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CAPÍTULO 7 – LÚDICAS 
 

 As Lúdicas foram compostas em homenagem a Nélio Rodrigues que, 

insistentemente, solicitava a Guerra-Peixe que compusesse peças para o violão. 

 Todo o conjunto das dez Lúdicas tem subtítulos, que, em geral são bastante 

elucidativos e, a exemplo de sua declaração em entrevista a nós concedida, 

Rodrigues (2005) relata que, no período de composição destas, seu interesse 

particular era por fantasias, logo, o compositor o atendeu com a Lúdicas Nº 1, com o 

subtítulo de Fantasieta. 

 

 

Por muito tempo, insisti para que Guerra-Peixe compusesse um concerto 

para vilão e orquestra sinfônica. Tentando acalentar minha ansiedade em 

relação a tal empreitada, achou por bem escrever um acompanhamento 

para orquestra de cordas para as Lúdicas, que havia composto para violão 

e a mim dedicado. Solicitou que recortasse com uma tesoura a parte de 

violão solo, e, a seguir, colasse sobre a grade, onde ele escreveria a 

orquestração. Dois dias depois, ao entregar-me a partitura, disse que 

comporia, enfim, o concerto para violão, onde empregaria os mesmos 

elementos de sua “Sonata”. Expliquei que, em minha opinião, este artifício 

deixava transparecer uma certa má vontade para com o violão. Prometeu 

encontrar um tema original, mas lamentou que os violonistas não 

executavam suas composições. (RODRIGUES, 2005, p. 16). 

 

 

7.1 LÚDICAS N.º1 

FANTASIETA 

 

O motivo a, de apenas dois compassos, é apresentado logo no início da 

seção A, que soma um total de cinco compassos. Esse motivo é composto de três 

pequenas partes, que chamaremos de células geradoras.65 

 

                                                 
65 Célula Geradora é a combinação de alguns sons combinados de modo que sejam reconhecidos, ou 
seja, possuam identidade própria. 
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motivo a 

 

 

célula 1 

 

 

célula 2 

 

 

célula 3 

 

 Quando o motivo a vai ser repetido pela terceira vez, há uma modificação 

melódica da célula 2 (anacruse para o compasso 6), trazendo em elisão na nota fá# 

o motivo b, de apenas um compasso e combinando as células b e c de um modo 

diferente. Com esse novo material, constrói-se a seção B (c. 6 –11). 

 

 

célula 2 alterada 

 

 

motivo b 
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 Através de uma pequena ponte no compasso 12, com o motivo b variado e 

transposto para os bordões, o compositor reapresenta a seção A (c.13 – 18). O 

motivo a só aparece no seu formato original, nos compassos 13 e 14, pois o restante 

desta seção tem caráter improvisatório, livre. 

 

 

ponte 

 

 

 Por três compassos (c. 19 – 21), temos a seção B novamente, agora com 

duas variações motívicas (b1 e b2) 

 

 

motivo b1 

 

 

 

motivo b2 

 

 

 A conclusão da peça se dá por meio de uma coda nos compassos 22 ao 25. 

 A disposição das duas seções no decorrer dessa obra nos remete à forma 

binária simples: A – B – A – B1 – Coda. 

 

A:    compassos 1 – 5 

B:    compassos 6 – 12 

A:    compassos 13 – 18 
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B1:    compassos 19 – 21 

CODA:   compassos 22 – 25 

 

 

7.2 LÚDICAS N.º 2 

DANÇA NEGRA 
 

 Composta de duas seções contrastantes (A e B), a segunda Lúdicas 

apresenta um motivo a na sua primeira parte, que chega a sugerir funções de tônica 

e dominante alternadamente. Nos exemplos a seguir, temos os compassos 3 e 4, 

em que podemos entender o primeiro soando como um acorde de Mi menor (tônica) 

e o segundo um Si Maior com sétima (dominante). 

 

 

 

 

 

 

 

 Essa “variação” sobre a se mantém por toda a seção A, do compasso 1 ao 9. 

Na anacruse para o compasso 10 apresenta-se o motivo b, que fomentará a 

seção B dos compassos 10 ao 19. Com b é construída uma longa frase de nove 

compassos divididos em antecedente, na anacruse do compasso 10 ao 13 e 

conseqüente, da anacruse do compasso 14 até o 19. É importante frisar a presença 

de a funcionando como um contracanto de b no antecedente (c. 11 e 13). 
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 Essa seção é repetida e, logo após, voltamos ao início da peça (c. 1 – 8) e 

seguimos para a coda (c. 20 – 22), que potencializa o crescendo natural sugerido 

pela repetição da base rítmica de um acorde em Mi menor com 4.ª acrescentada. 

 Conclui, surpreendentemente, no acorde ambíguo entre tônica e dominante. 

 

 

 

Sua estrutura formal é a de um ternário simples: A – B – A – Coda. 

 

A:    compassos 1 – 9 

B:    compassos 10 – 19 

A:    compassos 1 – 8 

CODA:   compassos 20 – 22 

 

 

7.3 LÚDICAS N.º 3 

ORGANUM ACOMPANHADO 
 

 Nessa obra, Guerra-Peixe exercitou um tipo de composição muito antiga, por 

volta do século 9.º, em que as vozes caminham “invariavelmente em quintas ou 

quartas paralelas, ou no caso de mais de duas vozes, em acordes contendo 

somente intervalos de oitava, quinta e quarta” (KIEFER, 1990, p. 11). Bruno Kiefer 

explica que essa modalidade de composição corresponde ao “organum primitivo ou 

diafonia”. (KIEFER, 1990, p. 11). 

 As tais vozes, que nessa obra caminham em intervalos paralelos, encontram-

se no tempo forte de cada compasso e têm algumas particularidades de registro 

fundamental. 

O ponto de partida é justamente a superposição das notas sol, ré e sol, que 

torna-se o principal centro de polarização da obra. 
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Outro fator que reforça essa polarização das notas ré e sol é o arpejo 

contínuo entre a terceira e quarta cordas soltas.  

 

 

 

 

Com duas grandes seções (A e B), o Organum Acompanhado tem a forma 

binária simples; sendo A formada por uma linha melódica (c. 3 – 8), que é repetida 

com pequenas alterações (c. 8 – 13) e, em seguida, apresentada por uma linha 

melódica mais extensa (c. 13 – 19).66 

 

 

c. 3 - 8 

 

 

c. 8 - 13 

 

 

c. 13 - 19 

 

                                                 
66  O compositor utiliza-se de um recurso que chamamos elisão. Nesta peça, especificamente, o 
mesmo acorde ouvido no encerramento de uma frase ou seção denota o início do próximo segmento. 



 154 

 A seção B tem início com um glissando na anacruse para o compasso 20 e 

segue até o compasso 28 com a sobreposição das notas sol, ré e sol em elisão com 

o primeiro tempo da coda (c. 28 – 33). 

 

 

 

 

c. 28 - 33 

 

 

7.4 LÚDICAS N.º 4 

BERIMBAU 
 

 A exemplo da Dança Negra, essa obra retoma a influência africana na cultura 

brasileira, fazendo a imitação do berimbau, nome de um instrumento e ritmo 

característico da capoeira que também foi tema importante na obra do violonista e 

compositor Baden Powell. Na década de 1960, nosso maestro que não escondia a 

admiração e o respeito por esse que foi seu aluno e para quem arranjou e regeu a 

gravação de seus Afro-Sambas, fruto de parceria com Vinícius de Moraes. 

 No início da Lúdicas N.º 4, temos, na região mais grave do violão, o motivo a  

sobre intervalo de 2.ª Maior, característico desse instrumento. “Também chamado 

marimbau, tanto esta designação quanto berimbau são ainda aplicadas ao urucungo 

ou berimbau-de-barriga”. (MARCONDES, 1998, p. 92). 
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motivo a 

 

 A partir desse motivo inicial, encadeiam-se variantes rítmicas comuns no 

“toque” do berimbau e, na partitura, identificamos apenas a primeira como a1, com a 

intenção de não sobrecarregar a leitura da mesma. O compositor apresenta em nota 

detalhada como idealizou a execução dessas variações no final da partitura. 

 Segue o motivo a1 e outras variações de a sem nome determinado. 

 

 

motivo a1 
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A partir do compasso 10, o canto do berimbau ganha mais realismo ao 

apresentar o acompanhamento “percussivo” do caxixi – “saco de palha trançada, 

contendo sementes de bananeira do mato” (ANDRADE, 1999, p. 59), que o tocador 

segura com a mão direita ao mesmo tempo em que percute a vareta no arame. Aqui, 

temos o motivo b feito sob o acorde ré, sol e si, tocado pelos dedos i, m e a da m.d. 

contrapondo-se ao polegar (a) demonstrando muito equilíbrio e domínio sobre a 

escrita para o violão e conhecimento da linguagem folclórica e popular em que se 

inspirou. 

 

 

motivo b 

 

 

 Esses dois motivos são explorados na primeira parte da obra (A), 

estendendo-se do compasso 1 ao 20. 

 A seção B inicia-se na anacruse para o compasso 21 e termina no compasso 

36. Neste trecho, temos uma situação bastante interessante, pois há um motivo 
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melódico muito tranqüilo e expressivo (c) que é interrompido ou, se preferir, 

entremeado pela retomada aos motivos da A (a e b), como se recordássemos do 

passado e, em instantes, retomássemos o pensamento à realidade, provocando a 

alternância desses três motivos. 

 

 

antecedente (c) 

 

 Entendemos que B compreende a, b e c, por isso, temos a frase com o 

motivo c separada em antecedente (c. 21 – 24) e conseqüente (c. 27 – 30) com a 

utilização do motivo a como contracanto, semelhante ao B de Dança Negra, Lúdica 

N.º 2. 

 

 

consequente (c) 

 

 

 Há um ritornello no compasso 32 e, após essa repetição, B continua 

reexpondo apenas o antecedente e levando-nos a uma Ponte, que começa ainda no 

compasso 36 e se vai até o compasso 40, cujos motivos a e b predominam e 

preparam o retorno definitivo para a seção A no início da peça e depois na sua 

continuação durante a Coda (c. 41 – 45). 

Outro paralelo a ser traçado entre o Berimbau e a Dança Negra é a forma 

ternária simples: A – B – A1 – Coda. 

 

A:    compassos 1 – 20 

B:    compassos 21 – 35 

Ponte (A):   compassos 36 – 40 
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A1:    compassos 1 – 19 

CODA (A):   compassos 41 – 45 

 

 

7.5 LÚDICAS N.º 5 

MODINHA 
 

 Há uma melodia cromática nos dois primeiros compassos que se repete 

formando o motivo a da seção A.67 

 

 

 

 Na seção B, o novo motivo (b) é repetido por quatro vezes (c. 5 – 8) através 

de transposições por acordes plaqué68 cromaticamente seqüenciados 

descendentemente. 

 

 

motivo (b) 

 

 

 Dando prosseguimento a B, observamos, nos compassos 9 e 10, outro motivo 

(c), derivado de b, que possui desenho rítmico similar, embora agora os acordes 

sejam arpejados ao invés de pulsados simultaneamente. 

 

 
                                                 
67  No primeiro tempo do primeiro compasso, há uma nota fá (semibreve). Verificando o 
manuscrito do autor, a partitura revisada do violonista Nélio Rodrigues e a gravação do violonista 
Marcos Llerena, constatamos tratar-se de um erro de impressão. Na verdade, trata-se de uma nota lá. 
68  Acordes cujas notas são pulsadas simultaneamente. 
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 O motivo b volta nos compassos 11 e 12 com acordes plaqué. 

Nos dois compassos 13 e 14, temos o motivo b com a mesma harmonia 

apresentada anteriormente, porém em acordes arpejados, ou seja, transformando-se 

num motivo c. Como esse trecho, prepara-nos para o retorno da seção A; achamos 

por bem nomeá-lo de ponte. 

 Há o retorno à seção A (c. 15 – 18) e depois à coda. 

A sua forma é de um ternário simples, com as seguintes partes: A – B – A1 – 

CODA. 

 

A:    compassos 1 – 4 

B:    compassos 5 – 14 

A1:    compassos 15 – 18 

CODA:   compassos 19 – 21 

 

 

Dispomos de fontes variadas desta quinta Lúdicas, a começar pela partitura 

para violão solo editada pela editora Irmãos Vitale; depois temos a “grade” 

manuscrita pelo próprio autor, de sua versão para violão e quarteto de cordas ou 

pequena orquestra de cordas.69 Ainda temos ao livro do violonista Nélio Rodrigues 

que contém partituras por ele revisadas e digitadas e uma entrevista a nós 

concedida. 

Para encerrar a lista de nossas fontes de consulta sobre essa obra, devemos 

mencionar a gravação realizada pelo violonista Marcus Llerena acompanhado da 

Orquestra Brasil Consort. (LLERENA, 1990). 

Tal observação se faz necessária pois, ao compararmos essas cinco fontes 

disponíveis, detectamos que quatro delas nos apontam a existência de um ritornello 

no final do compasso 14. Segundo Nélio Rodrigues: “Essa sugestão é do maestro 

                                                 
69  É fácil perceber que o ritornello foi anotado posteriormente pelo compositor, pois foi 
“rabiscado” sem o mesmo zelo característico e explícito em seus manuscritos. Dá-nos a impressão de 
haver percebido a peça um tanto curta e, a fim de remediar a situação, resolveu do modo mais 
simples possível. 
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Ricardo Duarte, que regeu a primeira audição de ‘Lúdicas para Violão e Orquestra 

de Cordas’”. (RODRIGUES, 2005, p. 44).70 

Essa repetição não existe na primeira fonte anteriormente citada e utilizada 

como texto-base para nossas anotações, mas foi apontada posteriormente nas 

outras fontes por valorizar e equilibrar ainda mais essa composição. 

  

 

7.6 LÚDICAS N.º 6 

PONTEADO COM LIGADURAS 
 

 Nesta obra, os elementos complicadores para o intérprete se encontram, 

principalmente, no plano técnico explorado: a ligadura e o ponteado, fazendo com 

que seja considerada por muitos como a mais difícil dentre as dez Lúdicas de 

Guerra-Peixe. 

 Os ligados ascendentes, descendentes e em cordas simultâneas são 

obrigatoriamente praticados durante o estudo do violão e, embora a maioria dos 

alunos necessite de grande dedicação para executar essa técnica com perfeição, as 

ligaduras com todas as variantes possíveis pertencem à linguagem desse 

instrumento. 

No entanto, o segundo recurso técnico, o ponteado, é comum à viola, 

instrumento pelo qual Guerra-Peixe tinha verdadeira admiração e, a exemplo de 

outras obras do seu repertório para violão solo e de câmara, exalta esse instrumento 

amplamente difundido por todo o país emprestando ao violão os toques de viola, 

como exemplifica Rodrigues (2005) 

 

 

O violeiro, compositor e pesquisador Roberto Corrêa (1957) apresenta o 

relato de um violeiro, sobre o ponteado: [...] O polegar e o indicador da mão 

direita são usados para os ponteados, o que requer muita destreza[...]. 

(CORRÊA, 2000, p. 46). 

  

 

                                                 
70  Cf. Roberto Ricardo Duarte (1941). 
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Toda a seção A se desenvolve a partir de uma célula melódica apresentada 

no primeiro tempo do primeiro compasso da peça. 

 

 

célula melódica 

 

 O motivo a vai do primeiro compasso ao segundo tempo do segundo 

compasso, formando o antecedente da seção A. 

 

 

motivo a 

 

 O conseqüente é formado por novo motivo (b) e vai do terceiro tempo do 

compasso 2 e segue até o segundo tempo do compasso 5. 

 

 

motivo b 

 

 O terceiro motivo (c) tem o caráter de uma codeta, que encerra esta primeira 

seção. 
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codeta (motivo c) 

 

 Segue uma ponte movida por intervalos de semitom em movimento 

ascendente preparando para a reexposição da seção A. 

 

 

ponte 

 

A seção A1 vai do compasso 8 ao 16 e incorpora o paralelismo de 4.as ao 

motivo a1, nos compassos 8 e 9, promovendo o acréscimo de tensão na peça. 

 

 

motivo a1 (c. 8 – 9) 

 

 Nos motivos b1 e c1 (ponte), os ligados simultâneos nas três primeiras cordas 

do violão se mantêm. No entanto, os intervalos resultantes deste procedimento 

alternam-se entre as 3.as e 4.as paralelas. 

 

ponte (c. 12 – 16) 
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 Uma nova seção (B), contrastante no compasso 17, apresenta dois motivos 

(d e e), que compõem o antecedente (c. 17 – 20) e o conseqüente (c. 21 – 26). Este 

último apresenta uma melodia na voz superior em movimento descendente por 

cromatismo. 

 

 

motivo d 

 

 

 

motivo e 

 

 O que interpretamos como uma coda é, na verdade, a seção A modificada 

(A1) que conclui em acorde de Ré com nona acrescentada. 

 

 

acorde final (coda) 

 

 A estrutura formal é de um ternário simples: A – B – A (CODA). 

 

A:    compassos 1 – 16 

B:    compassos 17 – 26 

A (CODA):   compassos 27 – 29 

 

 

7.7 LÚDICAS N.º 7 

DIÁLOGO 
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 A partitura desta peça tem uma observação referente à alteração da afinação 

da sexta corda em ré. 

 Nos três primeiros compassos, temos o início desse Diálogo com uma 

proposta (a) no modo de mi feita nas primeiras cordas do violão, correspondendo à 

região aguda. Nos três compassos subseqüentes, esse mesmo a atua como a 

resposta no modo de ré, na região mais grave do violão, na sexta corda. 

 

 

motivo a (pergunta) 

 

 

 

motivo a (resposta) 

 

 

 O contraste entre agudo e grave somado aos respectivos modos de mi e ré 

são mantidos, como podemos comprovar nos compassos 7 a 10, cujo motivo a 

forma a pergunta e depois, mantendo a mesma proporção, a resposta (c. 11 – 14). 

 

 

 

 O que Zamacois (1971) chama de “variação decorativa” e Bas (1947) de 

“variação por elaboração” ocorre do compasso 15 ao 22, cuja melodia sobre a é 
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mantida. No entanto, a 3.ª corda solta (nota sol) é contraposta, criando um pulso 

constante de semicolcheia.71 

 

compasso 15 

 

 

 

compasso 19 

 

 

 A seção A termina no compasso 22 e B começa com o motivo b no modo de 

mi lócrio (sem o VI e VII graus), do compasso 23 ao 26, e ré lócrio (sem o VI e VII 

graus) do compasso 27 ao 30.72 

 

 

 

 

 Do compasso 31 ao 36, volta a primeira parte (A) com o motivo a variado (a1) 

executado, simultaneamente, nos modos de mi na região aguda e ré na região 

grave. 

 

                                                 
71  Os dois compositores Joaquín Zamacois (1894-1976) e Julio Bas partilham da mesma opinião 
quando explicam que esse tipo de variação deve incidir sobre a harmonia ou o contraponto, mas ao 
tratar da melodia, Zamacois recomenda “conserva-la imutável” (ZAMACOIS, 1971, p. 137-138), 
enquanto Bas, admite alteração “até certo ponto”. (BAS, 1947, p. 207-212).  
72  Guerra-Peixe, segundo Paz (2002), chamaria de menor com o II e V graus abaixados. Esse 
assunto foi abordado na análise do Prelúdio N.º 5. 
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 A seção C vai do compasso 37 ao 45, que possui um ritornello no decorrer do 

segmento, aumentando de nove para treze compassos. Neste trecho, ocorre 

imponente rasgueado73 ao modo dos violeiros caipiras, marcando o motivo c com 

desenho rítmico característico combinando colcheias e semicolcheias “ao sabor 

notadamente paulista”. (GUERRA-PEIXE, 1964). 

 

 
motivo c 

 
 
 Ao final de C, deve-se retornar à seção A (c. 7 – 22), B (c. 23 – 30), A (c. 21 – 

34) e seguir para a coda em que, aparentemente, há continuidade do material 

desenvolvido em A. No entanto, trata-se de um novo motivo (d) derivado de b 

(seção B) que, através de variação, se repete neste trecho final (c. 46 – 55). 

 

 
motivo d 

 

 

 

                                                 
73  O compositor explica como executar o rasgueado em nota na partitura. 
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 A estrutura formal é de uma espécie de Rondó: A – B – A – C – A – B – A – B 

(CODA). 

 

A:    compassos 1 – 22 

B:    compassos 23 – 30 

A:    compassos 31 – 36 

C:    compassos 37 – 45 

A:    compassos 7 – 22 

B:    compassos 23 – 30 

A:    compassos 31 – 34 

B (CODA):   compassos 46 – 55 

 

 

 

 

 

7.8 LÚDICAS N.º 8 

DIFERENCIAS BRASILEÑAS 
 

 Diferencias74 é o termo usado pelos vihuelistas espanhóis no século 16 para 

designar variações sobre um tema popular ou sacro. 

Guerra-Peixe baseou-se nesta forma de construção para elaborar sua 

Lúdicas N.º 8, subintitulada Diferencias Brasileñas.75 

De modo geral, existem três tipos de variações, que podem ser 

abreviadamente descritas como: a “variação ornamental”, que busca modificação 

melódica permitindo o reconhecimento do tema através de alguns aspectos básicos 

do mesmo (espécie de doble); a “variação decorativa”, que prioriza a integridade do 

tema, mas possibilita explorar elementos harmônicos e contrapontísticos, ou a 

                                                 
74  Dois exemplos contundentes encontramos na obra de Luis de Narváez (c. 1500 – d. 1551) 
são as Sete Diferencias Sobre Guardame las Vacas e as 22 Diferencias Sobre o Romance do Conde 
Claros, escritas em 1538, nos “Los seys libros del Delphin de música de cifra para tañer vihuela”.  
75  Esta obra tem a afinação da sexta corda em ré observada no início da partitura. 
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“variação ampliada”, cuja preocupação repousa no desafio de aumentar o tema ou 

parte dele. (ZAMACOIS, 1971).76 

 Guerra-Peixe apresentou um pequeno tema de caráter tranqüilo, notas longas 

com impulso ascendente levando ao ponto culminante (P.C.) logo no primeiro tempo 

do primeiro compasso e, depois, até o quarto compasso, segue em sentido 

descendente (afrouxamento melódico).  

 

 

 

Sendo assim, ocorrem nove diferencias (variações) sobre esse tema inicial, 

que se encaixam no perfil das variações decorativas e ornamentais. A variação 

ampliada é facilmente descartada, pois todas as nove diferencias têm o mesmo 

número de compassos. 

A primeira diferencia é da espécie de variação decorativa, que mantém intacta 

a melodia, mas é de caráter contrapontístico. Vai da anacruse para o compasso 5 

até o compasso 8. 

 

 

 

Na segunda diferencia, o compositor também utilizou a variação decorativa, 

porém do tipo harmônico. Vai da anacruse para o compasso 9 até o compasso 12. 

 

 

                                                 
76  Embora saibamos que Guerra-Peixe seguia o Tratado de La Forma, de Julio Bas, também 
nos apoiamos nas idéias de Joaquín Zamacois, em seu Curso de Formas Musicales, para nossas 
colocações sobre esse tema. 
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Há duas novidades na terceira diferencia: a primeira é a pequena alteração 

melódica justificando registrar um “transporte parcial” do tema e classificar essa 

variação como híbrida, pois agrega as características da variação decorativa e 

ornamental concomitantemente. Vai da anacruse para o compasso 13 até o 

compasso 16. 

 

 

 

A quarta diferencia é transportada uma 4.ª j acima e usa a espécie de 

variação decorativa, baseada em arpejos e, portanto, de caráter harmônico. Vai da 

anacruse para o compasso 17 até o compasso 20. 

 

 

 

Na quinta diferencia observamos outro transporte para uma 4.ª aum acima, 

além de variação decorativa e ornamental alternadamente. Vai da anacruse para o 

compasso 21 até o compasso 24. 

 

 

 

O retorno do tema à altura original é importante para o ouvinte não perder a 

referência inicial, pois na sexta diferencia o compositor opta pela variação melódica, 

ou seja, a variação ornamental. Vai da anacruse para o compasso 25 até o 

compasso 28. 
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A partir da terceira variação, essa obra começa a ganhar “movimento” com os 

pulsos de colcheia, na forma de acordes ou arpejos de sustentação harmônica. 

Porém, na diferencia anterior, esse pulso é transferido para o tema, modificando-o 

significativamente. Agora, da anacruse para o compasso 29 até o 32, temos a sétima 

diferencia com o tema na altura original ornamentado por semicolcheias, o que torna 

a peça ainda mais “dinâmica” 77  e, portanto, variada ornamentalmente. 

 

 

 

A grande movimentação conseguida na variação anterior pelo uso de 

semicolcheias nos leva ao P.C. da obra com a entrada da oitava diferencia, através 

de variação ornamental e, embora tenha notas agudas, esta seção está na altura 

original, pois os agudíssimos são encarados como notas de passagem. O pulso cai 

sensivelmente78 e nos remete ritmicamente ao tema inicial. Vai da anacruse para o 

compasso 33 até o compasso 36. 

 

 

 

                                                 
77  Expressão utilizada pelo compositor ao referir-se a um desenho rítmico agitado. Ver Capítulo 
3 – Fundamentação. 
78  Agora o compositor trabalha dois importantes fundamentos abordados no Capítulo 3, o “ritmo 
estático” combinado com os “elementos conjuntivos”. Ibid. Ibidem. 
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A nona e última diferencia vai da anacruse para o compasso 37 até o 

compasso 41 e encerra a obra com bastante equilíbrio, pois repete a primeira 

diferencia integralmente, propiciando o retorno ao tema original com um tipo de 

acompanhamento contrapontístico. 

 

 

7.9 LÚDICAS N.º 9 

NOTAS REPETIDAS 
 

 Nesta composição, Guerra-Peixe utilizou-se de uma forma palindrômica79 em 

que, baseado na repetição de notas, apresenta uma introdução em arpejos sobre Mi 

menor e Si Maior acrescido de sétima no baixo nos dois primeiros compassos, que 

são repetidos por variação e transportados para uma 8.ª j acima com o uso de 

harmônicos naturais nos compassos 3 e 4. Para terminar a seção introdutória, há um 

arpejo em sentido descendente sobre o acorde de Fá Maior acrescido de sétima e 

quinta no baixo. 

 

 

 

 

 Nos compassos 6 e 7, temos um motivo monorrítmico80 (a), com a frase nos 

bordões, como é característica nas obras para violão deste compositor. 

 

 
                                                 
79  A idéia de um palíndromo se constitui em algo construído de tal modo que, lido de trás paraf 
rente, seja exatamente igual. Guerra-Peixe não construiu uma forma palindrômica perfeita, mas o 
tratamento dispensado ao material desta Lúdicas N.º 9 justifica tal classificação.  
80  Há farta explicação no Capítulo 3, p. X. 
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 Essa peça é elaborada sobre o motivo a, que é constantemente repetido por 

variação, de modo a construir um grande crescendo até o P.C. da obra. 

 

 

 

 

 A variação rítmica é o primeiro recurso utilizado por Guerra-Peixe. 

 

 

c. 8 - 9 

 

 

 Nos próximos quatro compassos (10 – 14), a variação rítmica é mantida, mas 

a atenção volta-se para o paralelismo de terças e o transporte para uma quarta 

acima no compasso 12. 

 

 

c. 10 - 11 

 

 

 

c. 12 - 13 
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 No próximo segmento (c. 14 – 19), o motivo a apresenta-se, por três vezes, 

na forma de tríades em segunda inversão, que são transpostas ascendentemente de 

modo irregular81 até chegar ao P.C. desta peça. 

 

 

 

O P.C. se encontra no compasso 20. 

  

 

 

 Nos compassos 22 e 23, encerrando o motivo a em tríades, inicia-se o 

afrouxamento melódico na voz inferior, acompanhado pela harmonia e pelo pedal 

rítmico na terceira e segunda cordas. 

 

 

 

 Funcionando como uma codeta no compasso 24, o motivo a retorna às terças 

paralelas. 

 

 

 

                                                 
81  O transporte é um assunto contemplado em Melos e Harmonia Acústica, de Guerra-Peixe. 
Mas para se caracterizar como tal, é necessária a transposição exata do trecho em questão. Portanto, 
tratamos como transporte “parcial” o deslocamento contínuo do motivo a no decorrer dessa obra, já 
que suas características gerais são reconhecíveis. 
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 O motivo a volta ao seu formato original seguido, assim como no início da 

peça, de variação rítmica na voz inferior. Vai do compasso 25 ao 28. 

 Termina com uma coda de material idêntico ao utilizado na introdução. 

 

 

7.10 LÚDICAS N.º 10 

URBANA 
 

 Com afinação da sexta corda em ré, a última das dez Lúdicas começa a parte 

A com dois compassos de introdução antes da apresentação do motivo a no 

compasso 3 e 4. 

 

 

c. 12 - 13  

 

 Ocorre uma variação desse motivo (a1) nos compassos 5 e 6. 

 

 

 

 

 O motivo variado a1 é transposto três vezes seguidas: um tom acima nos 

compassos 7 e 8; depois meio tom acima nos compassos 9 e 10 e, por último, mais 

meio tom acima nos compassos 11 e 12. 

 

c. 7 -  8 
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c. 9 – 10 

 

 

 

c. 11 - 12 

 

Dos compassos 13 ao 16 vemos, por duas vezes, um motivo derivado de a, 

que chamaremos de b. Embora pertença à seção A, esse motivo tem as 

características e a função de uma ponte, pois, a partir do compasso 17 até o 

compasso 20, o arpejo de b é modificado de tal forma que passa a compor-se 

exclusivamente de notas ré pulsadas em diferentes cordas (quarta e sexta cordas 

soltas e quinta corda presa), causando-nos a sensação de conclusão de A e, ao 

mesmo tempo, preparando-nos para novo material na seção B. 

 

 

c. 15 

 

 A seção B vem estruturada por quatro acordes plaqué baseados em dois 

desenhos rítmicos contrastantes e, ao mesmo tempo, complementares, que 

compõem os motivos c e d, no trecho compreendido entre os compassos 21 e 28. 

 

 

motivo c 
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motivo d 

 

 

 

c. 23 - 24 

 

 

Após essa curta seção B, volta o motivo b da seção A (ponte), dos 

compassos 29 a 36. 

 Nova seção C apresenta o motivo e, a exemplo de Lúdicas N.º 7, trata-se de 

um rasgueado popular inspirado no Concertino para “viola brasileira” e orquestra de 

câmara, do compositor Theodoro Nogueira, assim como no contato adquirido junto 

aos violeiros caipiras que conheceu, principalmente, no interior e litoral de São 

Paulo, pesquisando as genuínas manifestações populares e folclóricas paulistas. 

 

 

motivo e (c. 37 – 38) 

 

 Esta seção (C) vai do compasso 37 ao 48, utilizando apenas o motivo e, de 

ritmo idêntico ao do motivo a, comprovando sua derivação motívica a partir da idéia 

inicial da obra. 

 Nos compassos 49 a 52, há um breve retorno da seção B (B1) a partir de uma 

variação sobre o motivo c (c1). 
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motivo c1 (c. 49) 

 

 A peça é retomada desde seu início até este compasso de número 52, do 

qual seguimos à coda nos compassos 53 ao 62. Ainda nessa seção final, há uma 

variação sobre b, da seção A (b1), em que, junto das notas ré oitavadas, são 

acrescidos intervalos harmônicos de 7.ª m, que descendem por cromatismo. Na 

seqüência, uma escala de harmônicos naturais em sentido oposto (ascendente) 

conduz ao acorde final de Ré menor com quinta, sexta, sétima e nona 

acrescentadas. 

(c. 59 - 62) 

 

 

 

 Temos a forma rondó na última Lúdicas: A – PONTE – B – PONTE –  C – B1 – 

A1 – PONTE – B2 – PONTE – C1 – B3 – CODA.82 

 

A:    compassos 1 – 12 

PONTE:  compassos 13 – 20 

B:    compassos 21 – 28 

PONTE:  compassos 29 – 36 

C:    compassos 37 – 48 

B1:    compassos 49 – 52 

A1:    compassos 1 – 12 

PONTE:  compassos 13 – 20 

                                                 
82  É necessário observar que as pontes têm “parentesco” com a seção ª No entanto, evitamos 
mencioná-las no esquema formal a fim de facilitar a visualização da estrutura geral. 
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B2:    compassos 21 – 28 

PONTE:  compassos 29 – 36 

C1:    compassos 37 – 48 

B3:    compassos 49 – 52 

CODA:   compassos 53 – 62 
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 183 
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CAPÍTULO 8 – BREVES  

 

Breves é o nome dado ao conjunto de seis pequenas suítes compostas entre 

os dias 3 e 14 de maio de 1981. Cada suíte é formada por três pequenas peças; são 

destinadas a intérpretes iniciantes e primam pelo equilíbrio das propostas da técnica 

instrumental com as estruturas formais. 

 Os títulos dos movimentos das três primeiras Breves tratam das formas 

musicais, como o Prelúdio Alegre, Breve Cantiga e Em Cinco Tempos e de 

execução de técnicas específicas como as Ligaduras, Harmônicos Naturais, 

Arpejando e Repetidas. 

 As demais Breves seguem abordando os intervalos que vão de uníssonos a 

oitavas, assim como suas combinações. Guerra-Peixe seguiu, muito de perto, os 

princípios usados nas obras didáticas de Bela Bártok (1881-1945), como For 

Children e Mikrokosmos. 

 As propostas didáticas contidas nas Breves, e mesmo nas Lúdicas, mantêm 

paralelos com as obras referenciais do cubano Leo Brouwer (1939) e do britânico 

Reginald Smith Brindle (1917-2003). 

 Nas Breves, Guerra-Peixe não abriu mão de suas convicções estéticas, 

fugindo das referencias tonais, como preconizou em Melos e Harmonia Acústica. 

 Nossa experiência na aplicação desse material em sala de aula nos 

surpreende com a boa aceitação por parte dos alunos, em seu tratando de obras de 

grande refinamento. 

 

 

8.1 BREVES I 

 

Na primeira suíte intitulada Breves I, Guerra-Peixe apresentou as seguintes 

peças: 1 – Prelúdio Alegre, 2 – Breve Cantiga e 3 – Em Cinco Tempos. 

O contraste entre as três partes é claro do ponto de vista métrico enquanto 

fórmula de compasso (2/4, 6/8 e 5/8) e andamentos distintos. 
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1) PRELÚDIO ALEGRE 

 

O Prelúdio Alegre compõe-se de dois períodos distintos (A e B). No primeiro, 

temos uma frase de oito compassos (c. 1 – 8), em que dois motivos (a e b) formam o 

antecedente e, depois, integram o conseqüente dos mesmos variados melódica e 

ritmicamente. 

 

 
motivo a 

 

 
motivo b 

 

No período B, há o motivo c e seu derivado d, no entanto, ao invés de quatro 

compassos para cada semifrase, como ocorre no período anterior, a frase divide-se 

em dois e quatro compassos, respectivamente.  

 
motivo c 

 
 

 
motivo d 

 
O período A volta abreviado (A1), do compasso 15 ao 19. Calcado no motivo 

b, é seguido de pequena coda nos dois últimos compassos da composição.   

Assim, temos a forma ternária simples: A – B – A1. 
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A:    compassos 1 – 8 

B:    compassos 9 – 14 

A1:    compassos 15 – 19 

CODA:   compassos 20 – 21 

 

 

2) BREVE CANTIGA 

 

Essa obra, de um modo geral, desenvolve seu acompanhamento e a própria 

melodia principal sobre arpejos criando um ambiente de bastante leveza, como é de 

se esperar de uma composição dessa categoria, uma pequena canção: Breve 

Cantiga. 

O primeiro motivo (a) de grande eloqüência e clareza, por aparecer quase 

sem acompanhamento harmônico apresenta-se nos dois primeiros compassos e 

representa a pequena seção A. 

 

 

motivo a 

 

 A seção B é um pouco maior (c. 3 ao 6), com um motivo (b) de proporções 

idênticas ao anterior, mas que se mostra diferente em suas duas aparições por 

formar uma frase com um antecedente e seu conseqüente de métrica alterada (b1). 

O antecedente tem dois compassos, com fórmula de compasso 6/8 (binário 

composto); já o conseqüente traz um compasso em 9/8 e outro em 6/8, ou seja, um 

ternário composto e um binário composto. Podemos representar as combinações da 

seguinte forma: antecedente (2 + 2) e conseqüente (3+ 2). 

 

 
motivo b 
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motivo b1 

 
 Dois fatores contribuem para o ganho sonoro da seção B: o primeiro 

relaciona-se à melodia acompanhada por intervalos compostos, a maioria sendo de 

10.ª M ou m, e o segundo fator está ligado ao pedal formado pelo intervalo de 9.ª M 

(notas mi e ré). 

 Nos compassos 7 e 8, a seção A retorna com o motivo a variado (a1). 

 A coda segue do compasso 9 ao 11 com a lembrança melódica de a apoiada 

em acordes plaqués na parte forte de cada tempo dos compassos. 

A estrutura formal apresentada é de um ternário simples: A – B – A – CODA. 

 

A:    compassos 1 – 2 

B:    compassos 3 – 6 

A:    compassos 7 – 8 

CODA:   compassos 9 – 11 

 

 

3) EM CINCO TEMPOS 

 

 A terceira parte de Breves I, tem o nome de Em Cinco Tempos, fazendo 

referência à métrica adotada (5/8) com exceção de sua coda cujo compasso binário 

de 6/8 se contrapõe à totalidade vigente. 

 A semelhança com seu terceiro Prelúdio, cuja desafiadora constância rítmica 

está presente em toda obra, faz-nos associá-la à Tocatta. 

A forma ternária simples ordena as duas seções principais dessa composição. 

A parte A vai do compasso 1 ao 7, com um motivo (a) que é repetido sete vezes por 

variação melódica. As principais características são o ritmo constante e ininterrupto e 

a melodia na região grave dos bordões. 
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 A primeira semifrase de A é maior e vai do compasso 1 ao 4; já  a segunda 

semifrase vai do compasso 5 ao 7. 

 A parte B vai do compasso 8 ao 11, cujo motivo b revela um acorde de Em 

feito com as cordas soltas do violão, que ditam o pulso da melodia cromática 

também realizada em região grave do instrumento. 

 

 

 
 O motivo a e, conseqüentemente, a seção A são retomadas por três 

compassos (12 ao 14) e a peça termina com uma coda nos compassos 15 e 16.  

A forma ternária simples se dispõe da seguinte forma: A – B – A1 – CODA. 

 

A:    compassos 1 – 7 

B:    compassos 8 – 11 

A1:    compassos 12 – 14 

CODA:   compassos 15 – 16 

 

 

8.2 BREVES II 

 

Nessa segunda suíte, o compositor explorou temas freqüentemente 

abordados nas aulas de instrumento: 1 – Ligaduras, 2 – Harmônicos Naturais e 3 – 

Arpejando. 

 

 

1) LIGADURAS 

 



 196 

A primeira dessas três miniaturas chama-se Ligaduras e, já no início da obra, 

há uma observação referente a duas variações rítmicas sobre a peça, que se 

aconselha praticar e, com isso, adquirir maior controle da mesma pelo estudante. 

 Essa peça tem três seções (A, B e C), cada qual com um pequeno motivo 

que o diferencia do outro. Os motivos têm a dimensão de um compasso e como 

contraste o sentido ascendente ou descente de seus ligados, assim, o motivo a é 

ascendente, o b descendente e o c é misto. 

 

 

Motivo a 

 

motivo b 

 

motivo c 

 

 

 A seção A tem quatro compassos de extensão e o motivo a repetido duas 

vezes por meio de variação e sua conclusão com um acorde de Mi com quarta 

acrescentada. 

 

 

 Do compasso 5 ao 8, vem a seção B contrastando com seu motivo (b), de 

ligados descendentes, apresentados por três vezes, e conclusão em acorde 

semelhante ao da seção A; mas que é um Lá com sexta acrescentada. 
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 Com as mesmas proporções, A1 (c. 9 – 12) e B1 (c. 13 – 16) são repetidas 

variando apenas as alturas e os acordes de conclusão de cada pequena seção. 

 A seção C tem dois diferenciais em relação às duas seções anteriores: o 

primeiro deles se refere ao sentido dos intervalos, pois alterna motivos ascendente 

(a), descente (b) e misto (c). O segundo diferencial é o número de compassos que 

vai do 17 ao 23, compreendendo a coda. 

A estrutura formal dessa peça é a seguinte: A – B – A1 – B1 – C – (C) CODA. 

 

A:    compassos 1 – 4 

B:    compassos 5 – 8 

A1:    compassos 9 – 12 

B1:    compassos 13 – 16 

C:    compassos 17 – 21 

(C) CODA:   compassos 22 – 23 

 

 

2) HARMÔNICOS NATURAIS 

 

 

 A segunda peça de Breves II recebeu este título por ter, em sua minúscula 

extensão, grande parte de sua construção resultante de harmônicos realizados em 

três pontos do braço do violão: quinta, sétima e décima segunda posições. 

A brevidade dessa peça se dá pela necessidade do intérprete estar 

totalmente voltado à execução dos harmônicos naturais, que exige uma postura de 

m.e. específica. 

Partindo dessa premissa, verificamos a existência de apenas um motivo (a) 

de dois compassos com uma escala de semínimas em harmônicos descendentes 

que repousam em um acorde de Lá Maior com sexta e sétima acrescentadas. 
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A disposição dos acordes nessa peça é, pois a superposição de 3.as; nesse 

caso, não acontece. Ao contrário, evidencia-se a valorização de outras relações 

intervalares como 2.ª, 4.ª e 7.ª. O predomínio de acordes menores com 7.ª ou 9.ª é 

evidente. 

Do compasso 3 ao 4, temos o a transposto uma 4.ª J abaixo, concluindo em 

um acorde de Si menor acrescido de sétima e nona. 

 Já nos compassos 5 e 6 ocorre uma variação rítmica e melódica no motivo a, 

levando-nos a rotulá-lo de a1. A conclusão se faz com um acorde de Sol menor em 

primeira inversão e quarta e sétima acrescentada. 

 

 
 

 A coda ocorre no terceiro tempo do sexto compasso com um acorde de Mi 

menor feito com harmônicos. 

 Assim, concluímos tratar-se de uma obra com uma seção (A), que se baseia 

em um motivo (a) e, depois outro motivo (b) surge na seção A1. 

A forma dessa peça, segundo Zamacois (1971), é do tipo primário: A – A1 – 

CODA. 

 

A:    compassos 1 – 4 

A1:    compassos 5 – 6 

CODA:   3º t. do compasso 6 – 8 

 

 

3) ARPEJANDO 

 

A última peça da segunda suíte (Breves II), com nome auto-explicativo, trata 

de um aspecto técnico específico de m.d. do violão. 
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 A exemplo dos três primeiros Prelúdios de Guerra-Peixe, essa obra tem sua 

leitura distribuída em duas pautas com clave de sol, cujas cordas soltas são lidas na 

pauta superior e as cordas dedilhadas na inferior. 

 Composta de uma célula ou motivo (a) que se repete por toda a obra com 

pequenas modificações melódico-harmônicas, trata-se de uma espécie de prelúdio, 

nos moldes do prelúdio barroco, como vemos no primeiro Prelúdio do Vol. I, do 

Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach (1685-1750). 

 

 

 

 Nas terceira e quarta cordas do violão o autor trabalha duas linhas melódicas 

que constituem uma única frase ao longo dessa composição. A primeira semifrase 

vai do compasso 1 ao 5 e a segunda do compasso 6 ao 10. 

 No compasso 5 temos o P.C. da obra seguido de afrouxamento melódico 

comum no exercício da composição. 
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8.3 BREVES III 

 

 A terceira mini-suíte, Breves III, tem seus movimentos denominados: Quatro 

Ligadas, Imperial e Repetidas, que, com exceção da última, possuem temas já 

abordados nas suítes anteriores.83 

 

 

1) QUATRO LIGADAS 

 

A primeira peça de Breves III, leva o título auto-explicativo de Quatro Ligadas 

por razões óbvias, ou seja, a dificuldade técnica da ligadura é o desafio proposto 

pelo compositor ao violonista que nela envereda. 

 O motivo a com o qual a primeira seção (A) é constituída, tem como 

característica principal uma escala cromática ascendente de cinco notas executada 

por meio dos chamados ligados ascendentes com o uso dos quatro dedos da m.e. 

(1, 2, 3 e 4). 

 

 

 O fraseado proposto por a na sexta corda do violão é, na seqüência, 

transposto para a quinta e quarta corda, com intervalos de 4.ª J ascendente 

separando cada transporte realizado. 

 A seção A compõe-se do motivo a e suas duas transposições, ao longo dos 

compassos 1 ao 4. Depois é confrontada pela seção B com seu motivo em 

movimento contrário descendente (b) desde a anacruse do compasso 5 até o 

compasso 8, com suas escalas cromáticas descendentes transportadas nas três 

primeiras cordas do instrumento por intervalos de 4.ª j  e 4.ª dim, respectivamente. 

 

 

 

                                                 
83  Ligaduras e arpejos já foram tratados anteriormente em Breves II. 
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 O motivo c diferencia-se dos anteriores por apresentar um ligado entre duas 

notas apenas onde ocorre os dois movimentos (ascendente e descendente) 

combinados numa mesma seção (C), que vai da anacruse do compasso 9 ao 11. 

 

 

 

 As duas repetições do motivo c não são trabalhadas como nas seções 

anteriores, em que ocorrem grandes transportes, mas, sim, uma alteração no 

intervalo de 2.ª m para uma 2.ª M e depois o transporte de uma 2.ª M acima. Ocorre 

o que chamamos de elisão entre a última nota da do motivo c transposto e a 

primeira do motivo a alargado (a1) durante os compassos 11 e 12 (seção A1). 

 

 

 

 Na anacruse para o compasso 13, a seção B1 retorna com o b variado 

ritmicamente e acrescido de acordes longos que ajudam na desaceleração e 

preparam o ouvinte para o final da obra. 

A forma dessa peça apresenta a seguinte ordem: A – B – C – A1 – B1. 

 

A:    compassos 1 – 4 

B:    compassos 5 – 8 

C:    compassos 9 – 11 

A1:    compassos 11 – 12 

B1:    compassos 13 – 14 

 

 

2) IMPERIAL 
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 A segunda peça tem um nome bastante imponente: Imperial e, parece referir-

se à modinha imperial, forma característica de canção brasileira dos séculos 18 e 19 

que, segundo Alvarenga (1982), originou-se a partir da ária italiana.84 

 A primeira parte (A) compõe-se de uma frase de oito compassos, que se 

divide claramente em duas semifrases, praticamente idênticas, combinando dois 

motivos: a e b. 

 

 

motivo a 

 

 

motivo b 

 

Na segunda parte (A1), temos uma variação rítmica e melódica mais 

acentuada do motivo a (a1) que dinamiza a música, além de uma condução 

harmônica ampliada em relação à seção anterior. 

 

 

 No último compasso dessa segunda parte, que vai do compasso 9 ao 16, há 

um novo motivo (c) com função de ligação para o retorno a primeira seção. 

 

 

 
                                                 
84  Oneyda Alvarenga (1911-1984), pesquisadora e folclorista, foi aluna de Guerra-Peixe e sua 
principal colaboradora nos trabalhos de pesquisa sobre música popular brasileira. 
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 Do compasso 17 ao 24, a seção A é integralmente reapresentada. 

A estrutura formal dessa peça, a exemplo da segunda peça da segunda suíte 

(Harmônicos Naturais), é do tipo primário: A – A1 – A. 

 

A:    compassos 1 – 8 

A1:    compassos 9 – 16 

A:    compassos 17 – 24 

 

 

3) REPETIDAS 

 

 A Repetidas foi inspirada no Estudo N.º 4,85 de Heitor Villa-Lobos, que 

buscou, através do estudo de acordes repetidos, explorar novas possibilidades 

harmônicas do violão. 

 
 
 Guerra-Peixe conheceu a maioria do repertório para violão através de Nélio 

Rodrigues, que confirmou o deslumbramento de nosso compositor por Villa-Lobos, e 

isso o motivou a escrever essa pequena peça, referência ao compositor das 

bachianas. 

 Temos a afinação da quinta corda em sol, o que possibilita a formação de um 

acorde de Sol Maior com as quatro cordas intermediárias soltas. Esses acordes 

repetidos em semicolcheias compõe o motivo a, com o que se constrói a primeira 

semifrase da seção A, numa escala cromática ascendente acompanhada de um 

intervalo de 3.ª m acima (3.ª paralela). 

 
 
 

                                                 
85  Os Doze Estudos para Violão são de 1929 e foram dedicados ao intérprete e amigo Andrés 
Segovia. 
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motivo a 

 
 

 

antecedente 

 

 A segunda semifrase de A começa com um acorde de Ré menor com nona 

acrescida, ou seja, uma 5.ª j acima com o motivo b, a partir do qual desenhará uma 

escala cromática em movimento contrário (descendente), também acompanhada 

das 3.as menores. 

 

 

 Na segunda seção A1, que vai da anacruse do compasso 5 ao 8 e o fraseado, 

é exatamente o mesmo no a (antecedente) e varia melodicamente no b 

(conseqüente). 

 Já na terceira e última parte da música (A2), a primeira semifrase tem o 

motivo a variado melodicamente (a1), assim como na segunda semifrase cromática 

descendente, onde b1 é transposto uma 4.ª j acima e tem intervalo de 6.ª M paralela. 

 Novamente, temos uma peça com apenas uma idéia musical, baseada no 

motivo a e seus derivados (b e a1), que chamamos de “tipo primário”. 

Sua estrutura é a seguinte: A – A1 – A2. 

 

A:    compassos 1 – 4 

A1:    compassos 5 – 8 

A2:    compassos 9 – 12 
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8.4  BREVES IV 

 

 Como já comentamos, a partir dessa suíte, os temas escolhidos são 

baseados na exploração dos intervalos. Nesta quarta suíte, Guerra-Peixe tratou de 

três tipos de relação intervalar: os Uníssonos, as Segundas e as Terças. 

 Possivelmente, essas obras soam mais áridas para o ouvinte e, 

principalmente, para o intérprete, pois o excesso de dissonâncias nessas peças 

afasta o jovem músico86 que, na maioria das vezes, não está habituado a ouvir 

peças sem clara referência tonal e intervalos consonantes. É óbvio que nosso 

compositor estava ciente desse desafio e o fez com grande talento e bom gosto. 

 

 

1) UNÍSSONOS 

 

 Devemos admitir o difícil desafio que representou a análise fraseológica 

dessa pequena e aparentemente simples composição (Uníssonos). Porém, 

encontrar argumentos suficientemente razoáveis para convencer a nós mesmos, 

quanto mais o músico astuto que enveredasse por esse texto, não foi tarefa fácil. 

 Após muita reflexão, chegamos à satisfatória opinião de que essa peça tem 

três motivos principais: a, b e c. O motivo a é constituído de uma nota apenas (mi), 

que é tocada na primeira e segunda cordas simultaneamente para depois ser 

oitavada na sexta corda (duas oitavas abaixo e, mais uma vez, oitavada por meio de 

um harmônico natural na 12.ª casa da sexta corda87 com uma ligadura. 

 

 

 

                                                 
86  Essas peças foram compostas principalmente para o estudante de violão, que normalmente 
não dispõe de grande conhecimento do repertório erudito, muito menos, de linguagem avançada até 
mesmo para os nossos dias. 
87  O compositor colocou uma nota na partitura explicando o modo ideal de realização desse 
harmônico. 
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O segundo e terceiro motivos (b e c) têm as mesmas características 

melódicas usando notas de mesma altura pulsadas em duas cordas 

simultaneamente entremeadas por 2.as menores para valorizar o uníssono e 

reservando o maior diferencial desses motivos ao desenho rítmico, em que c é mais 

agitado do que b pelo uso intenso de semicolcheias. 

 Novamente, Guerra-Peixe imita a viola caipira com seus pares de cordas em 

uníssono, oitavas e harmônicos peculiares. 

 

 

motivo b 

 

 

motivo c 

 

Essa obra tem apenas uma frase apresentada de três formas diferentes, 

portanto, trata-se de um “tipo primário” de composição. 

 A primeira frase tem sete compassos, e a esse trecho chamaremos de seção 

A, em que na primeira metade da frase temos os motivos a, b e c seqüenciados. 

 

 

 

 A segunda metade da frase é composta pela repetição de um único motivo 

(c), que, na primeira dessas repetições, apresenta pequena alteração melódica (c1). 

Depois, volta com o motivo original e, por fim, transporta-o para uma 6.ª M abaixo e 

faz variação rítmica (c2). 

 Na anacruse para o compasso 8, inicia a seção A1, que vai até o compasso 

13 e tem, basicamente, a mesma organização motívica anterior. 
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 A primeira semifrase (antecedente) é igual à da seção A com presença dos 

motivos a, b e c, mas o diferencial está na segunda semifrase (conseqüente), que 

tem o motivo c transposto, ampliado e variado melódica e ritmicamente (c3). 

 

 

 

 A terceira seção (A2) tem o aspecto de uma coda; no entanto, preferimos 

dizer que a última das três versões de uma mesma frase é a mais modificada, tendo 

praticamente o antecedente reduzido a duas notas, apenas uma sugestão ou 

lembrança do motivo a, restando ao motivo c a incumbência de representar a maior 

parte do dessa derradeira seção. 

 O motivo variado (c4) aparece transposto nos bordões e, começando pela 

sexta corda, constrói uma escala cromática ascendente, nos moldes da primeira 

peça de Breves III (Quatro Ligadas) para depois passar rapidamente por outras 

cordas através de algumas poucas notas separadas por 2.as menores e finalizar com 

o motivo inicial (a). 

Curiosamente, as seções que se sucedem têm suas dimensões reduzidas em 

um compasso. A primeira com sete compassos, a segunda com seis e a terceira 

com cinco compassos. 

A forma dessa peça é a seguinte: A – A1 – A2. 

 

A:    compassos 1 – 7 

A1:    compassos 8 – 13 

A2:    compassos 14 – 18 

 

 

2) SEGUNDAS 

 

A segunda peça de Breves IV, cujo título faz jus a composição, é rica em 

intervalos de 2.ª M, 2.ª m e suas inversões 7.ª m e 7.ª M, respectivamente, como 

podemos observar no motivo a logo abaixo. 
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Devemos observar que, na partitura editada em 1981 pela editora Irmãos 

Vitale, há uma nota errada no segundo compasso (motivo a).88 Essa afirmação 

baseia-se na comparação do mesmo motivo ao longo da peça (c. 4 e 11) e com sua 

versão manuscrita, em que qualquer dúvida é solucionada. 

 Do compasso 1 ao 7, temos a seção A, que, em função da dupla barra, 

compõe-se de um motivo introdutório ascendente e do motivo a, que aparece 

inalterado por duas vezes seguidas e mais uma vez, só que transposto em função 

da mudança das cordas e do efeito proporcionado, por isso há intervalos de 3.ª ou 

4.ª ascendente se alternando. 

 De ritmo acelerado e melodia cromática de movimento alternado entre 

ascendente e descendente que se contrapõe a um pedal na primeira corda, o motivo 

b, de apenas um compasso, integra a seção B, do compasso 8 ao 10. No compasso 

9 e 10 ocorre uma transposição que inverte a posição da melodia em relação ao 

pedal que estava na primeira corda e passa para a terceira e depois para a quarta 

corda. 

 

 

 Do compasso 11 ao 13, a seção A volta com o motivo a e a mesma escala 

usada no início da peça, só que agora invertida, introduz a coda nos compassos 13 

ao 15. 

A forma dessa peça é a de um ternário simples: A – B – A – CODA. 

 

A:    compassos 1 – 7 

B:    compassos 8 – 10 

A:    compassos 11 – 12 

CODA:   compassos 13 – 15 

                                                 
88  No quarto tempo do compasso 2, há uma nota dó (central), quando, na verdade, deveria estar 
impresso a nota lá, da mesma forma que no manuscrito e nos outros compassos em que o motivo a 
aparece no formato original. 
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3) TERÇAS 

 

 Nesta última peça da quarta suíte, mais uma vez, Guerra-Peixe explorou com 

muita criatividade as possibilidades acerca do tema proposto. 

 No motivo a, o compositor utilizou 3.as maiores e menores de forma melódica 

e harmônica, na maioria das vezes, conduzidas por cromatismo. 

 

 A seção A, ao longo de seus seis compassos, é repleta de consecutivos 

transportes de a em que há uma “costura” cromática entre as vozes conduzidas por 

terças, pois ao menos uma delas faz uso desse procedimento. Portanto, podemos 

dizer que o primeiro e o segundo transportes são de 2.ª m e M ascendente; já os 

outros dois transportes são de 2.ª m descendente e o último de 2.ª m ascendente 

 A seção B tem como principais elementos contrastantes a seção anterior o 

pulso contínuo e ininterrupto de colcheias, com fraseado parecido ao da seção B da 

peça anterior, que sobe e desce constantemente por graus conjuntos. 

 O motivo b, com sua melodia impregnada de cromatismo, ascende 

alcançando com bastante naturalidade uma 3.ª M acima no momento de sua 

repetição (transporte). 

 
 A variação (b1) é uma espécie de espelho de b, apresentando logo no início 

do motivo as 3.as repetidas, ao contrário do motivo b, em que as 3.as repetidas ficam 

no final do motivo. 

A seção B vai do compasso 7 ao 13 com uma frase dividida em duas partes 

desiguais, com o antecedente correspondendo aos dois primeiros compassos (b) e 

os cinco restantes (b1) como o conseqüente.89 

Nos dois últimos compassos, há uma coda com dois acordes, de que o 

primeiro utiliza solução semelhante a Lúdicas N.º 10,90 conduzindo por cromatismo, 

                                                 
89  No quinto tempo do compasso 10, há uma nota errada. No lugar das notas sol e lá deve-se 
ler sol e si. 
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com exceção do baixo, o acorde de dominante com quinta aumentada e sétima 

maior para o acorde final de Ré Maior. 

 Temos a estrutura formal binária simples: A – B. 

 

A:    compassos 1 – 6 

B:    compassos 7 – 11 

CODA   compassos 12 – 13 

 

 

8.5 BREVES V 

 

1) QUARTAS 

 

Essa composição é dividida em duas seções (A e B), que têm como principal 

ponto de oposição o sentido contrário dos seus motivos. Na seção A, o movimento 

ascendente de seus motivos é característico e, na seção B, confirmamos o 

movimento descendente presente. 

A parte A tem exatos oito compassos e dois motivos (a e b) com os quais 

essa primeira parte é elaborada. O motivo a apresenta-se como uma seqüência de 

4.as justas ascendentes nas formas melódica, no primeiro compasso, e harmônica, 

no compasso 2. 

 

 

 

O motivo b, derivado de a, surge nos dois compassos seguintes com as notas 

si e mi (4.ª j) tocadas nos bordões e sustentadas pelos quatro tempos do compasso 

3, enquanto uma melodia (si – ré – dó – si) é executada na segunda corda e 

acompanhada pela primeira corda solta (nota mi). 

 
                                                                                                                                                         
90  Esse acorde encontra-se nos compassos 24 e 28 da seção B com uma pequena alteração 
que não compromete o resultado sonoro, pois se trata de uma enarmonia (mesma nota com nome 
diferente). No caso, a nota mi# é substituída pela nota fá. 
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No compasso 4, ocorre um glissando incorporado nas notas graves de 

sustentação harmônica (si e mi) e alteração da melodia na região aguda (si – do – ré 

– si). 

 Até esse ponto, temos a primeira parte da frase da seção A, que será 

completada pela repetição transportada de a para uma 4.ª j acima e b para uma 3.ª 

M acima. 

 A seção B tem apenas quatro compassos, do 9 ao 12, e dois novos motivos c 

e d, que também derivam dos motivos a e b. 

 O motivo c é baseado no motivo a, em movimento contrário (espelho) que 

pode ser facilmente compreendido através de comparação dos dois motivos logo a 

seguir. 

 

 

 Nos compassos 11 e 12, temos o motivo d, que mistura os arpejos em 

colcheias ascendentes de a com a sugestão melódica e a sustentação harmônica de 

b. 

 Do compasso 1391 ao 16, a seção A1 reaparece com os motivos a e a 

segunda parte de b idênticos e um acorde final de Mi.92 

 A forma é a ternária simples: A – B – A1. 

 

A:    compassos 1 – 8 

B:    compassos 9 – 12 

A1:    compassos 13 – 16 

 

 

                                                 
91  Exatamente no segundo tempo do compasso 13 há uma nota errada, pois no lugar de lá#, 
deve-se ler fá#. 
92  Não apresenta o intervalo de 3.ª necessário para definir o modo do acorde (maior ou menor). 



 212 

2) QUINTAS 

 

 Dentro da suíte Breves V, a segunda peça, intitulada Quintas, é a de menor 

extensão, com apenas dez compassos. 

 Tem duas seções contrastantes (A e B), cada qual com um motivo 

correspondente e, conseqüentemente características próprias. 

 Na seção A, temos o motivo a com dois compassos de comprimento, com 

duas células (c.1 e c. 2). A primeira é uma seqüência de 5.as paralelas em 

movimento descendente e a segunda, passando para a região grave com uma 

colcheia e quatro fusas lembrando um grupeto. 

 

 

motivo a 

 

 

célula 1 

 

 

célula 2 

 

 A repetição do motivo (a) nos dois compassos seguintes completa a primeira 

seção, com o transporte da segunda célula. 

 Na seção B, o motivo b também tem os mesmos dois compassos de 

comprimento de a, com movimento de 5.as ascendentes e variado por colcheias. 

Assim como o motivo a, o motivo b também é formado por duas células (c.1 e c. 2).  
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 Nos dois últimos compassos, o motivo a é retomado na íntegra. 

A estrutura formal a ternária simples: A – B – A1. 

 

A:    compassos 1 – 4 

B:    compassos 5 – 8 

A1:    compassos 9 – 10 

 

 

3) SEXTAS 

 

 Encerrando Breves V, temos como objeto principal os intervalos de sexta, 

com que será criado o primeiro motivo (a) em movimento descendente. Como em 

Quintas, o motivo a é construído sobre duas células. 

 

 
motivo a 

 
célula 1 

 

 
célula 2 

 

O motivo a tem o tamanho de dois compassos. Aparece por três vezes, sendo 

que na primeira e terceira vezes há predominância de 6.as Maiores e, na segunda, 

de 6.as menores. 

No sexto compasso, há uma ponte nos encaminhando para a seção A1, cujo 

motivo (a1) com melodia descendente derivada da c.1 de a, tem intervalos com 6.ª M 
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nos compassos 9 e 10 e nos compassos 11 e 12, intervalos de 6.ª m, que, em 

conjunto, formam uma frase de ritmo e melodia uniformes e contínuos. 

 

 

 

Nos compassos 13 ao 16, temos o término dessa peça retornando à seção A, 

com o motivo a original, seguido de uma variação que funciona como uma coda. 

A forma dessa peça é a de um ternário simples: A – PONTE – A1 – A – 

CODA. 

 

A:    compassos 1 – 6 

PONTE:  compassos 7 – 8 

A1:    compassos 9 – 12 

A:    compassos 13 – 14 

CODA:   compassos 15 – 16 

 

 

8.6 BREVES VI 

 

 A última suíte, Breves VI, conclui a abordagem sobre todos os intervalos 

simples iniciada na quarta suíte com três peças intituladas: Sétimas, Oitavas e 

Sucessivas. 

 

 

1) SÉTIMAS 

 

 Essa primeira composição se chama Sétimas e, com intervalos de 7.ª m e 7.ª 

M, Guerra-Peixe construiu a primeira metade da frase que compõe a seção A, 

combinando o motivo (a) sobre as notas dó e fá (dó – si b e fá – mi), compondo, 
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inclusive, uma variante (a1). Na segunda metade da frase, há uma transposição para 

as notas si e fá # (si – lá e fá# – mi). 

 

 

 

Na segunda metade da frase, há uma transposição do motivo a e sua 

variação (a1) para as notas si e fá # (si – lá e fá# – mi). 

 Segue uma ponte (c. 9 ao 13) em numa seqüência de sétimas por grau 

conjunto ascendente ligando a primeira com a segunda seção (B). 

 A seção B tem fórmula de compasso diferente (4/4) e um novo motivo (b) em 

forma de arpejo sobre o acorde de Mi Maior acrescido de sétima maior, que recorda 

uma técnica empregada no serialismo chamada “espelho”, cujos terceiro e quarto 

tempos estão reproduzindo inversamente o ocorrido nos dois primeiros tempos do 

compasso 14. No compasso complementar, o mesmo material é elaborado na forma 

de intervalo harmônico. 

 

 

 

 Essa seção é completada com mais dois compassos quase idênticos aos dois 

anteriores, não fosse o acorde agora utilizado de Mi menor acrescido de sétima. 

 No compasso 18, temos a seção C, com novo motivo (c) cujos acordes de 

quartas superpostas (si – mi – lá) e sétima (si – lá) ascendem diatonicamente e no 

compasso 19 são transpostos uma 3.ª acima, culminando em um acorde arpejado 

rico de consonâncias e dissonâncias primárias e secundárias no compasso 20. 

 

 



 216 

 A seção A volta no compasso 21 e tem a primeira parte de sua frase 

preservada e seu complemento variado e abreviado encerrando essa peça com 27 

compassos. 

Essa obra tem três partes distintas, dispostas da seguinte maneira: A – Ponte 

– B – C – A. 

 

A:    compassos 1 – 8 

Ponte:   compassos 9 – 13 

B:    compassos 14 – 17 

C:    compassos 18 – 20 

A:    compassos 21 – 27 

 

 

2) OITAVAS 

 

 A penúltima peça desse conjunto se chama Oitavas e, para não fugir à regra, 

com intervalos harmônicos de 8.as Justas, constrói a seção A com uma frase de seis 

compassos. A primeira semifrase é composta pelos motivos a e b (c. 1 – 3), que 

serão transportados para uma oitava acima e repetidos, formando a segunda 

semifrase da primeira seção nos compassos 4 ao 6. 

 

 
motivo a 

 
motivo b 

 

 A seção B vai do compasso 7 ao 10 e trabalha praticamente com os mesmos 

motivos de A, com algumas variações nos planos: rítmico e melódico. No compasso 
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7, o motivo b reaparece com apenas uma nota modificada em seu terceiro tempo, 

daí esse motivo é transportado uma 8.a acima e depois chega a vez do motivo a 

reaparecer modificado melodicamente nos compassos 9 e 10, alcançando o P.C. da 

obra e nos conduzindo para uma minúscula ponte com as notas lá e sol em 

colcheias. 

 A ponte nos leva de volta à seção A com o motivo a original e o motivo b 

variado nos compassos 11 e 12, respectivamente, e nos apresenta uma singela 

coda nos dois últimos compassos (13 e 14). 

Essa obra tem duas partes principais dispostas da seguinte forma: A –B – 

Ponte – A – Coda, ou seja, um ternário simples. 

 

A:    compassos 1 – 6 

B:   compassos 7 – 10 

Ponte:   compassos 10 

A:    compassos 11 – 12 

Coda:   compassos 13 – 14 

 

 

3) SUCESSIVAS 

 

 A terceira parte da última suíte completa de modo engenhoso o conjunto das 

seis Breves, pois serve para encerrar não apenas Breves VI, mas a seqüência de 

explorações sobre os intervalos iniciada em Breves IV. 

 Trata-se de um pequeno prelúdio que constrói uma seção A de nove 

compassos, preservando a nota mi, na primeira corda, como um pedal melódico. A 

partir desta, tece as relações intervalares, começando pelo uníssono e concluindo 

nas oitavas. 

 
motivo a 
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A essência do desenho rítmico do motivo a é mantida, mesmo nas variações 

do quinto e sexto compassos. 

 Novamente, Guerra-Peixe demonstrou como usar adequadamente intervalos 

de 4.ª j na forma de arpejos, que nos encaminham para a nova seção.93 

 

 

 

 A seção B nos apresenta um motivo construído em forma de espelho (b), com 

a nota mi oitavada com função de um pedal na região agudo e a voz inferior 

oscilando entre intervalos de 2.ª M e m por movimento ascendente e descendente 

também variado. 

 
motivo b 

  A coda foi elaborada sobre um cluster com as notas sol, lá bemol, lá natural, 

si bemol e si natural. 

 

 

 

 Temos a estrutura formal binária simples: A – B. 

 

A:    compassos 1 – 9 

B:    compassos 10 – 12 

CODA   compassos 13 – 14 

                                                 
93  Guerra-Peixe chamava de acordes vagos aqueles montados com 5.ª aum e duas 4.as j. Ver o 
CAPÍTULO 3. 
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CAPÍTULO 9 – CADERNO DE MARIZA (PEÇAS FÁCEIS 
PARA VIOLÃO) 
 

Os títulos das peças e da própria Suíte é um caso à parte, pois no dia 4 de 

janeiro de 1982, Guerra-Peixe anotou94 a criação de seu Preludinho I e Preludinho II. 

Entretanto, esses nomes foram rasurados e substituídos pelos títulos de: Página 

Solta N.º 1 e Página Solta N.º 2 (ambos escritos no singular). 

Ao lado direito do nome dessas obras vê-se o comentário entre parênteses 

(vide PEQUERRUCHA, 1983). Notadamente, tratava-se de uma observação 

posterior ao primeiro registro. 

Em 31 de outubro de 1983, o compositor criou mais duas pequenas obras: 

Páginas Soltas N.º 3 (Violão à Bordo)95 e Páginas Soltas N.º 4. Note que agora 

Guerra-Peixe, ao contrário das duas primeiras peças, coloca os nomes no plural. 

Nesse mesmo dia, ele agrupou as quatro PÁGINAS SOLTAS numa suíte, 

chamada inicialmente PEQUERRUCHAS, em outra ordem: Entrada, Violão à Bordo, 

Caprichosa e Menino da Congada.96 

Por fim, o compositor decidiu homenagear Mariza F. de Figueiredo, dando o 

nome dela a essa suíte: Caderno de Mariza. 

Com essa obra, Guerra-Peixe tentava viabilizar a sua amiga o sonho de 

dedilhar ao violão uma peça de sua autoria. (RODRIGUES, 2005, p.  49). 

Três anos depois (27 de dezembro de 1986), Guerra-Peixe compôs uma parte 

para flauta doce soprano para acompanhar o violão. 

Ao analisarmos o conjunto das quatro peças, notamos o emprego constante 

da forma ternária simples e o ritmo binário (simples ou composto), predominante em 

grande parte dessas músicas. 

Com exceção da segunda obra: Violão à Bordo, cuja autoria é desconhecida, 

as outras três composições reapresentavam o motivo a com algum tipo de variação, 

ampliação, redução ou mesmo seguido de uma Coda, como no caso da primeira e 

da última peças. Apenas no Violão à Bordo ocorre a repetição integral do motivo a 

por meio de um Da Capo. 

                                                 
94 Ver p. 40 do Catálogo Temático de Guerra-Peixe. 
95 Verificamos que a única das quatro peças que tem um nome definitivo é Violão à Bordo, muito 
provavelmente pelo fato de ser uma obra baseada em melodia aprendida com o seu pai, quando veio 
ao Brasil de navio.  
96 Guerra-Peixe inverteu a ordem de apresentação da Página Solta N.º 2 com as Páginas Soltas N.º 
3. 
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9.1 ENTRADA 

 
 Nos oito primeiros compassos, temos o primeiro período (A) com um motivo 

(a) de apenas um compasso sobre um arpejo no tom de Mi Maior e suas variações 

durante a primeira frase de quatro compassos e na segunda frase há um transporte 

(T) integral de a para Lá Maior fechando esse primeiro período. 

 

 

motivo a (c. 1 e c. 5) 

 

O segundo período (B) tem somente quatro compassos, ou seja, a metade de 

A. No entanto, o motivo b, sobre o qual essa seção se desenrola, tem dois 

compassos de extensão (o dobro de a) seguidos de sua repetição alterada. Dá-nos 

a impressão de um tema comum aos violeiros populares, porém os intervalos 

utilizados nesse fraseado são irregulares e dissonantes, alternando intervalos de 

segundas e terças maiores e menores, além de intervalos de quartas justas. 

 

 
motivo b (c. 9 – 10) 

 
 

 Na seqüência, temos A reexposto em dois compassos e uma breve coda 

concluindo a peça. 

A primeira peça dessa pequena suíte tem apenas dezesseis compassos e a 

forma ternária simples (A – B – A). A seção A vai do compasso 1 ao 8; B vai do 

compasso 9 ao 12; A vai do compasso 13 ao 14 e a coda nos compassos 15 e 16. 
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9.2  VIOLÃO À BORDO 
 

No primeiro período A, existem dois motivos a (c.1 – 2) e b (c. 5 – 6). Tanto o  

motivo a quanto o motivo b, somados às suas seqüências, formam, 

respectivamente, o que chamamos de antecedente e conseqüente de A. 

Com o acompanhamento de arpejo, tem a melodia destacada pelo anular da 

m.d. na primeira corda, esse primeiro período traz uma docilidade e leveza realçada 

pelo binário composto, que sugere uma espécie de dança. 

A tonalidade é claramente no tom de Sol Maior, usando tradicional cadência 

com acordes de dominante, dominante da dominante, dominante e tônica.97 

 

 
motivo a (c. 1 – 2) 

 

 
motivo b (c. 3 – 4) 

 

No segundo período (B), temos o terceiro motivo (c) contrastando com A pelo 

tom relativo de Mi menor e pelo pulso rítmico da melodia numa região grave (quarta 

corda) alternando com as primas em intervalos de décimas que sugere um ternário 

mesmo sem mudar a fórmula de compasso. 

 

 

 

Baseada em melodia de origem incerta e aprendida com seu pai, Guerra-

Peixe apresenta-nos, mais uma vez, uma forma ternária simples (A – B – A). 

                                                 
97 Além de utilizar música baseada em tema popular, essa peça tem em comum com a música 
Peixinhos da Guiné o fato de possuir um campo harmônico definido. 
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 São dois períodos com exatos oito compassos cada um, que apresentam 

sinal de repetição no final de suas respectivas partes. No final de B, há uma 

indicação para a repetição do primeiro período (Da Capo). 

 

 

9.3 CAPRICHOSA 

 

Na forma ternária simples (A – B – A) e com compasso binário composto, 

esta obra apresenta o motivo a, que se baseia em uma melodia de quatro 

compassos, dos quais apenas os dois finais possuem um baixo com a nota mi, na 

sexta corda em semínimas pontuadas, dando a sensação de dominante, formando o 

antecedente do período A, que se completa com o conseqüente nos outros quatro 

compassos subseqüentes, concluindo em Lá. 

 

 

 

O motivo b, apresentado na segunda parte dessa música (período B), 

também possui quatro compassos, é derivado do motivo a com acompanhamento de 

arpejos. 

 

 

 No compasso 17, temos o retorno de A com o motivo a sutilmente ampliado 

(a1) com um compasso a mais. 
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9.4  MENINO DA CONGADA 

 

 O motivo a da última peça dessa suíte é vibrante por dois fatores: andamento 

agitado (allegro) em compasso binário e os acordes em colcheias marcados por 

tratinas e stacattos, que são intensificados na semifrase seguinte (conseqüente) pelo 

uso de semicolcheias. 

 

 

 

 O segundo período (B), contrastante, surge com nova fórmula de compasso 

(4/4) e tênue melodia em colcheias com notas longas nos bordões. 

 O motivo aqui empregado (b), diferentemente do motivo a, que se estende 

por quatro compassos, dessa vez utiliza-se de três compassos, fechando B com seis 

compassos. 

 

 Após a pequena ponte, voltamos ao período A com seu conseqüente 

ampliado em dois compassos. 

 
(c. 15) 

 
 

 
(c. 23 – 25) 
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As proporções nesta peça não são tão perfeitas como no restante dessa 

suíte: A tem oito compassos; B tem seis compassos; ponte de um compasso; A 

volta com dez compassos e a coda com dois compassos. Novamente, trata-se de 

uma forma ternária simples (A – B – A). 
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CAPÍTULO 11 – PEIXINHOS DA GUINÉ 
 

 Essa composição tem como característica principal sua elaboração sobre um 

tema popular de roda, trazido de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, por 

Guilherme Santos Neves.98 

 Trata-se de uma espécie de rondó, pois os três motivos são apresentados e 

repetidos de maneira alternada no decorrer da peça. 

 Há um acorde introdutório de Lá com nona sem terça, portanto, sem definição 

de modo. Esse acorde prepara-nos para um motivo anacrúsico (a) com o qual se 

constrói o tema da parte A funcionando como o rojão, que corresponde ao “trecho 

instrumental que introduz ou encerra a participação de um cantador no desafio” de 

dez compassos. (ANDRADE, 1999, p. 443). 

 

 

 

A frase construída a partir do material motívico de a se estende por quatro 

compassos e depois é repetida por completo. Embora a melodia esteja incorporada 

aos acordes de Lá Maior, espera-se que o intérprete consiga realçá-la em meio aos 

rasgueados que lembram o modo como tocam os violeiros populares. 

 

 

 

 No compasso 11, temos o segundo motivo (b) com andamento reduzido 

numa nova seção (B) de claro contraste em relação a anterior. 

 

 
                                                 
98 Caso semelhante ocorre com a segunda peça do Caderno de Mariza, chamada Violão à Bordo, de 
origem desconhecida, foi a ele passada por seu pai. 
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A seção B vai do compasso 11 ao 21 e possui duas partes separadas por 

ritornellos em que a mesma frase de quatro compassos se alterna entre as 

tonalidades de Lá Maior e sua homônima de Lá menor.  

 

 

 

 

Através do motivo c, fortemente marcado por terças paralelas, em Lá Maior e 

em andamento ainda mais reduzido,99 introduz-se a terceira seção (C), que vai do 

compasso 22 ao 29. 

 

 

 

 Apresentadas as três seções existentes nessa obra (A, B e C), iniciam-se as 

repetições, a começar por B do compasso 30 ao 33, A do c. 34 ao 44, C100 do c. 45 

ao 55 e depois do c. 22 ao 29 após a indicação de retorno no c. 55. Na seqüência, 

volta à seção B do c. 30 ao 33, de onde segue para a Coda, apresentando variação 

melódica e harmônica sobre b, concluindo em acorde de Lá com nona, assim como 

no inicio da peça. 

 Existem quatro diferentes documentos (partituras manuscritas) referentes à 

composição: Peixinhos da Guiné. Esses documentos forma escaneados e 

ordenados seguindo o que, provavelmente, foram as etapas da elaboração dessa 

obra. 

                                                 
99 Guerra-Peixe demonstra, pela rasura, mudar de idéia sobre o motivo originalmente composto, que 
a exemplo do motivo b também era anacrúsico. No entanto ele deixa-o com essa característica no 
conseqüente dessa frase. 
100 Nesse momento, o motivo c é apresentado na forma de harmônicos artificiais e, em tom de Lá 
menor. 
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 No Anexo F, temos uma simples melodia e a letra da canção, anotadas nos 

mesmos moldes dos registros não mecânicos dos folcloristas brasileiros, o que nos 

leva a crer tratar-se do tema “original” sem interferência do compositor. 

 Na tonalidade de Lá Maior e em compasso binário (2/4), o tema intitulado 

Peixinhos da Guiné tem apenas 12 compassos, dos quais podemos identificar 

inicialmente o motivo c, seguido do motivo b. 

 Somos levados a pensar que Guerra-Peixe criou apenas o primeiro motivo (a) 

e os outros dois foram, obviamente, tratados “artisticamente” como pregava o seu 

mentor Mário de Andrade, no que tange ao emprego de elementos folclóricos pelo 

compositor erudito. (ANDRADE, 1972). 

 No Anexo G, temos um rascunho da partitura com quase todas as 

informações da versão final e a inserção do subtítulo: Siricoté. 

 Os compositores adquirem hábitos que podem gerar dúvidas aos incautos. 

Guerra-Peixe, nesse exemplar, por questões de praticidade, anotava a clave e a 

armadura da tonalidade apenas na primeira pauta, como o fazem freqüentemente os 

jazzistas. 

 No verso dessa página, o compositor escreveu a palavra “menor” dentro de 

um círculo, o que, ao nosso entender, corresponde apenas à primeira seção que 

aparece (motivo c em Lá menor na forma de harmônicos). 

 Já a coda anotada no fim da página supõe-se estar no tom original de Lá 

Maior e isso vem a ser confirmado na versão final manuscrita pelo próprio 

compositor e utilizada nesse trabalho.101 

 Outros hábitos “econômicos” adotados por Guerra-Peixe eram o de enumerar 

os compassos a serem repetidos e, assim, evitar reescrevê-los, colocando em seus 

lugares apenas os números correspondentes e, por fim, quando havia notas de 

mesma duração e altura, ele anotava apenas a primeira nota integralmente e as 

restantes eram abreviadas indicando apenas os sinais de duração. 

 Essa observação possibilitou-nos identificar as alterações no motivo a dessa 

primeira partitura em relação à segunda e terceira versões. Observe a melodia de a 

na partitura do Anexo H e, na seqüência, a melodia definitiva. 

 

                                                 
101 Nélio Rodrigues apresenta uma versão diferenciada em alguns pontos que, relatou-nos, condizem 
com o que ele apresentou a Guerra-Peixe e teve a aprovação do mestre. Essa partitura encontra-se 
entre os anexos do Siricoté. (Anexo I). 



 234 

 

melodia do Anexo  G 

 

 

 

melodia da versão final do compositor – Anexo H 

 

 No Anexo H só aparece o segundo título: Siricoté, mas a partitura está mais 

organizada e com as idéias definidas, só vindo a diferenciar-se da partitura final pela 

qualidade da grafia. No entanto, temos nesse exemplo a composição concluída 

integralmente. 
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CONCLUSÃO 

 

Nossa intenção neste trabalho foi comprovar, através do exame da sua obra 

para violão, que Guerra-Peixe buscou insistentemente compor música brasileira 

independentemente das diversas tendências estéticas evidenciadas no rico período 

da história em que viveu. 

Como vimos, procuramos realizar o estudo da obra violonística de Guerra-

Peixe através de seus escritos, tentando nos aproximar de seu pensamento estético. 

Durante esta pesquisa, encontramos um homem consciente de suas 

habilidades, virtudes e responsabilidades frente à música e à sociedade do seu 

tempo. Sua obra nos mostra os elementos comuns e as contradições entre o 

intelectual e o intuitivo e o nacional com o universal. A intensidade do contato 

vivenciado pelo compositor com a manifestação cultural popular foi tamanha que lhe 

possibilitou trazer para a sala de concerto o modo simples e direto dos elementos 

rústicos da música do sertanejo e do caipira. 

Constatamos que Guerra-Peixe é o único entre os compositores brasileiros de 

grande envergadura da sua geração, que se dedicou ao repertório didático para o 

violão. Tal observação ganha maior relevância ao lembrarmos que este fato sempre 

foi objeto dos professores do instrumento. Marca também uma posição de destaque 

na história do violão brasileiro com a criação de obras como a Suíte (1946), primeira 

suíte do repertório brasileiro e obra a se utilizar de série de 12 sons, e a Sonata 

(1969), primeira obra escrita na forma sonata escrita no Brasil. 

Assim, não podemos nos rechaçar das contribuições feitas por Guerra-Peixe, 

ao propor sua abordagem original do violão de concerto, através do seu modo 

particular de utilizar as técnicas de composição, de suas propostas de execução, de 

sua posição frente a uma renovação do repertório sem fazer quaisquer concessões.  

Outra constatação a ser considerada, diz respeito ao desconhecimento da 

obra deste compositor como um todo. Na sua produção violonística, este fato é 

notório pela pouca divulgação em recitais e gravações, apesar de parte significativa 

desta obra estar editada no Brasil. 

Esperamos que esse trabalho contribua para novas reflexões sobre a obra 

para violão de Guerra-Peixe e sobre o repertório brasileiro para este instrumento. 

 

 



 236 

REFERÊNCIAS 
 
1. Livros: 
 
ADOLFO, Antonio. Brazilian Music Workshop. Germany: Advance Music, 1993. 
 
ALVARENGA, Oneyda. Música Popular Brasileira. São Paulo: Livraria Duas 
Cidades, 1982. 
 
ANDRADE, Mário de. Dicionário Musical Brasileiro. Belo Horizonte: Itatiaia, 1999.  
 
______. Ensaio sobre a Música Brasileira. 3. ed. São Paulo: Martins; INL, 1972. 
 
BAS, Julio. Tratado De La Forma Musical. Tradução de Nicolás Lamuraglia. 
Buenos Aires: Ricordi Americana, 1947. 
 
CORRÊA, Roberto. A arte de pontear viola. Brasília: Ed. Autor, 2000. 
 
GUERRA-PEIXE, César. Maracatus do Recife. São Paulo: Ricordi Brasileira,1956. 
 
KIEFER, Bruno. História e significado das formas musicais. Porto Alegre: 
Movimento, 1990.    
 
LOPES-GRAÇA, Fernando. OPÚSCULOS (2) Obras Literárias. Lisboa: Editorial 
Caminho, 1984. 
 
MARCONDES, Marcos Antônio. Enciclopédia da Música Brasileira: popular, 
erudita e folclórica. São Paulo: Art Editora/ Publifolha, 1998. 
 
NEPOMUCENO, Rosa. César Guerra-Peixe: A Música sem Fronteiras. Rio de 
Janeiro: Funarte, 2001. 
 
NEVES, José Maria. Música Contemporânea Brasileira. São Paulo: Ricordi 
Brasileira S.A.E.C., 1977. 
 
PAZ, Ermelinda A. O Modalismo na Música Brasileira. Brasília: Musimed, 2002. 
 
SILVA, Flávio (Org). Camargo Guarnieri: o tempo e a música. Rio de Janeiro: 
Funarte; São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo, 2001. 
 
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de Formas Musicales. 2. ed. Barcelona: Editorial 
Labor, 1971. 
 
 
2. Obras não publicadas: 
 
GUERRA-PEIXE, César. Apostila do Curso de Composição. Rio de Janeiro: 1983. 
 
______. Currículo Manuscrito pelo Autor. Rio de Janeiro, 1971. 
 



 237 

______. Oitenta Exemplos Demonstrando a Evolução Estética até 1947. Rio de 
Janeiro, 1947. 
 
______. Breves nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 
1981. 18 partituras (13p.) Violão. 
 
______. Caderno de Mariza. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1983. 4 
partituras (2p.) Violão. 
 
______. Caderno de Mariza. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1986. 4 
partituras (2p.) Parte da Flauta Doce Soprano. 
 
______. De Viola e Rabeca: Mourão. Cópia do Original Manuscrito. 1 partitura (3p.) 
Violino e Violão. 
 
______. Dueto Característico: No Estilo Popular Nordestino. Rio de Janeiro: Cópia 
do Original Manuscrito, 1970. 3 partituras (5p.) Violino e Violão. 
 
______. Lúdicas n.os 1 a 10. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1980. 10 
partituras (103p.) Violão e Quarteto de Cordas. 
 
______. Mãe-D’Água: Cântico II. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 
1969. 1 partitura (4p.) Canto e Violão. 
 
______. Mãe-D’Água: Cântico II. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 
1969. 1 partitura (2p.) Violoncelo. 
 
______. Nesta Manhã: Cântico II. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 
1969. 1 partitura (5p.) Canto e Violão. 
 
______. Peixinhos da Guiné: Siricoté. Rio de Janeiro: Cópia do Original 
Manuscrito, 1984. 1 partitura (4p.) Violão. 
 
______. Peixinhos da Guiné: Siricoté. Maricá: Cópia de computador revisada por 
Nélio Rodrigues, 2005. 1 partitura (2p.) Violão. 
 
______. Ponteado: para viola ou violão. Rio de Janeiro: Cópia do Original 
Manuscrito, 1966. 1 partitura (3p.) Violão 
 
______. Prelúdio n º 2. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1970. 1 
partitura (3p.) Violão 
 
______. Prelúdio n º 3. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1970. 1 
partitura (4p.) Violão 
 
______. Prelúdio n º 4. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1970. 1 
partitura (3p.) Violão 
 
______ . Relação Cronológica de Composições. (s.d.). 
 



 238 

______ . Relacionamento Cultural e Artístico de Guerra Peixe com 
Pernambuco. Rio de Janeiro, 1974. 
 
______. Sonata para Violão. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1983. 3 
partituras (11p.) Violão. 
 
______. Sonata para Violão. Rio de Janeiro: Cópia do Original Manuscrito, 1969. 3 
partituras (20p.) Violão. 
 
______. Sonata para Violão. Maricá: Cópia de computador revisada por Nélio 
Rodrigues, 2005. 3 partituras (22p.) Violão. 
 
______. Suíte para Guitarra. Rio de Janeiro: Cópia do Original, 1946. 3 partituras 
(4p.) Violão. 
 
RODRIGUES, Nélio. Além do Tempo: Guerra-Peixe – Obras Completas para 
Violão. Maricá: Cópia de computador, 2005. 
 

 

3. Periódicos: 
 

GUERRA-PEIXE, César. Em têrmos de música paulista. Jornal do Comércio. Rio 

de Janeiro, 12 jan. 1964. 

______. Em têrmos de música paulista. Jornal do Comércio. Rio de Janeiro, 12 jan. 

1964. 

 

______. Zabumba, Orquestra Nordestina. Revista Brasileira do Folclore. Rio de 

Janeiro, p. 15-38, 1970. 

KRIEGER, Edino. Guerra-Peixe: Razão e Paixão na Obra de um Mestre da Música 

Brasileira. Revista Piracema. Rio de Janeiro, Funarte, p. 77-83, jun. 1992. 

 

 

4. Métodos e partituras: 
 
GUERRA-PEIXE, César. Melos e Harmonia Acústica: Princípios de Composição 
Musical. São Paulo: Irmãos Vitale, 1988. 
 
______. Breves n.º 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São Paulo: Irmãos Vitale, 1981. 18 partituras 
(15p.) Violão. 
 
______. Caderno de Mariza: peças fáceis. São Paulo: Irmãos Vitale, 1983. 4 
partituras (3p.) Violão. 
 



 239 

______. Lúdicas n.º 1. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 2. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 3. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 4. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 5. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 6. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 7. São Paulo: Irmãos Vitale, 1979. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 8. São Paulo: Irmãos Vitale, 1980. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 9. São Paulo: Irmãos Vitale, 1980. 1 partitura (3p.) Violão. 
 
______. Lúdicas n.º 10. São Paulo: Irmãos Vitale, 1980. 1 partitura (5p.) Violão. 
 
______. Peça para Dois Minutos. Koln/ Cologne: Musikverlag Hans Gerig, 1978. 1 
partitura (2p.) Piano. 
 
______. Prelúdios n.º 1, 2, 3, 4 e 5. Rio de Janeiro: Editora Arthur Napoleão, 1973. 
5 partituras (13p.) Violão. 
 
______. Sonata para Violão. São Paulo: Irmãos Vitale, 1984. 3 partituras (11p.) 
Violão. 
 
VILLA-LOBOS, Heitor. Villa-Lobos Collected works for Solo Guitar. France: 
Editions Max Eschig, 1959. 23 partituras (94p.) Violão. 
 

5. Entrevista gravada:  
 
RODRIGUES, Nélio.: Guerra-Peixe e o Violão. [nov. 2005]. Entrevistador: Claudio J. Corradi 
Jr. Maricá, 2005. 2 fitas cassete (120 min.).   
 

 

6. Texto veiculado em endereço eletrônico: 

PEREIRA, C. Mourão. Depoimento de Clóvis Pereira, em 3 de nov. de 2003. 
Disponível em:  
<http://www.movimento.com/site_movimento/mostraconteudo.asp?mostra=5&codigo
=965>. Acesso em: 26 fev. 2006. 
 

 

 



 240 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
 

1. Livros: 
 

ALMEIDA, Renato. História da Música Brasileira. Rio de Janeiro: F. Briguiet & 
Comp. Editores, 1926. 
 
APPLEBY, David P. La música de Brasil. Tradução de Juan José Utrilla. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1985. 
 
CANDÉ, Roland de. A Música: linguagem, estrutura, instrumentos. Tradução de 
Ernesto Pinho e Maria Ivone F. Vaz Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1983. 
 
CAZES, Henrique. Choro: Do Quintal Ao Municipal. São Paulo: Editora 34, 1998. 
 
COLI, Jorge. Música final: Mário de Andrade e sua coluna jornalística Mundo 
musical. Campinas: Editora da UNICAMP, 1998. 
 
CORRÊA, Roberto. Viola Caipira. Brasília: Musimed. Brasília, 1983. 
 
GRIFFITHS, Paul. Enciclopédia da Música do Século XX. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995. 
 
KATER, Carlos Elias. Eunice Katunda: Musicista Brasileira. São Paulo: Annablume; 
FAPESP, 2001. 
 
______. Música Viva e H. J. Koellreutter: movimentos em direção à modernidade. 
São Paulo: Musa Editora; Atravez, 2001. 
 
KOELLREUTTER, H.J. Introdução à Estética e à Composição Musical 
Contemporânea. Organização de Bernadete Zagonel e Salete M. La Chiamulera. 
Porto Alegre: Movimento, 1987. 
 
MARIZ, Vasco. A Canção Brasileira. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa 
Nacional, 1959. 
 
______. Cláudio Santoro/ Vasco Mariz. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 
 
______. História da música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. 
 
MICHELS, Ulrich. Atlas de musica, I. Madrid: Alianza Editoral, 1999. 
 
______. Atlas de musica, II. Madrid: Alianza Editoral, 1999. 
 
PAZ, Juan Carlos Introdução à Música de Nosso Tempo. Tradução de Diva 
Ribeiro de Toledo Piza. São Paulo: Livraria Duas Cidades,1976. 
 
SADIE, Stanley (editor). Dicionário GROVE de Música: edição concisa/editado.  
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994. 



 241 

 
SALLES, P. de Tarso. Aberturas e impasses: o pós-modernismo na música e seus 
reflexos no Brasil, 1970-1980. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 
 
SANTOS, Turíbio. Heitor Villa-Lobos e o Violão. Rio de Janeiro: MEC; Museu Villa-
Lobos, 1975. 
 
SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da Composição Musical. São Paulo: 
Edusp, 1996. 
 
SCLIAR, Ester. Fraseologia Musical. Porto Alegre: Movimento, 1982. 
 
TINHORÃO, José Ramos. Cultura Popular: temas e questões. São Paulo: Editora 
34, 2001. 
 
______. Pequena história da música popular. São Paulo: Art Editora, 1986. 
 
TRAVASSOS, Elizabeth. Modernismo e música brasileira. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2003. 
 
VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri: Expressões de uma Vida. São Paulo: 
Edusp; Imprensa Oficial do Estado, 2001. 
 
ZAMACOIS, Joaquín. Teoria de la musica, I. Barcelona: Editorial Labor, 1978. 
 
______. Teoria de la musica, II. Barcelona: Editorial Labor, 1978. 
 

 

2. Métodos e partituras: 
 

KRENEK, Ernst. Studies in Counterpoint “Based on the Twelve-Tone 
Technique”. New York: G. Schimer, Inc., 1940. 
 
 

3. Encartes de LP e CD: 
 

AGUIAR, Ernani: Tributo a Guerra-Peixe. Porto Alegre, 1994 

ALMEIDA, Cussy de: Orquestra Armorial . Pernambuco, 1994. 

GUERRA-PEIXE, César; ALIMONDA, Heitor. Trio da Rádio MEC. Rio de Janeiro: 
Atração Fonográfica, 1960. 
GUERRA-PEIXE, César. Repertório Rádio MEC “Concertino, Duas Suítes, 
Quatro Canções, Ponteado e Roda de Amigos”.  
 
______. Música de Câmara. Rio de Janeiro: RIOARTE, 1996. 
 
______. A Retirada de Laguna. Rio de Janeiro: Atração Fonográfica, 1972. 
 



 242 

LLERENA, Marcus: Noturno Brasileiro, Rio de Janeiro: UFRJ, 1990. 

VILLA-LOBOS, Heitor; GUERRA-PEIXE, César; NOBRE, Marlos. Villa Lobos – 
Guerra Peixe – Nobre: Orquestra Sinfônica Brasileira: Karabtchewsky. LP 9500 
120, PHILIPS, 1976. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 243 

ANEXOS 

 

 

Anexo A 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

 

 

 

 

 



 244 

Anexo C 

 

 

 

 



 245 

Anexo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 246 

Anexo E 

 

 

 

 

 

 

 



 247 

 

 

 

 

 

 

 

 



 248 

Anexo F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 249 

Anexo G 

 

 

 
 



 250 

 



 251 

Anexo H 

 

 

 



 252 

 

 

 

 

 



 253 

Anexo I 

 

 

 

 

 



 254 

 

 

 

 

 

 



 255 

Anexo J 

 

 

 

 


