e tristeza.
É fato que, ao tentar descrever uma concepção de interpretação com ênfase
na escolha timbrística, se recorra a uma linguagem abstrata e subjetiva. Porém, para
auxiliar na construção dessa proposta interpretativa, utiliza-se a pesquisa de
Fernando Pacífico Homem (2005), que observou a intenção do flautista Expedito
Vianna de alterar timbres na flauta transversa através das vogais:
Relacionando com o som da flauta, Vianna observou que a mudança no formato da
cavidade oral provocada pela alternância entre as vogais provocava também
mudanças no timbre de um mesmo som do instrumento. Neste caso as vogais não
são pronunciadas concomitantemente com a produção do som na flauta. Apenas a
forma da cavidade oral, alterações nos lábios, garganta e língua originadas por
determinada vogal são conservadas ao se soprar. Variações sutis no timbre e
intensidade de uma mesma nota aparecem com o uso desta técnica. Tais variações
constituem importantes ferramentas de interpretação para os flautistas, considerando
a limitada capacidade de variações de dinâmica na flauta quando comparada a
outros instrumentos (HOMEM, 2005, p. 10-11).

Essa sugestão é uma tentativa de imitar um cantor tenor que, segundo
Vianna, ao cantar, emitia harmônicos coincidentes com a pronúncia de vogais:
Vianna relatou que ouvindo o tenor Beniamino Gigli identificou harmônicos na voz
que coincidiam com a pronúncia de determinadas vogais. Impressionado com a
descoberta, passou a praticar ele, mesmo como cantor, alternando as vogais na
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produção de um mesmo som e observando os harmônicos originados através desta
mudança. O próximo passo foi aplicar o mesmo processo no estudo de sonoridade
da flauta. O processo é relativamente simples: Pronuncia-se a vogal sem o
instrumento com a voz plena. Em seguida, conservando-se a mesma abertura interna
da boca e da cavidade nasal toca-se uma nota no registro grave da flauta
sustentando-a até a expiração completa. Verifica-se auditivamente o timbre obtido
(maior ou menor presença de harmônicos). Inicia-se novamente o mesmo processo
com cada uma das vogais (a, e, i, o, u, ê) (HOMEM, 2005, p. 11).

Não sendo a proposta desta pesquisa se aprofundar no estudo do timbre e
suas especificidades, pode-se sugerir, através das investigações de Homem, que
sejam utilizadas vogais mais abertas como ―A‖ e ―E‖, que remetem à sonoridade dos
cantores caipiras. Mas, ao mesmo tempo, ao fim das frases, busca-se a melancolia
transmitida pela música rural, ao produzir um timbre mais fechado.
Com relação à escolha do fraseado, observa-se que Guarnieri demonstrava
as intenções da frase através de crescendos e decrescendos indicados na partitura.
Outro aspecto importante a ser valorizado na construção do fraseado é o
sincronismo entre as melodias da flauta e piano, quando estas aparecem em terças,
com mesmo ritmo e tocadas ao mesmo tempo. O objetivo é o de se tocar como
cantavam as duplas de cantores, com timbre e fraseado similares e realização
rítmica sincronizada.
O 2º movimento apresentou a possibilidade de se remeter aos cantores
caipiras para a construção uma interpretação que transmita essa expressividade
rural paulista em Guarnieri. Recorreu-se, ainda, nesse movimento, a uma técnica
flautística de mudança de timbre inspirada na observação de um cantor lírico pelo
professor e flautista Expedito Vianna. Essa observação de cantores como inspiração
para a performance instrumental é bastante utilizada no meio musical e foi
mencionada também pelo pesquisador Stefan Reid (2006) no artigo Preparing for
performance, ao considerar que ―em particular, os músicos são orientados a ouvir
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bons cantores, a fim de desenvolver uma performance melódica eficaz‖39 (REID,
2006, p. 107). O autor considera ainda que ―ao cantar uma linha melódica, o artista
se separa da técnica, permitindo surgir uma forma expressiva, que pode então ser
imitada no instrumento‖40 (op. cit: 107).

3.3 3º MOVIMENTO
O 3º movimento, chamado Saltitante, também tem uma grande proximidade
com a música popular urbana do início do século XX, assim como o 1º movimento.
Suas características rítmicas aproximam Guarnieri do estilo composicional que
Ernesto Nazareth utilizou em Apanhei-te cavaquinho, uma polca publicada em 1914.
Ernesto Nazareth foi um pianista que viveu entre 1862 e 1934 e representou
de forma louvável a relação entre a música popular e erudita brasileira, como
intérprete e, também, como compositor. Além de ter sido extremamente importante
na representação da música popular urbana do início do século XX, tinha em suas
referências musicais o compositor e pianista Frederic Chopin. Por todas essas
qualidades, Nazareth foi homenageado por muitos compositores eruditos brasileiros
em várias obras. Dentre esses, está Guarnieri, que o homenageou com o Ponteio nº
19.
Apesar da Sonatina não ter sido dedicada a Nazareth, e sim ao musicólogo
americano Carleton Sprague Smith41, vê-se que muitas características do 3º

39

In particular, musicians are advised to listen to good singing in order to develop effective melodic
performance.
40

In singing a melodic line, the performer separates it from technique, allowing an expressive shape to
emerge which can then be imitated on the instrument.
41

Carleton Sprague Smith (1905 – 1994), musicólogo americano, era especialista em cultura
hispânica e brasileira. Foi flautista amador e amigo de Guarnieri. Foi chefe da Divisão de Música da
New York Public Library entre 1931 e 1959 e chegou a fazer visitas diplomáticas ao Brasil, com o
intuito de promover um intercâmbio cultural na América Latina.
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movimento têm uma grande aproximação com a obra de Nazareth, como poderá ser
observado a seguir.

3.3.1 Características composicionais
Comparando as figuras rítmicas da primeira frase melódica da flauta no 3º
movimento, com a melodia de Apanhei-te cavaquinho, tem-se em comum o início em
anacruse de três semicolcheias. Esse motivo rítmico também é característico de
outras obras importantes da música popular brasileira da primeira metade do século
XX como Descendo a serra, de Pixinguinha; Vibrações, de Jacob do Bandolim;
Chorando baixinho, de Abel Ferreira, entre outras. Outra característica importante na
linha melódica da flauta, que também se assemelha à de Apanhei-te Cavaquinho, é
a construção dessas melodias em grau conjunto e em semicolcheias subsequentes:

Anacruse 3 semicolcheias
Melodia grau conjunto

Ex. 65: Melodia inicial de Apanhei-te cavaquinho.

Anacruse 3 semicolcheias

Melodia grau conjunto

Ex. 66: Melodia inicial da flauta no 3º movimento da Sonatina de Guarnieri.

Com relação às articulações e ornamentos, Nazareth inclui na primeira nota
de cada compasso, entre os compassos 1 e 6, um mordente superior, enquanto
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Guarnieri opta por utilizar staccatos em todas as notas. Apesar disso, será analisada
mais adiante uma gravação que representa a tendência existente em muitas
gravações de se tocar a melodia inicial de Apanhei-te cavaquinho com staccatos.
Além dessas características ligadas à linha melódica, observa-se que os dois
trechos

analisados

se

caracterizam

como

melodia

acompanhada.

Esse

acompanhamento é bastante similar ritmicamente; porém, Guarnieri altera o ritmo
executado entre as duas mãos do piano, enquanto Nazareth o realiza apenas com a
mão esquerda do piano, já que a direita faz a melodia. Além disso, inclui uma
acentuação na primeira nota do padrão rítmico, enquanto Guarnieri utiliza o acento
na última nota do padrão.

Ex. 67: Acompanhamento em Apanhei-te cavaquinho. (c. 1 a 3).

Ex. 68: Acompanhamento em Saltitante (c. 1 a 3).

Unindo as mãos direita e esquerda do piano em Saltitante, chega-se a um
resultado ritmicamente similar ao Apanhei-te cavaquinho:
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Ex. 69: União das mãos esquerda e direita do piano em Saltitante.

Vale destacar, porém, que, apesar da similaridade rítmica entre esses
trechos, há uma considerável distinção da estrutura harmônica, já que Nazareth
utiliza um acorde por compasso, enquanto Guarnieri utiliza vários acordes em um só
compasso. Dessa forma, a semelhança do acompanhamento se restringe às
características rítmicas.
A próxima característica em comum entre Apanhei-te cavaquinho e Saltitante
é a utilização do tresillo, que, segundo Rosa Maria Zamith (2011, p. 110), seria uma
―designação dada por musicólogos cubanos a um padrão rítmico estruturado na
divisão de tempo 3+3+2 – embora haja variantes – e encontrado em diversos
lugares das Américas em que ocorreu a presença de escravos, como o Brasil.‖
Tanto Nazareth quanto Guarnieri utilizam o tresillo com a intenção de contraste e
impacto, pois este aparece com uma proposta de acentuação ou de quebra da longa
seção de semicolcheias em moto perpétuo na melodia e no acompanhamento.
O tresillo pode ser percebido na parte da flauta de Saltitante (c. 68), sendo
escrito após um grupo de oito semicolcheias, quebrando seu movimento constante:

Ex. 70: Tresillo na parte da flauta de Saltitante (c. 68).
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Em Nazareth, a intenção de ruptura do moto perpétuo das semicolcheias
também está presente e o compositor a faz através da figura rítmica colcheia (c. 53).
É possível reparar que só se interrompe a sequência convencional na mão direita do
piano, ou seja, na linha melódica; o acompanhamento na mão esquerda continua
com a mesma estrutura e o mesmo padrão rítmico. Diferente de Guarnieri, Nazareth
não indica acentos, provavelmente pela não necessidade de enfatizar esse padrão
rítmico (tresillo), já ―previsível‖ na linguagem popular. O que existe é apenas a
inclusão de uma pausa, que faz com que a articulação seja ainda mais valorizada
nesse momento.

Ex. 71: Tresillo na melodia de Apanhei-te cavaquinho (c. 53).

Um exemplo de reinvenção do tresillo é observado em Saltitante (c. 40),
quando o compositor inclui um acento em cada nota e, para fugir da previsibilidade,
transforma-o em um compasso ternário ao dar à última nota um acréscimo de uma
semicolcheia. Esse tresillo é realizado apenas pelo piano, enquanto a flauta fica em
tacet nesse trecho:

Ex. 72: Reinvenção do tresillo em Saltitante (c. 40).
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Além do tresillo, o uso da síncopa explícita também existe nas duas
composições, como pode ser observado nos exemplos abaixo.

Ex. 73: Síncopa em Saltitante (c. 31).

Ex. 74: Síncopa em Apanhei-te cavaquinho (c. 54).

Como a característica ―Ocorrência da síncopa explícita‖ (ALMEIDA, 1999, p.
136) já foi abordada nesta pesquisa no estudo do 1º movimento da Sonatina (vide
item 3.1.1), considerou-se desnecessário discorrer novamente sobre esse assunto.
As mesmas sugestões interpretativas já citadas anteriormente podem ser aqui
utilizadas.
A última característica a ser mencionada está relacionada à melodia, com o
uso repetitivo de uma nota pedal, enquanto há uma movimentação da melodia em
um registro separado. No primeiro exemplo (c. 27-28), Guarnieri tem na flauta o
Dó#4 como pedal enquanto movimenta a voz mais aguda em terças descendentes:

Ex. 75: Uso repetitivo de nota pedal em Saltitante (c. 27 e 28).

No exemplo seguinte, Nazareth (c. 23) repete o Si4 da melodia, alternando
com uma melodia mais aguda feita em graus conjuntos.
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Ex. 76: Uso repetitivo de nota pedal em Apanhei-te cavaquinho (c. 23).

Exemplos como esses podem ser observados em outros trechos, tanto de
Saltitante como de Apanhei-te cavaquinho, não havendo necessidade de demonstrálos, pois as características e implicações são as mesmas já analisadas.

3.3.2 Sugestões interpretativas
Percebendo a proximidade de Saltitante com a música popular, relacionada
principalmente às características composicionais de Apanhei-te cavaquinho,
utilizam-se as informações apresentadas abaixo para a escolha interpretativa.
O início da melodia em anacruse de três semicolcheias proporciona ao
intérprete uma continuação desse fraseado no decorrer da melodia, valorizando o
movimento de três semicolcheias, levando sempre ao tempo forte, possibilitando
uma condução bastante presente na música popular da primeira metade do século
XX. Para melhor observar esse detalhe interpretativo, opta-se aqui pela análise de
uma gravação de Apanhei-te cavaquinho, feita pelo Quinteto Villa-Lobos, famoso
quinteto de sopros brasileiro, pelo qual já passaram importantes flautistas, como
Celso Woltzenlogel, Toninho Carrasqueira e Carlos Rato42. Este último foi quem
realizou essa gravação. Os outros músicos são Eros Martins (oboé), Paulo Sérgio
(clarineta), Carlos Gomes (trompa) e Airton Barbosa (fagote).
O trecho analisado refere-se aos compassos 3 e 4, sendo utilizado, mais uma
vez, o programa Sonic Visualiser. Os procedimentos realizados foram transcrição
42

O Quinteto Villa-Lobos, criado em 1962, se caracteriza por interpretar a música de câmara
brasileira, erudita ou popular. O grupo já passou por várias formações nesses 50 anos de existência.
Carlos Rato, que grava a faixa musical aqui utilizada, foi professor da UNIRIO e tocou em diversas
orquestras, além de ter participado de importantes trabalhos de música de câmara.
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polifônica e marcação do tempo forte dos compassos, automaticamente. Em
vermelho, estão as notas musicais, sendo as que se encontram mais acima a
melodia da flauta.

Melodia analisada:

Dó

Si

Ex. 77: Análise de Apanhei-te cavaquinho no Sonic Visualiser, com Carlos Rato (c. 3 e 4).

Pode-se perceber que a primeira nota de cada compasso (Dó5 e Si4),
destacada por meio de uma seta vermelha, é um pouco mais longa que as outras,
fazendo com que ocorra uma inflexão melódica, que leva ao tempo forte de cada
compasso. Apesar de o exemplo mostrar apenas dois compassos, a inflexão é
recorrente durante toda a seção. Essa prolongação da nota pode ter ocorrido
também pelo fato do flautista realizar o mordente, o que pode ter prolongado a nota,
segundo a transcrição feita pelo Sonic Visualiser. Independente desse fato,
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considera-se nesta pesquisa que o prolongamento do valor dessa nota, em relação
às outras semicolcheias, é uma opção interpretativa que valoriza o tempo forte na
melodia. O direcionamento do fraseado, como já mencionado, é feito sempre pelas
últimas três semicolcheias do compasso anterior, direcionadas à primeira nota do
compasso subsequente.

Ex. 78: Direcionamento do fraseado em Saltitante (c.1 a 4).

Outra característica importante a se observar, através do Sonic Visualiser, é a
articulação realizada pela flauta em Apanhei-te cavaquinho, na qual a maioria das
notas da melodia tem a duração curta, percebendo-se um espaço entre elas,
demonstrando que o intérprete teve intenção de tocá-las em staccato, apesar dessa
articulação não ter sido grafada pelo compositor. Em Saltitante, Guarnieri opta por
escrever os staccatos na melodia inicial, o que acaba aumentando as semelhanças
entre as melodias aqui estudadas:

Ex. 79: Articulação realizada por Carlos Rato em Apanhei-te cavaquinho (c.3 e 4).

Completando as observações sobre as opções interpretativas desse
movimento, recorre-se a Ernesto Nazareth, como intérprete, para se compreender
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melhor a forma de interpretação do 3º movimento da Sonatina, de Guarnieri. No
artigo O pianismo de Nazareth em tempo rubato, Antonio Guerreiro de Faria
comenta as gravações das composições de Nazareth, Choro e Poesia, Apanhei-te
Cavaquinho e Linguagem do Coração, gravadas pelo próprio compositor, juntamente
com o flautista Pedro de Alcântara. Faria afirma que elas valorizam as
características da música brasileira através da escolha interpretativa do compositor.

A surpresa foi a constatação da ausência de qualquer tempo rubato, quando
Nazareth, ora acompanhando o flautista Pedro de Alcântara, ora solando suas
próprias composições, se revelava sóbrio, imprimindo um caráter dançante e alegre
às suas execuções. Nada de parecido com a prática dos músicos de concerto e
recitalistas de música clássica que, ao executarem música brasileira, imprimem o
rubato estrutural, no afã de melodizar e vocalizar aquilo que é dançante e ritmado
(FARIA, 2004, p.92).

Dessa forma, podemos destacar as seguintes considerações interpretativas
em Saltitante: na linha melódica da primeira seção (compassos 1 a 38), opta-se, na
maioria das vezes, pela condução de frase das três últimas semicolcheias do
compasso em direção ao tempo forte do próximo compasso. A utilização de
pequeno tenuto na primeira nota do grupo de oito semicolcheias (apesar de serem
todas em staccato) também auxilia na construção do fraseado, remetendo ao
mordente utilizado em Apanhei-te cavaquinho, já mencionado anteriormente. A
interpretação das figuras de síncopa explícita acompanha as sugestões já
mencionadas para o 1º movimento (vide item 3.2.2).
Além disso, a observação de Faria é bem-vinda, principalmente na
característica de melodia acompanhada existente em vários momentos, em que se
pode determinar que o piano tem um papel rítmico de destaque, enquanto a flauta
realiza a linha melódica.
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Com as sugestões apresentadas, pretende-se realçar, na interpretação
musical dessa obra, os elementos da linguagem popular na música de Guarnieri,
incorporados em sua composição tratada como erudita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos primeiros desafios nesta pesquisa foi estabelecer uma proposta a ser
seguida para a investigação sobre a temática interpretação musical. Para isso,
buscou-se embasamento junto a diversos pesquisadores como McPherson e
Schubert (2006), Silvermann (2007), Abdo (2000) e Cook (2006). O que se concluiu
é que a intenção de uma interpretação pessoal é um caminho para a maior
expressividade interpretativa, podendo o músico demonstrar autonomia a partir de
ideias e intenções musicais compreendidas em uma obra.
A proposta pessoal de expressividade interpretativa neste estudo esteve
sempre relacionada à interação erudito-popular. Porém, para tornar possível a
construção interpretativa a partir desse ponto de vista, foi necessário compreender a
relação entre o erudito e o popular no âmbito da música ocidental e, em seguida, de
forma mais específica, na música brasileira e na vida dos compositores GuerraPeixe e Guarnieri. Isso já seria o primeiro passo para revelar as particularidades
musicais compreendidas nas obras.
Na música ocidental, vimos que a interação entre erudito e popular já era
vivida no continente europeu, segundo Burke (2010), desde o início da história da
Europa Moderna. A principal conexão entre o pensamento desse autor e a interação
erudito-popular na música brasileira está na Europa do século XIX, quando os
intelectuais começam a inserir em suas criações características pertencentes à
cultura popular. Para Burke, isso estava associado ao nacionalismo. Conseguiu-se
identificar, a partir dos estudos aqui empreendidos, que esse fato também pôde ser
percebido na música brasileira. Dessa forma, foi construído, então, um breve estudo
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sobre os compositores nacionalistas, até que se chegasse aos compositores GuerraPeixe e Guarnieri, objetos de pesquisa.
Depois de observada a interação erudito-popular na música brasileira por
meio do estudo de Travassos (2000), Neves (1981), Wisnik (2004), Braga (2002) e
Hartmann (2010), partiu-se para a observação de aspectos pessoais na vida e
carreira de Guerra-Peixe e Guarnieri, para que fosse possível responder a uma das
questões levantadas no início desta pesquisa: realmente existiu uma procura, por
parte desses compositores, pela linguagem popular? Se sim, de que maneira
ocorreu? A conclusão a que se chegou é que eles vivenciaram a música popular de
forma relevante, fato esse comprovado por informações biográficas discutidas por
Silva (2012) e Nepomuceno (2001), que estudaram Guerra-Peixe, e Abreu (2001) e
Verhaalen (2001), pesquisadores de Guarnieri.
O próximo passo foi averiguar se essa vivência popular estaria presente na
linguagem composicional das obras aqui pesquisadas, Melopéias nº 3 de GuerraPeixe e Sonatina para flauta e piano, de Guarnieri, o que foi evidenciado por meio de
uma análise dessas composições, realizada a partir das informações coletadas por
Almeida (1999), relacionadas ao choro, e Guerra-Peixe (1980), relacionadas ao
maracatu, como também através da comparação das obras estudadas com
composições populares dos gêneros valsa, polca, choro e música rural paulista.
Após o levantamento das características composicionais relacionadas a
gêneros populares, a próxima etapa consistiu na construção de uma sugestão
interpretativa que considerasse a interação erudito-popular, presente na vida dos
compositores e nas obras em questão. Essa construção foi feita prioritariamente
para a flauta transversa, observando-se as sugestões interpretativas, podendo estas
estar vinculadas a questões técnicas do instrumento. Com relação ao piano, na
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Sonatina de Guarnieri, foram levantadas algumas questões apenas no âmbito
interpretativo, não tendo sido aprofundadas questões técnicas. Acredita-se que uma
abordagem mais minuciosa sobre a interpretação e execução técnica ao piano
tornaria a pesquisa mais expressiva; porém, não foi possível essa investigação pela
não proximidade do pesquisador com o instrumento.
Foram utilizadas algumas ferramentas para a construção interpretativa como
estudo de parâmetros interpretativos (DUFFIN, 1995; GABRIELSSON, 2003);
análise das características composicionais, através de referências (ALMEIDA, 1999;
GUERRA-PEIXE, 1980) e de comparação com composições populares e análise de
gravações populares, através do Sonic Visualiser e de audição convencional. Todas
essas ferramentas foram imprescindíveis e auxiliaram de maneira eficiente na
construção interpretativa.
A partir de sua utilização, sugeriu-se a abordagem de alguns elementos
técnico-musicais utilizados na flauta, que permitiram a concretização das ideias
interpretativas. No quadro a seguir, podem ser observadas, em cada um dos
movimentos das obras, as principais ideias interpretativas mencionadas durante o
processo da construção da interpretação e os respectivos elementos técnicomusicais que foram sugeridos para realizá-las:
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Quadro 1: Principais ideias interpretativas e respectivos elementos técnico-musicais utilizados em
Melopéias nº 3, de Guerra-Peixe

Melopéias nº 3
1º movimento
Ideia interpretativa

Elementos técnico-musicais

Valorização melódica dos contratempos.
Condução do ―Baixo melódico‖.
Intenção do fraseado motívico.
Intenção do fraseado harmônico.

Realizações de articulação.
Condução do fraseado pelo motivo melódico.
Uso de tenuto.
Condução através dos motivos.
Uso de crescendos e decrescendos.

2º movimento
Ideia interpretativa
Flexibilidade rítmica.
Aspecto ternário da frase.
Fraseado harmônico.

Elementos técnico-musicais
Uso de rallentandos e accelerandos.
Uso de rubato.
Uso de rallentandos.

3º movimento
Ideia interpretativa

Elementos técnico-musicais

Proximidade com motivos rítmicos do Realizações de articulação.
maracatu.
Demonstração de motivos melódicos em Condução do fraseado através do motivo
terça (gongué).
melódico.
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Quadro 2: Principais ideias interpretativas e respectivos elementos técnico-musicais utilizados em
Sonatina para flauta e piano, de Guarnieri.

Sonatina para flauta e piano
1º movimento
Ideia interpretativa

Elementos utilizados

Alusão à síncopa.

Realizações de articulação.
Condução do fraseado pelo motivo melódico.
Valorização da ocorrência da síncopa Alteração
da
acentuação
métrica
explícita.
convencional.
Valorização melódica do contratempo.
Realizações de articulação.
Condução do fraseado pelo motivo melódico.
Condução do ―Baixo melódico‖.
Uso de tenuto.

2º movimento
Ideia interpretativa

Elementos utilizados

Emotividade caipira.
Uso de rallentandos e accelerandos.
Evocação das terças caipiras, duplas de Sincronismo entre as melodias da flauta e
cantores.
piano.
Timbre, dinâmica e fraseado similares entre
flauta e piano.

3º movimento
Idéia interpretativa

Elementos utilizados

Evidenciação dos motivos melódicos em Realizações de articulação.
anacruse de três semicolcheias.
Condução do fraseado pelo motivo melódico.
Utilização de pequeno tenuto.
Valorização da ocorrência da síncopa Alteração
da
acentuação
métrica
explícita.
convencional.
Demonstração do caráter dançante e Pouco uso de rubatos.
ritmado.
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Detalhadas as ideias interpretativas e os elementos técnico-musicais
utilizados, confirmou-se a possibilidade de trazer para a interpretação a interação
erudito-popular observada. Constatou-se, também, que a realização de análise dos
exemplos musicais forneceu credibilidade à sugestão interpretativa, gerando mais
conhecimento por parte do intérprete no momento de construção de sua
performance. Pesquisas como esta, relacionadas às ―Práticas interpretativas‖,
podem acrescentar nas reflexões e discussões sobre essa temática, motivando
músicos dispostos a construir uma interpretação pessoal embasada nos estudos dos
compositores e suas respectivas obras, unindo, assim, o elo ―compositor-intérprete‖.
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Anexo 1: Melopéias nº 3 de Guerra-Peixe
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Anexo 2: Sonatina para flauta e piano de Camargo Guarnieri
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Anexo 3: Programa – Recital de Defesa de Doutorado

Nilton Antonio Moreira Júnior
Flauta Transversa
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Barrenechea

César Guerra-Peixe

Quatro coisas
I. Prelúdio
II. Movimentação
III. Interlúdio
IV. Caboclo de Pena

M. Camargo Guarnieri

Sonatina para flauta e piano
I. Allegro
II. Melancólico
III. Saltitante

M. Camargo Guarnieri

Improviso nº 3 para flauta solo

César Guerra-Peixe

Melopéias nº 3

Joaquim Antônio Calado

Flor Amorosa

César Guerra-Peixe

Tema de um domingo

Altamiro Carrilho

Vida apertada

Pixinguinha

Rosa

Pattápio Silva

Zinha

Participações:
Maria Teresa Madeira – piano
José Evaldo Lopes – violão
Júnio César Souza – cavaquinho
Local: UNIRIO/PPGM
Data: 21 de março de 2013 – 14 horas.

