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RESUMO 

 

 

O intento deste trabalho é investigar e comparar processos composicionais utilizados na 

música brasileira contemporânea no final do século XX. O período de recorte, de 1980 até 2000, 

foi escolhido por se situar após a dissolução da principal oposição ideológica vivida no século 

passado, a querela nacionalismo versus vanguarda. Como objeto de estudo, foram tomadas três 

peças de compositores atuais das mais variadas tendências: Ginga (1994), de Marisa Rezende – 

para flauta, clarineta, fagote, violoncelo, trombone, contrabaixo e piano; Diálogos (1988), de 

Rodolfo Coelho de Souza – para marimba e vibrafone; e Dramatic Polimaniquexixe ou “Quinto 

movimento para uma suíte implacavelmente longa e erótica” (1985), de Jorge Antunes – para 

clarinete, violoncelo e piano. Tais obras possuem como denominador comum o uso de materiais 

musicais relacionados à cultura nacional. Assim, o foco da pesquisa incide sobre dois pontos: os 

principais processos composicionais utilizados e as maneiras escolhidas para trabalhar os 

elementos culturais brasileiros na construção das partituras. Conclui-se que novas formas de 

expressão e concepção da identidade cultural brasileira na música estão se desenvolvendo e se 

articulando nos dias de hoje.  

 

Palavras-chave: Cultura Brasileira; Música Contemporânea; Processos Composicionais; 

Análise. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to investigate and compare compositional processes used in the 

contemporary Brazilian music in the late twentieth century. The selected period, from 1980 to 

2000, was chosen since it was situated after the dissolution of the main ideological opposition 

experienced in the last century, the disagreement between nationalism and vanguard. As object of 

the study, three musical works by composers of various current trends were taken: Ginga (1994), 

by Marisa Rezende – for flute, clarinet, bassoon, violoncello, trombone, contrabass and piano; 

Diálogos (1988), by Rodolfo Coelho de Souza – for marimba and vibraphone; and Dramatic 

Polimaniquexixe or “Quinto movimento para uma suíte implacavelmente longa e erótica” 

(1985), by Jorge Antunes – for clarinet, violoncello and piano. Such compositions have as a 

common denominator the use of musical materials related to the national culture. Thus, the aim 

of the research focuses on two points: the main compositional processes used and the ways 

chosen to work the Brazilian cultural elements in the construction of the scores. It follows that 

new forms of expression and conception of the Brazilian cultural identity in music are being 

developed and articulated nowadays.  

 

Key Words: Brazilian Culture; Contemporary Music; Compositional Processes; Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pode-se dizer que a música brasileira presenciou uma abertura cada vez maior em relação às 

diferentes expressões artísticas a partir dos anos 80 e 90. Em contrapartida, nota-se que houve um 

processo de distanciamento entre o compositor e o público – no mundo todo – juntamente à 

contínua desfragmentação da linguagem musical durante todo o século XX, dos quais os textos 

de Henry Barraud (1968), Willy Corrêa de Oliveira (1996, v. I e II) e Rogério Costa (2004 e 

2007) são apenas alguns exemplos de reflexões sobre esse tema.  

Não há dúvida de que existe muita diversidade no cenário musical contemporâneo. Como 

sugere o artigo de Harry Crowl (2006), há uma “pluralidade estética na produção musical erudita 

no Brasil a partir de 1980” – período onde se acentuou a dissolução da oposição nacionalismo 

versus vanguarda. Paradoxalmente, João Guilherme Ripper (1997) denota que, ainda hoje, a 

música de origem folclórica e popular tem influenciado diversos compositores na América 

Latina. Porém, cada vez mais, os elementos oriundos dessa influência “são utilizados em 

conjunto com uma série de outros procedimentos composicionais” que, muitas vezes, foram 

desenvolvidos nas diversas escolas pelas quais transitaram os autores do século XX, como o 

serialismo, a música aleatória, eletroacústica e o minimalismo, para citar apenas algumas. Além 

disso, outras formas de relação das composições com elementos da cultura brasileira estão sendo 

desenvolvidas e empregadas pelos autores atualmente. Assim, muitos criadores realizaram 

trabalhos em diversas linguagens musicais contendo abordagens de elementos relacionados de 

alguma forma à brasilidade. A lista de obras e compositores é extensa em demasia, mas vale citar 

alguns exemplos, como a Partita Brasileira (1994/2001) de Guilherme Bauer; Terra Brasilis 

(1999) de Edino Krieger; Sinfonia 2000 (1999) de Ronaldo Miranda; Rimsky (2000) de Gilberto 

Mendes; No Encalço do Boi (2002) de Silvio Ferraz; Noturno em Torno de uma Deusa Nua 

(2002) de Willy C. Oliveira; Sambando (2005) – das Quatro peças para ”lounge” – de Rodolfo 

Cesar, entre outras.  

Sabe-se que a música brasileira alternou-se entre diversos pontos de vista estético-ideológicos 

no decorrer do século passado. O nacionalismo musical, como uma das tendências mais fortes e 

duradouras deste período, influenciou a orientação criativa de muitos compositores. Passou-se 

pela utilização de diversos procedimentos: o simples uso de temas folclóricos na música erudita; 
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a inserção de instrumentos típicos (reco-reco, cuícas e chocalhos, entre outros), como nos choros 

de Villa-Lobos; a criação de temas inéditos que imitavam o folclore; a confecção de peças que 

misturam técnica dodecafônica e ritmos brasileiros, das quais as obras de Luis Cosme (1908-

1965) são ilustrativas (KATER, 2001, p. 133); a apropriação de elementos da música urbana 

(como o maxixe, o choro e o samba) na música de concerto, entre muitos outros. 

Muitas das questões levantadas nesse percurso ainda têm pertinência nos dias de hoje, na 

medida em que vários compositores continuam criando obras relacionadas das mais variadas 

formas a elementos da cultura brasileira, como dissemos há pouco. É claro que a abordagem 

desse assunto não tem mais o enfoque nacionalista, como veremos mais adiante. Mas nem por 

isso, deixaram de existir aspectos de brasilidade relacionados com a composição musical na 

literatura contemporânea. Acreditamos também que a opção de trabalhar elementos da cultura 

brasileira na música é uma livre escolha do compositor contemporâneo. No entanto, esta escolha 

não gera composições necessariamente semelhantes, inclusive é um de nossos intentos 

demonstrar essa diversidade. Da concepção à finalização da obra, muitas técnicas composicionais 

e muitos processos (intra e extramusicais) estão envolvidos. Muitas decisões, de cunho técnico, 

estético e expressivo, têm que ser tomadas antes que um trabalho seja terminado. Paul Valéry, 

citado por José Maria Neves (1981, p. 157), em referência a uma de suas obras, diz: “O que 

aparece agora diante dos meus olhos é fruto de inúmeros erros. Recuos, rasuras, hesitações; é 

também o resultado da certeza”. 

A pesquisa aqui desenvolvida pretende, a partir do entendimento das relações envolvidas no 

processo de representação de elementos da cultura brasileira na música do século XX, detectar e 

confrontar as diversas abordagens desse tema pelos compositores nos dias de hoje. Na verdade, a 

existência de elementos culturais transformados em materiais musicais serviu de denominador 

comum à escolha das obras. O intuito principal do trabalho é analisar processos composicionais 

na música contemporânea no Brasil em peças que transitam ao menos sobre um mesmo eixo, a 

questão da identidade cultural no âmbito musical. As diferentes maneiras com que cada 

compositor trabalha tais elementos em suas composições são um dos pontos comparativos a que 

nos propomos. Contudo, são os processos compositivos o foco desta dissertação. 

Assim, ao embrenharmo-nos na investigação desses processos e procedimentos adotados 

pelos criadores para conceber e desenvolver suas obras, estamos em busca de padrões, 

similaridades, variedades, relações com a tradição, transgressões, inovações, evocações, 
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invocações, inter-relações, entre outros. Ao estudar e confrontar tais elementos criativos em 

diferentes autores, procuramos também verificar a existência de uma nova maneira de lidar com a 

questão da identidade cultural na música brasileira, um jeito mais livre de se expressar 

artisticamente, sem compromissos ideológicos preestabelecidos, apenas em sintonia com as 

necessidades criativas individuais de cada autor.  

Como material de análise desta dissertação, foram selecionadas obras cujos autores 

declararam conter algum tipo de representação musical da cultura nacional. Assim, parte-se do 

princípio de que algum elemento identificado pelo compositor como brasileiro está ali expresso. 

É claro que além do desejo consciente de trabalhar sobre material oriundo de nossa cultura, o 

compositor pode inconscientemente ser influenciado e expressar características do seu país na 

obra de arte. Afinal, todo criador está em constante simbiose com o meio em que vive. Um dos 

intuitos deste trabalho é detectar algumas abordagens e manifestações dessas características (ou 

questões) na música brasileira durante o período de recorte da pesquisa.  

Mergulhando nas composições escolhidas para serem pesquisadas, investigamos as intenções 

pelas quais os autores decidiram expressar aspectos do Brasil. Paralelamente, procuramos 

detectar o modus operandi com que o compositor trabalhou esse elemento na sua peça, 

independentemente de suas intenções. O principal objetivo foi buscar os processos gerais de 

construção da obra como um todo. Em última instância, comparamos as diferentes abordagens 

desses materiais pelos autores, bem como as estratégias composicionais envolvidas. Tentamos 

demonstrar e discutir a existência de novas formas de expressão de identidades culturais 

brasileiras na música e seus possíveis desdobramentos. O foco principal da pesquisa é a 

averiguação e interpretação das experiências musicais geradas a partir da assimilação das técnicas 

de composição desenvolvidas, no Brasil e no mundo, na música contemporânea pós-nacionalista, 

em obras dos anos 1980 a 2000. 

Acreditamos que “a década de 80 marcou o início de uma fase de profundas transformações 

na música erudita brasileira que ainda se encontra em pleno desenvolvimento” (CROWL, 2006). 

Essas mudanças foram fruto dos mais diversos fatores, sejam eles de ordem política (o fim da 

ditadura militar), social (o aumento da cultura de massas e o crescente desinteresse do público 

pela música erudita contemporânea, por exemplo), tecnológica (a popularização do computador), 

ou ainda, de renovação ideológica – neste período, desapareceram grandes expoentes da nossa 

música, como Francisco Mignone (1897-1986), Camargo Guarnieri (1907-1993), Cláudio 
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Santoro (1919-1989), Guerra-Peixe (1914-1993) e Radamés Gnattali (1907-1988), ao mesmo 

tempo em que surgiram ou se afirmaram outros compositores. Observa-se também que, nos anos 

80 e 90, mudanças significativas na linguagem musical de diversos compositores se cristalizaram, 

como veremos logo adiante. Por essas razões, selecionamos para este trabalho peças datadas do 

referido período.  

Durante a confecção deste projeto, realizamos uma pesquisa para a escolha dos compositores 

e suas obras. Adotamos alguns critérios básicos nesse processo de seleção: trabalhar com 

compositores vivos; obter certa diversidade de origem dos autores, bem como dos locais de 

atuação; abordar diferentes expressões da linguagem musical.  

Quanto à instrumentação das obras, alguns pontos precisam ser aclarados. Tendo em vista que 

analisar detalhadamente peças orquestrais seria um trabalho árduo e demasiado extenso para os 

fins desta pesquisa, optou-se pela produção camerística. Dentro desta porção, buscou-se um 

equilíbrio entre variedade e uniformidade instrumental. Dessa forma, selecionou-se uma pequena 

gama de instrumentos agrupados em diferentes combinações. São essas: um duo, um septeto e 

um trio.  

A seguir, temos a lista das obras e autores selecionados: 

• Rodolfo Coelho de Souza: Diálogos (1988) – para marimba e vibrafone. 

• Marisa Rezende: Ginga (1994) – para flauta, clarinete, fagote, violoncelo, 

trombone, contrabaixo e piano. 

• Jorge Antunes: Dramatic Polimaniquexixe ou “Quinto movimento para uma suíte 

implacavelmente longa e erótica” (1985) – para clarinete, violoncelo e piano. 

 

Rodolfo Coelho de Souza (1952) é paulista da capital. Atualmente está ligado à Universidade 

de São Paulo (USP) sendo um dos pioneiros no estudo e difusão da composição assistida por 

computadores no Brasil. Além disso, foi um dos fundadores e organizadores do Festival Música 

Nova. O maestro Lutero Rodrigues (2006, p. 44) aponta para algumas características importantes 

em sua obra: a intertextualidade, a coerência formal, “a escolha de procedimentos oriundos da 

matemática, como a teoria dos conjuntos e combinações de intervalos para gerar acordes e a 

permutação (...)”. Outra característica na obra do compositor é o interesse pela possibilidade de 

desenvolvimento de uma nova brasilidade musical, declarado pelo próprio autor em diversos 

textos, como no artigo em que descreve o uso de sonoridades derivadas diretamente de 



 17 

instrumentos típicos de etnias brasileiras em seu Concerto para Computador e Orquestra como 

um fator importante para “afirmar a sua identidade cultural particular” (COELHO de SOUZA, 

2005). A peça Diálogos, para vibrafone e marimba, de 1988, representou o Brasil no “Sound 

Celebration II”, na Universidade de Louisville, EUA, no ano de 1992. O próprio Rodolfo Coelho, 

segundo Dimitri Cervo (2005, p. 61), faz menção ao caráter da obra como “o uso da repetição de 

módulos de notas que se transformam por variações mínimas”. 

Marisa Rezende (1944) é carioca e foi docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É 

uma das grandes compositoras da atualidade no Brasil. No encarte do CD Marisa Rezende – 

Música de câmara, Marcus Vinicius Nogueira escreve que a música da compositora é livre de 

preconceitos, em busca de um cruzamento sempre renovado de impulsos criativos, e que a 

utilização de elementos da cultura brasileira como materiais musicais é pouco recorrente em suas 

composições. Porém, a peça Ginga (1994) foi escolhida por ser uma das poucas que se enquadra 

no recorte desejado: 

Ginga explora células de algumas danças africanas e brasileira (ogogo, agbadza, 
samba), tratadas repetitivamente. Sua estrutura alterna seções rítmicas relativamente 
estáticas, com passagens baseadas numa melodia simples, construída a partir de uma 
escala de seis sons. Existe uma intenção humorística em disfarçar esta melodia, durante 
os processos de variação aos quais ela é exposta, reservando para o final sua mais óbvia 
e apoteótica aparição. (REZENDE, 1998) 

 
Jorge Antunes (1942) é professor aposentado da Universidade de Brasília (UnB), mas nasceu 

no Rio de Janeiro. Foi um dos precursores da música eletroacústica no Brasil. Esteve ligado aos 

movimentos de vanguarda, na década de 70, e constantemente engajado de alguma forma na 

política. Gerson Valle (2003) aponta para uma mudança na linguagem do autor a partir da 

composição do trio para clarinete, violino e piano, Dramatic Polimaniquexixe ou “Quinto 

movimento para uma suíte implacavelmente longa e erótica”, composto entre 1984 e 1985. Nesta 

obra, Antunes utiliza elementos do maxixe (dança típica urbana dos anos 20) como material 

musical. A partir deste período, o “tratamento formal de suas peças encontra-se já numa etapa 

sem qualquer preconceito de concepção” (VALLE, 2003, p. 318). 

Pode-se dizer que a bibliografia referente à música erudita brasileira do século XX é bastante 

reduzida, principalmente se comparada à quantidade de exemplares publicados sobre a música de 

outros países, especialmente a respeito de períodos anteriores. A maioria dos livros escritos sobre 

a nossa música atual trata da produção artística da primeira metade do século, com enfoque 

especial no Modernismo. Temos um espectro de obras que vão de Mário de Andrade (1941) e 
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Renato Almeida (1942) a José Miguel Wisnik (2004) e Carlos Kater (2001), entre outros. Alguns 

autores escreveram sobre a história da música brasileira do século XX com um recorte temporal 

um pouco mais amplo, dentre eles: Arnaldo Contier (1978), Vasco Mariz (1983), José Maria 

Neves (1981), Bruno Kiefer (1976) e outros mais. Porém, esses tomos foram publicados (em sua 

maioria) até a década de oitenta e, portanto, não abrangem a produção musical do período que 

optamos por estudar.  

Praticamente só existem artigos acadêmicos, periódicos, dissertações e teses a respeito do 

repertório brasileiro erudito do final do século XX e início do XXI. Além disso, o tema da 

brasilidade, alvo desta pesquisa, foi pouco trabalhado no campo da música. Por outro lado, temos 

alguns artigos, como o de José Luiz Martinez, que abordam o tema sob a perspectiva da 

semiótica musical.  

Pelos motivos descritos, este trabalho torna-se pertinente e original. Ainda mais se levarmos 

em conta que muitos compositores continuam criando trabalhos de alguma forma relacionados à 

cultura brasileira, nas mais variadas expressões da linguagem musical. Por exemplo, Rodolfo 

Coelho de Souza, em seu Concerto para Computador e Orquestra (2000), utiliza como fontes 

sonoras para os processamentos eletroacústicos sons de instrumentos étnicos brasileiros, como o 

berimbau e a cuíca, buscando, dessa maneira, a criação de elementos de brasilidade. Podemos ver 

outra ilustração do que estamos dizendo no uso de elementos da cultura indígena na Trilogia 

Bororo (2003) – para grupo de câmara, instrumentos Bororo e sons digitais em tempo real – de 

Roberto Vitorio. Willy Corrêa de Oliveira, em Noturno em Torno de uma Deusa Nua (2003), 

evoca musicalmente, na forma de citações de sambas antigos, a memória de paixões em sua terra 

natal, Recife-PE. A composição para orquestra Kabbalah (2004), opus 96, de Marlos Nobre 

(1939), dialoga com a questão da música popular e também serve de exemplo nessa 

argumentação. Como estas, teríamos muitas outras obras para exemplificar relações entre as 

imagens em torno da cultura nacional e a música contemporânea, sendo que citaremos mais 

algumas delas posteriormente. 

A metodologia desta pesquisa seguiu os seguintes passos: 

1) Pesquisa e fundamentação dos conceitos relacionados à identidade cultural e sua 

relação com o desenvolvimento musical brasileiro no século XX, buscando também 

bibliografia sobre este tema em outros campos do saber, como a sociologia. 

2) Levantamento de bibliografia específica sobre os compositores a serem trabalhados 
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em busca de alguns aspectos de relevância.  

3) Análise detalhada e comparação do catálogo de obras destes autores, dentro do 

período recortado, para seleção final das peças que melhor se relacionassem com a temática 

da brasilidade. Nesta fase, foi enviado um questionário, via e-mail, para os respectivos 

compositores no intuito de obter informações sobre as composições. No apêndice desta 

dissertação, anexaram-se os depoimentos enviados pelos compositores.  

4) Levantamento de bibliografia complementar para análise composicional das obras. 

Buscou-se nessa fase adequar o instrumental analítico às técnicas e à estética das 

composições analisadas. Isto, com intuito de encontrar ferramentas de análise que se 

mostrassem abrangentes, facilitando o confronto dos resultados obtidos nas diferentes 

obras. Pretendeu-se aprofundar e utilizar as teorias analíticas de autores como: Allen Forte, 

Nicholas Cook, Elliott Antokoletz, Stefan Kostka e Arnold Schönberg, entre outros.  

5) Análise das obras selecionadas. Essa parte do trabalho foi realizada em duas etapas. A 

primeira foi a análise de cunho estritamente musical, podendo ser subdividida em diversos 

níveis: nível formal, onde se quer verificar a existência ou não de padrões formais 

estabelecidos; aspectos texturais; densidade de acontecimentos; organização das alturas 

empregadas; estruturas rítmicas e a divisão temporal; entre outros. A segunda etapa foi o 

enfoque na maneira como se trabalharam os materiais musicais relacionados à cultura 

brasileira dentro das composições. 

 

Em razão do repertório abordado ser esteticamente diversificado e por conta do momento de 

liberdade criativa vivido no período escolhido para se trabalhar, várias técnicas composicionais 

distintas entre si foram utilizadas pelos compositores. Por esse motivo, tornou-se eventualmente 

necessário utilizar-se de dois ou mais instrumentos de análise, dentro de uma mesma obra. 

Durante a pesquisa, pudemos elencar algumas ferramentas analíticas que se mostraram bastante 

úteis: 

- A teoria dos conjuntos, desenvolvida por Allen Forte nos anos 70, foi adotada na 

análise das peças Diálogos, de Rodolfo Coelho de Souza e Ginga, de Marisa Rezende. Esta 

metodologia de análise costuma funcionar para identificar e classificar a harmonia no 

âmbito da música pós-tonal. Assim, o emprego dos conjuntos de Forte tornou-se 

fundamental para o entendimento da organização das alturas no repertório a ser trabalhado, 
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principalmente porque, dentre as composições selecionadas para a pesquisa, pouco se 

conseguiu encontrar de elementos remanescentes do idioma tonal. Para o aprofundamento 

da teoria dos conjuntos, foram abordados textos de diversos autores, como Joseph Straus 

(1990) e Nicholas Cook (1994), entre outros. 

- As terminologias desenvolvidas por Arnold Schönberg (1993) – para a sistematização 

do ensino da composição – foram úteis para o entendimento da fraseologia de certas 

passagens em nossas análises, principalmente na música de Jorge Antunes. Por isso, o seu 

livro, Fundamentos da composição musical (SCHÖNBERG, 1993), serviu de guia para 

descrever os trechos mais tradicionais das composições estudadas, por assim dizer. 

 

Este trabalho está dividido basicamente em uma introdução, quatro capítulos intermediários e 

uma conclusão.  

O primeiro dos capítulos – após esta introdução – trata das questões conceituais que estão 

envolvidas na definição da cultura brasileira como um sistema de representação cultural. Nesse 

sentido, tentamos traçar um quadro referencial de como se criaram algumas relações 

significativas entre os materiais musicais e os elementos da cultura brasileira durante o século 

XX. Para isso, tivemos que partir da definição dos conceitos de identidade e sujeito pós-moderno. 

Em seguida, procuramos entender o processo de construção das narrativas e imagens em torno de 

uma identidade cultural nacional, para, só então, compreender a relatividade das autoimagens 

coletivas que estiveram presentes na música erudita brasileira.  

Os outros três capítulos são as análises das peças selecionadas. Para facilitar o 

acompanhamento destas análises, estão indicados nas partituras (anexas): os motivos, as seções (e 

subseções), os temas e as demais informações relevantes destacadas durante cada capítulo de 

análise. 

O capítulo II ocupa-se da composição Diálogos, de R. C. de Souza. Nessa análise são 

priorizados os aspectos rítmicos relacionados à cultura brasileira que estão camuflados por detrás 

da textura minimalista da peça. Além disso, são aclarados os processos composicionais referentes 

às alturas, que nesse caso – segundo o próprio autor – foi assistido por computadores. 

O Capítulo III analisa Ginga, de M. Rezende. Partindo das danças – ogogo, agbadza e samba 

– em que a autora declara ter-se baseado para compor a peça, a investigação paira, 

primeiramente, sobre a maneira como tais estruturas rítmicas foram aplicadas à obra. 
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Posteriormente, detectam-se as estruturas formais e o conteúdo harmônico. 

O último capítulo (IV) – antes da conclusão – expõe o exame da obra de Jorge Antunes, 

Dramatic Polimaniquexixe. Nesta composição os elementos do maxixe mesclam-se com o 

atonalismo da segunda escola de Viena. Em função deste aspecto, o enfoque da análise formal foi 

relacionar tais características dentro da estrutura fraseológica e harmônica da peça. 

No capítulo de conclusão, tentamos relacionar e comparar os processos composicionais com 

as diferentes abordagens dos três compositores à questão dos elementos culturais em suas obras. 

Além disso, procuramos comentar as concepções desses autores, em cada um de seus trabalhos, 

buscando diferenciá-los do nacionalismo modernista brasileiro. 



 

1. CAPÍTULO I – O Brasil na Música 
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1.1 Usos e concepções de elementos da cultura brasileira na música do século XX 

 

 

Como dissemos na introdução, esta dissertação tem o intuito de discutir os processos 

composicionais envolvidos na construção de três obras que se utilizaram de elementos da cultura 

do Brasil, transformando-os em material musical. Sabemos que cada compositor(a) se apropriou, 

concebeu e/ou empregou essas referências com intenções e maneiras próprias. Porém, antes 

mesmo de desvendar e aprofundar, através das análises e das entrevistas, as relações entre os 

materiais musicais, elementos da cultura brasileira e os processos compositivos, surgem algumas 

questões que, acreditamos, precisam ser abordadas previamente. Para nortear o discurso sobre 

esse assunto, levantaremos questões como: O que vem a ser um elemento musical pertencente à 

cultura brasileira? Que tipo de manifestação e que tipo de música concede a um elemento esta 

qualidade? Ser produzido no Brasil ou por autor brasileiro? Ser popular? Ter suas origens no 

nosso país? Haver sido produzido por etnias consideradas fundadoras da nossa cultura?  

Conceitualmente, a questão principal que se coloca, por detrás das indagações feitas acima, é 

o tema da identidade cultural. Neste sentido, faz-se necessário abordar tal conceito com o intuito 

específico de orientar uma discussão de foro musical. Assim, proporemos algumas inquisições 

que servirão de guia para o entendimento deste tema: O que, quem e/ou como se define um 

elemento como culturalmente brasileiro? Como foram criadas tais definições? Estas 

características são fixas? Existe uma cultura brasileira única? 

Responder satisfatoriamente questões deste tipo não é tarefa fácil e demandaria muitas 

reflexões teóricas profundas, acarretando um desvio de foco, o que não é nosso objetivo. Apenas 

queremos apontar aspectos fundamentais para o entendimento da construção de imagens da 

cultura nacional. Tais aspectos estão associados ao emprego dos elementos musicais, 

considerados portadores de brasilidade, por determinados compositores. Vários autores vêm 

abordando e discutindo extensamente o tema da identidade cultural, dentro das correntes da teoria 

social. Vamos encontrar, fora do Brasil, nomes como Stuart Hall, Zygmunt Bauman, Benedict 

Anderson, Homi Bhabha, Ernest Gellner, Anthony Giddens, Richard Handler, Judith Butler, 

Craig Calhoun, Nestor Canclini e Anthony Smith – para citar apenas alguns. No plano nacional, 

Darcy Ribeiro, Renato Ortiz, Carlos Mota e Claudia Rezende – entre outros – são referências 

importantes para qualquer argumentação relacionada ao tema. Particularmente, três livros – por 
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oferecerem uma visão panorâmica sobre o assunto – nos guiarão na explanação dos conceitos-

chave que iremos trabalhar: A identidade cultural na pós-modernidade (HALL, 2006), Retratos 

do estrangeiro (REZENDE, 2009) e Cultura brasileira e identidade nacional (ORTIZ, 1994).  

Tendo em vista as observações acima, trataremos, de forma breve, dos processos de 

construção das narrativas e imagens relacionadas a uma identidade cultural nacional. Para isso, 

começaremos com uma curta explanação dos conceitos de sujeito, identidade e pertencimento. 

Em seguida, partiremos para a conceituação da cultura nacional. Por fim, chegaremos à questão-

foco deste capítulo, que é relacionar a construção da identidade cultural brasileira com o 

imaginário musical em torno dela no decorrer do século XX. 

 

 

1.2 Os conceitos: sujeito, identidade, pertencimento e cultura nacional 

 

 

Todas as relações fixas e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e 
concepções, são dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de 
poderem ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar... (Marx e Engels apud 
HALL, 2006, p. 14) 

 

A epígrafe enunciada por Karl Marx, em relação à modernidade, prenunciava o processo de 

mudança na construção das identidades que estamos presenciando nos dias de hoje. Como denota 

Stuart Hall (2006):  

o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 
tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas 
vezes contraditórias ou não-resolvidas. (...) O próprio processo de identificação, através 
do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, 
variável e problemático. (HALL, 2006, p. 12) 

 

O descentramento do sujeito resultou nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas e 

fragmentadas do sujeito pós-moderno (HALL, 2006, p. 46). Assim, este sujeito não tem uma 

identidade fixa, essencial ou permanente, ao contrário, ele “assume identidades diferentes em 

diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente” (HALL, 

2006, p. 13). Essas identidades são constituídas e transformadas continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados nos sistemas culturais que nos rodeiam. Portanto, na 

medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, nós somos 

confrontados por uma multiplicidade de identidades possíveis, com cada uma das quais 
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poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente (Hall apud HALL, 2006, p. 13).  

Neste sentido, referindo-se a autores como J. Butler, C. Calhoun, Dorinne Kondo e o próprio 

S. Hall, Claudia Rezende (2009) argumenta que “a identidade vem sendo tratada geralmente, na 

literatura das ciências sociais, como planos de identificação que são construídos continuamente – 

e não dados a priori – desempenhados de acordo com os vários contextos de interação, sempre 

em transformação” (REZENDE, 2009, p. 19). A identidade é realmente um elemento formado, ao 

longo do tempo, através de processos inconscientes, e não um elemento inato. Portanto, “existe 

sempre algo imaginário ou fantasiado sobre sua unidade. Ela [a identidade] permanece sempre 

incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada” (HALL, 2006, p. 38). 

Rezende (2009) aponta que “apesar da diversidade de enfoques”, há dois aspectos 

fundamentais, relativamente consensuais, para “compreender como a identidade gera 

pertencimento”. O primeiro seria a relação de unidade e semelhança de um sujeito com 

determinado grupo social, por contraste com os outros grupos. “Definir quem é uma pessoa 

implica definir quem ela não é.” Assim, a identidade é colocada como uma ocorrência “relacional 

e contrastiva”. Neste sentido, Roberto Cardoso Oliveira (apud REZENDE, 2009, p. 21) enfatiza 

“o caráter frequentemente latente das identidades étnicas, que só se manifestam em situações de 

contraste, o que também é comum às identidades nacionais”. O segundo aspecto seria o 

reconhecimento – tanto pelo grupo afim quanto por outros – desta relação de pertencimento 

criada pelo sujeito. Portanto, “a identidade articula duas instâncias de caráter igualmente social – 

a experiência individual e o pertencimento a grupos sociais” (REZENDE, 2009, p. 20). 

Para nós, é importante destacar estas duas maneiras de elaboração do vínculo de 

pertencimento do sujeito ao grupo, pois estas estão entre os principais processos envolvidos na 

formação das identidades nacionais. Esta sensação de pertencimento está ligada diretamente ao 

modo como este sujeito irá criar seu sistema de representações, que definirá as atribuições dadas 

por ele aos objetos ao seu redor. Autores como Katherine Verdery e Michael Herzfeld – citados 

por Claudia Rezende (2009, pp. 73-74) – apontam a existência dessa “subjetividade nacional” no 

processo de construção individual dos significados do que é ser nacional. Tais afirmações nos 

ajudam a lembrar que, para um elemento musical ser considerado como parte integrante da 

cultura brasileira, é necessário que um indivíduo e/ou um grupo considere-o como tal.  

As manifestações de nossas identidades culturais podem se dar em muitas instâncias e 

surgem, principalmente, da sensação de “pertencimento a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 
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religiosas e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 2006, p. 8). A identidade nacional é uma destas 

instâncias da identidade cultural. 

 “O pertencimento a uma comunidade política é um dos elementos-chave da identidade 

nacional e traz consigo duas questões” (REZENDE, 2009, p. 21). A primeira é a ideia de 

pertencimento como algo consciente. Assim, a consciência de integrar uma comunidade política, 

com direitos e deveres comuns a todos, faria parte de qualquer identidade ou movimento nacional 

(Smith; Hroch apud REZENDE, 2009, p. 22). A outra questão é o caráter diferencial advindo da 

noção de “partilhar experiências em função de pertencer a uma nação” (Woodward; Anderson; 

Verdery apud REZENDE, 2009, p. 22), em oposição aos que não pertencem a ela. Novamente 

colocam-se, aqui, os dois aspectos relacionais e contrastivos da identidade, citados anteriormente. 

Conforme a argumentação apresentada, vimos que as identidades não são características com 

as quais nós nascemos, elas são, sim, “formadas e transformadas no interior das suas 

representações” (HALL, 2006, p. 48). De acordo com o raciocínio deste autor, nós só sabemos o 

que significa ser brasileiro, por exemplo, devido ao modo como a brasilidade veio a ser 

representada — como um conjunto de significados — pela cultura do país. “A nação não é 

apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos — um sistema de representação 

cultural. As pessoas não são apenas cidadãos(ãs) legais de uma nação; elas participam da ideia da 

nação tal como representada em sua cultura nacional” (HALL, 2006, pp. 48-49). As culturas 

nacionais atuam tanto como uma fonte de significados culturais, quanto como um foco de 

identificação e um sistema de representação.  

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 
também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso — um modo 
de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção 
que temos de nós mesmos (...). Esses sentidos estão contidos nas estórias que são 
contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e 
imagens que dela são construídas. Como argumentou Benedict Anderson (1983), a 
identidade nacional é uma comunidade imaginada. (Anderson apud HALL, 2006, p. 50) 

 

Essas comunidades imaginadas são perpetuadas pela memória do passado e pelo desejo de 

viver em conjunto. Porém, “as nações, tais como as narrativas, perdem suas origens nos mitos do 

tempo e efetivam plenamente seus horizontes apenas nos olhos da mente” (Bhabha apud HALL, 

2006, p. 51). A frase de Homi Bhabha aponta para a relatividade da ideia de nação, reforçando a 

hipótese de Hall de que as culturas nacionais “são atravessadas por profundas divisões e 

diferenças internas, sendo unificadas apenas através do exercício de diferentes formas de poder 

cultural” (HALL, 2006, p. 62). Neste sentido, para o autor, as nações modernas são verdadeiros 
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“híbridos culturais”. 

Para finalizar a conceituação da cultura e da identidade nacional, é necessário reafirmar que 

ocorre, na atualidade, uma desconstrução da ideia de cultura nacional como identidade 

unificadora. “As identidades nacionais foram uma vez centradas, coerentes e inteiras, mas estão 

sendo agora deslocadas pelos processos de globalização” (HALL, 2006, p. 50). 

O próximo ponto a ser discutido é a maneira como se formam estes sistemas de representação 

e pertencimento que definem as identidades nacionais. Como é contada a narrativa da cultura 

nacional? 

Rezende (2009) e Hall (2006) apontam vários aspectos que constituem esta narrativa e têm 

pontos em comum em suas respostas a estas indagações. O aspecto principal dessa confluência 

seria o fato de que as noções de cultura e história (partilhadas por todos) carregam, em geral, 

visões homogeneizantes e essencialistas dessa cultura comum. Elas tendem a ofuscar a 

diversidade cultural e social existente no interior de qualquer nação através da criação e 

disseminação de uma autoimagem coletiva.  

Nesse sentido, Hall apresenta-nos cinco exemplos de como são contadas tais narrativas 

nacionais, todos eles relacionados de algum modo com o ideal aglutinador descrito acima: 

1) O primeiro refere-se à formação de imagens comuns através da literatura e história 

nacional, mídia e cultura popular, conferindo à existência dos sujeitos “um destino nacional que 

pré-existe a nós e continua existindo após a nossa morte” (HALL, 2006, p. 52).  

2) O segundo exemplo está relacionado à intemporalidade e refere-se à ênfase em representar 

a identidade nacional como algo primordial, tradicional, unificado, contínuo e imutável.  

3) O terceiro é a constatação de uma estratégia discursiva, denominada por Hobsbawm e 

Heger (apud HALL, 2006), de invenção da tradição.  

Tradições que parecem ou alegam ser antigas são muitas vezes de origem bastante 
recente e algumas vezes inventadas... Tradição inventada significa um conjunto de 
práticas..., de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas 
de comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica continuidade 
com um passado histórico adequado. (HALL, 2006, p. 54) 

 
4) O mito fundacional é o quarto exemplo de narrativa da cultura nacional dado pelo autor. 

Trata-se de “uma estória que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional num 

passado tão distante que eles se perdem nas brumas do tempo, não do tempo real, mas de um 

tempo mítico” (HALL, 2006, p. 54). 

5) O quinto – e último caso descrito – é de caráter simbólico e utiliza como base para a 
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narrativa da nação a crença na existência de um “povo (folk) puro original”.  

Rezende (2009) acrescenta a este quadro referencial que a elaboração das imagens coletivas 

associadas à identidade de um tipo nacional, geralmente, estão vinculadas a elementos de gênero 

e raça. Há uma preleção por determinadas características – corporais ou raciais – ou a adoção da 

mistura racial como narrativa da nação brasileira ou ainda a eleição de uma imagem tipificada 

como representante do sujeito nacional.  

Os argumentos apresentados até aqui nos mostraram alguns mecanismos de construção da 

ideia de nação, como comunidade imaginada, e das identidades nacionais através das estratégias 

de narrativas nacionais. Esses argumentos, muitas vezes, implicam a criação de estereótipos. A 

persistência e adesão a estas imagens tipificadas acontecerão, em maior ou menor grau, 

dependendo do sujeito e do contexto onde se manifestem as identidades em questão. Contudo, 

coloca-se aqui uma nova inquietação: como se manifesta a identidade nacional no sujeito pós-

moderno? 

Tendo em mente as características relacionais e contrastivas da identidade, apontadas no 

decorrer deste capítulo, nota-se que sua manifestação torna-se mais visível em situações de 

contraste, no confronto entre grupos nacionais distintos. “Nestes contextos, as pessoas 

frequentemente recorrem a estereótipos do outro, tendo também que lidar com as imagens 

tipificadas de si mesmo, apresentadas pelos outros...” (REZENDE, 2009, p. 74).  

Em seu livro, citando também outros estudos similares, Claudia Rezende (2009) discorre 

sobre a utilização de estereótipos por brasileiros que viveram no exterior na descrição de suas 

brasilidades. As referências aos hábitos alimentares e às comidas – como a feijoada, o café, o pão 

de queijo e o churrasco – à afetividade e ao caráter festeiro dos brasileiros foram pontos comuns 

no discurso dos indivíduos estudados.  

Da mesma forma, este trabalho buscará, posteriormente, avaliar em que medida estão 

presentes elementos tipificados ou estereotipados – bem como a existência de traços comuns – na 

representação e utilização dos elementos da cultura brasileira pelos(as) compositores(as) em suas 

obras. No entanto, mesmo que “(...) a definição de brasilidade passe, em geral, por símbolos 

nacionais e outros estereótipos (...)”, ela “não escapa de ser tingida por um sentimento 

ambivalente”, pois há uma negociação dessas imagens no processo de elaboração identitária, uma 

“subjetividade nacional”. Portanto, “se há um imaginário acerca do que significa ser brasileiro, 

ele é manipulado, com alguma variação, pelas pessoas, que constroem assim um sentido de 
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pertencimento à nação, de modo não tipificado, com características individuais” (REZENDE, 

2009, p.75). 

 

 

1.3 Uma visão musical das narrativas sobre a identidade cultural brasileira 

 

 

Chegamos assim ao ponto nevrálgico deste capítulo. Se, antes, estávamos discutindo a 

maneira como é contada a narrativa da cultura nacional, queremos, agora, ir ao encalço das 

expressões desses aspectos no âmbito musical brasileiro no século XX. Sem muitas pretensões, 

tentaremos trazer para o universo da música os conceitos explorados na seção anterior deste 

trabalho. Primeiramente, retornaremos às questões levantadas no início deste capítulo – sobre as 

definições de relação entre elementos musicais e cultura brasileira – para elucidar alguns pontos. 

Em seguida, apresentaremos um pequeno painel histórico das aparições desses aspectos na 

composição musical no decorrer do século XX, buscando relacionar as estratégias de narrativa e 

os processos envolvidos na formação de um ideal de identidade cultural brasileira com as 

recorrências musicais de certos símbolos criados neste período. 

Vejamos o primeiro ponto ao qual nos referíamos: definir um elemento musical como 

culturalmente brasileiro continua uma indagação carente de resposta objetiva. Vimos que uma 

resposta convincente passaria pelo entendimento da construção fragmentada e subjetiva da 

identidade do sujeito pós-moderno e que a definição de uma cultura nacional não é fixa e 

definitiva, mas construída continuamente de acordo com as narrativas a seu respeito. Nesse 

sentido, o sociólogo e antropólogo Renato Ortiz (1994) procura mostrar que a identidade nacional 

está profundamente ligada a uma reinterpretação do popular pelos grupos sociais e à própria 

construção do Estado brasileiro. Não existe, assim, uma identidade autêntica, mas uma 

pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais, em diferentes momentos 

históricos. 

Tendo em vista a complexidade e o caráter abstrato dos conceitos envolvidos na definição da 

cultura e identidade nacional no Brasil, apresentaremos, a seguir, alguns exemplos de relação 

entre as narrativas em torno desta identidade e a criação de símbolos musicais brasileiros. O 

intuito desta exemplificação é compreender historicamente o surgimento de alguns símbolos e 
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estereótipos musicais, consensualmente, tidos como nacionais. Para isso, utilizaremos os cinco 

exemplos de estratégias narrativas na construção de imagens, apontados por Stuart Hall (2006).  

O primeiro aspecto narrativo, denotado por Hall, de construção de imagens comuns numa 

cultura nacional, refere-se ao papel da literatura e história oficial do país, mídia e cultura popular. 

Tomemos como exemplo a mídia de um determinado momento histórico do Brasil (meados do 

século XX). O compositor e musicólogo Mauricio Dottori (2005) destaca o papel fundamental da 

indústria fonográfica e da rádio na formação de uma visão comum do país – através da difusão 

em massa da canção brasileira. O autor assinala a influência musical nas representações que nós, 

brasileiros, temos de certas regiões do país, como a música de Dorival Caymmi na imagem 

Bahia; a bossa nova e o samba carioca no ideário sobre o Rio de Janeiro; e o baião na 

representação da região nordeste. “Estados brasileiros que não participaram deste projeto de 

construção musical da nacionalidade (como o Paraná ou o Espírito Santo) não pertencem ao 

imaginário brasileiro” (DOTTORI, 2005, p. 114).  

A ênfase na tradição, continuidade e intemporalidade, contida no segundo exemplo do 

antropólogo jamaicano, pode ser encontrada na adoção do folclore como expressão máxima da 

brasilidade pelo nacionalismo musical. A ausência de um compositor, e, portanto, de uma origem 

determinada, da manifestação folclórica abraça a ideia de representar a identidade nacional como 

algo primordial, tradicional, unificado, contínuo e imutável. Da mesma forma, o destaque (por 

estas correntes teóricas) da ancestralidade rítmica afro, atribuída à música urbana da primeira 

metade do século passado (XX) – como o maxixe, o tango brasileiro, o choro, e, posteriormente, 

o samba –, dilui suas origens num tempo imemorial.  

A terceira estratégia discursiva descrita é a invenção da tradição. Um exemplo deste aspecto 

é a ideia, muito difundida, de que o samba é algo que sempre foi tradicional na cultura brasileira. 

Esse argumento é falso e traz consigo duas questões. A primeira é que ele é uma manifestação 

urbana recente, datada do século XX e, portanto, tem apenas cerca de cem anos. A outra diz 

respeito à sua ocorrência, geograficamente localizada, e sua fundação étnica. O samba tem suas 

origens na música negra do Rio de Janeiro e da Bahia. No entanto, ao ser considerado como 

símbolo nacional, ele perde sua especificidade de origem e torna-se um elemento unificador de 

nossa cultura. 

O mito fundacional é o quarto exemplo, no livro de Stuart Hall (2006), de forma narrativa das 

nações. Ortiz (1994) aponta que, na virada do século XIX para o século XX, surge a “fábula das 
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três raças” – como apresentada pelo antropólogo Roberto da Matta. Contudo, parece ser mais 

preciso considerar essa fábula como mito, pois, tal como ocorre nas sociedades primitivas, ela é 

um mito cosmológico e conta a origem do moderno Estado brasileiro. O texto de Darcy Ribeiro 

(1992) a seguir traça um paralelo entre o sujeito nacional do período colonial e do moderno (ou 

pós-moderno), descrevendo uma tipologia física comum aos brasileiros, “tanto os de ontem como 

os de hoje”, baseada nas raças consideradas como formadoras de nossa cultura. Apresenta-se, 

desta maneira, uma origem da identidade étnica e cultural da nação num tempo que se aproxima 

da ideia de tempo mítico, referido por Hall. 

O brasileiro é aquele que se assume como brasileiro para deixar de ser ninguém. É 
filho da índia prenha por um branco, que não se identifica com seu gentio materno, 
subjugado e subalterno, mas também não é aceito como igual pelo gentio paterno, que o 
vê como filho da terra, bastardo e espúrio. 

É mulato, parido por uma negra prenhada pelo amo ou pelo capataz, que não quer 
ser negro, por ser mais claro e por rejeitar a condição servil da mãe, mas não é visto 
como igual pelos brancos, nem sequer, como gente verdadeira. Esses mestiços mulatos, 
Zé-ninguéns, já não sendo índios, nem afros, nem europeus, caem no vazio do não ser, 
de que só podem escapar assumindo outro ser, outra identidade, a de brasileiro. 

Brasileiro é, pois, esta gente nativa mestiça, sobrante e indesejada, que irrompe na 
sociedade colonial, partida entre senhores e escravos, como uma entidade nova e intrusa. 
A imensa maioria destes brasileiros, tanto os de ontem como os de hoje, tidos como 
brancos, deixa ver, nas feições, a marca de sua origem indígena; se morenos, sua 
ancestralidade africana. (RIBEIRO, 1992, p. 32) 

 

O quinto exemplo de aspectos da narrativa nacional pauta-se na criação de um “povo (folk) 

puro original”, de caráter simbólico. Esta entidade representaria a etnia primordial da nação. No 

nosso caso, temos a figura do índio, apesar das diferentes representações nos diversos momentos 

da nossa história. Já desde o romantismo brasileiro, temos, na chamada fase indianista, a figura 

indígena representada na obra de diversos autores, como José de Alencar, na literatura, e Carlos 

Gomes, na música. Porém, este personagem aparece de forma fantasiosa numa busca pela sua 

europeização civilizatória e não se reflete sonoramente, através da incorporação de elementos 

musicais indígenas. Posteriormente, durante o nacionalismo modernista, a imagem indígena 

retorna, mas com um novo enfoque. Foi atribuído a esta figura um caráter de entidade germinal 

de nossa terra-mãe – juntamente ao elemento negro – através da reinterpretação do mito das três 

raças. Embebidos nestes ideais, alguns compositores buscaram fontes etnográficas da época para 

incorporar elementos musicais indígenas em suas obras. São muitos os exemplos musicais em 

que se ouvem melodias e ritmos de origem indígena na música de Villa-Lobos e demais 

compositores. Esta imagem de brasilidade musical exótica foi amplamente difundida na França 

durante a década de 1920 pela obra de Villa e por autores como Darius Milhaud. 
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Agora que já observamos algumas das maneiras como as narrativas em torno da nação podem 

se refletir em imagens musicais, atenhamo-nos à questão de como se formaram e se manifestaram 

as questões de brasilidade na música erudita brasileira, no decorrer do século XX. 

Para responder a esta indagação e contextualizar o recorte desta pesquisa – as últimas duas 

décadas do século XX –, delineou-se um pequeno painel histórico das inserções de material 

relacionado à cultura nacional e/ou popular, na composição musical. Buscaremos pinçar pontos 

fundamentais onde as narrativas em torno da identidade nacional expandiram-se para o âmbito 

musical erudito no Brasil. 

Desde o final do romantismo, a representação musical de elementos da cultura 
brasileira surgiu em obras de diversos compositores, com procedimentos e técnicas 
derivados de diversas correntes e estilos musicais. Críticos e musicólogos abordaram 
questões sobre o nacionalismo musical e a vanguarda cosmopolita. Manifestos e cartas 
foram publicados e discutidos. Até há poucos anos, ainda se fazia presente a oposição 
veemente entre esses dois partidos de militância. Ambos devidamente policiados 
ideologicamente pelos parâmetros respectivos de cada corrente. Ao início do século XXI 
a querela se dissolveu, talvez diante uma outra questão, o desinteresse da sociedade pela 
música contemporânea de concerto. (Coelho apud MARTINEZ, 2006, p. 1) 

 

No Brasil, desde o final do século XIX, já se observam, na música, representações da cultura 

brasileira. Segundo a musicista, jornalista e escritora Léa Freitag (1985), tal fenômeno já havia 

sido prenunciado ainda antes, no período do Império, com a nacionalização da ópera por autores 

como Francisco Manuel da Silva (1795-1865) e Carlos Gomes (1836-96). Neste sentido, Arnaldo 

Contier (1978) denota o processo gradativo de rompimento com a temática religiosa e o 

crescimento das modinhas e lundus na primeira metade do século XIX, associado ao conceito de 

consolidação de Nação, como fatores que favoreceram as primeiras intenções de expressar a 

brasilidade na música.  

Podemos apontar alguns compositores entre os mais representativos do período que antecede 

o nacionalismo brasileiro. Tais autores demonstram em suas composições um reflexo das 

correntes dos principais polos artísticos europeus: França, Alemanha e Itália. São eles: Henrique 

Oswald (1852-1931), de linguagem musical fortemente afrancesada, Leopoldo Miguez (1850-

1902), com influências de Wagner e Glauco Velásquez (1884-1914), de raízes italianas.  

Alguns musicólogos apontam A Sertaneja (1860-69) de Basílio Itiberê da Cunha (1848-1913) 

como uma das primeiras obras que inserem elementos da cultura popular brasileira em sua 

confecção, pela utilização do “fandango sulino” Balaio (RS) como tema central da peça. 

Inaugura-se nesse período a fase que Mariz (1983) chama de pré-nacionalismo na música 
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brasileira. Esse momento é ainda muito influenciado pelo romantismo literário. Nomes como 

Gonçalves Dias e José de Alencar adaptaram modelos europeizantes a elementos nacionais, como 

por exemplo, na caracterização da figura do índio brasileiro. Tratava-se de mais uma tentativa de 

promover o elemento nativo a símbolo nacional.  

Nesse contexto, surgiram também Alexandre Levy (1864-1892) e Alberto Nepomuceno 

(1864-1920), músicos que continuaram com esse processo de busca por uma identidade 

composicional brasileira em suas obras. Simultaneamente, delineava-se uma corrente de 

pensamento preocupada com a problemática da identidade nacional. Os precursores das Ciências 

Sociais no Brasil, ao final do século XIX e início do XX, Silvio Romero, Nina Rodrigues e 

Euclides da Cunha, apresentaram um conjunto de teorias que teria contribuído para a superação 

do movimento romântico, com grande impacto junto à intelligentsia brasileira: “o positivismo de 

Comte, o darwinismo social e o evolucionismo de Spencer”; teorias que em linhas gerais podem 

ser consideradas sob a ótica do aspecto da “evolução histórica dos povos” (ORTIZ, 1994).  

Numa pequena digressão, poderíamos dizer que a sociologia da época atenta para a questão 

racial e marca a superioridade da civilização europeia como decorrente das leis naturais que 

orientam a história da humanidade. É assim que, nesse período de virada de século, se torna 

corrente a afirmação de que o Brasil se constitui através da fusão de três raças – o branco, o negro 

e o índio – mas com um viés claramente racista, dando maior importância à raça branca. 

Atestando tal ideia, segundo Nina Rodrigues (apud ORTIZ, 1994), a absorção incompleta de 

elementos católicos pelos cultos afro-brasileiros demonstra uma incapacidade de assimilação da 

população negra dos elementos vitais da civilização europeia. Assim, emergiu a necessidade de 

se destacar o elemento mestiço, que representaria um ponto de equilíbrio. Daí surgiu a elaboração 

de uma identidade nacional, em que a mestiçagem moral e étnica possibilita a aclimatação da 

civilização europeia nos trópicos. 

Retomando a veia musical, concluímos que as primeiras representações das narrativas em 

torno da identidade cultural brasileira, em termos musicais, se deram através “de um trabalho 

composicional caracterizado pelo emprego de temas (quase sempre melódicos) da música 

popular, temas que eram tratados segundo métodos harmônicos e polifônicos europeus” (NEVES, 

1981, p. 19). Essa subalternidade do elemento nativo à estrutura europeia está ligada, em parte, à 

visão intelectual da época citada. É preciso ter em mente a influência que a imagem da Belle 

Époque francesa teve sobre esta sociedade brasileira como um todo. 
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Assim sendo, tal contexto influenciou também a geração seguinte de compositores, que inclui 

nomes como Luciano Gallet (1893-1931), Lorenzo Fernandez (1897-1948) e Francisco Mignone 

(1897-1986), entre outros. Porém, neste período, as maiores transformações na música virão de 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959), o compositor brasileiro mais conhecido até hoje: “as inovações 

da linguagem de Villa-Lobos estendem-se a diferentes áreas da criação, sejam elas afetas aos 

meios expressivos, às formas de elaboração ou à fatura específica do próprio discurso musical” 

(KATER, 2001, p. 33-34). 

Para entender melhor alguns matizes na formação dos símbolos nacionais criados durante o 

movimento nacionalista, faremos outra digressão sobre o pensamento social no Brasil da primeira 

metade do século XX. Já dissemos que a fábula das três raças surgiu no final do século XIX. No 

entanto, foi somente após a transformação da negatividade racista da imagem do mestiço (contida 

na visão de autores como Silvio Romero e Nina Rodrigues) em positividade (segundo autores 

como Gilberto Freyre e Mário de Andrade) que o mito das três raças torna-se plausível, 

disseminando-se nacionalmente e possibilitando a delineação de novos contornos de uma 

identidade nacional. Esse mito, ao se difundir na sociedade, permite aos indivíduos das diferentes 

classes sociais e dos diversos grupos étnicos interpretar, dentro do padrão proposto, as relações 

raciais que eles próprios vivenciam. Contudo, na medida em que a sociedade se apropria das 

manifestações de um grupo étnico específico, integrando-as à unicidade nacional, elas perdem 

sua especificidade e esse impasse denota a ambiguidade da sociedade brasileira ao se considerar a 

construção de uma identidade nacional mestiça. Assim, se, por um lado, o mito das três raças 

“encobre os conflitos raciais”, por outro “possibilita que todos se reconheçam como nacionais” 

(ORTIZ, 1994, p. 44). 

Musicalmente, o mito das três raças terá algumas implicações. A principal delas é a 

valorização do popular. Como aponta o compositor e musicólogo Paulo de Tarso Salles, isto 

estaria em conformidade com “a tradição sociológica de explicar a realidade brasileira pelo 

aspecto racial...” (SALLES, 2005, p. 145). Por conseguinte, a apropriação por parte dos 

compositores de elementos advindos do folclore, das culturas indígenas e afro-brasileiras se 

tornará uma marca da música nacionalista. 

O modernismo paulista se não é propriamente nostálgico quanto ao ruralismo, assim 
será em relação ao mito das três raças, vistas fora do ambiente opressor de São Paulo. 
As pesquisas folclóricas irão se voltar para as regiões Nordeste e Norte em busca de 
manifestações mais puras, que se possam desvincular da cruel justaposição do 
expansionismo urbano. Nessas regiões, ainda é possível encontrar sociedades intactas, 
nas quais as tradições mantêm-se de acordo com as relações de poder político 
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firmemente estabelecidas (o chamado coronelismo). A estética nacionalista irá então 
eleger a música folclórica (que Mário de Andrade chamava de popular) como verdadeira 
expressão sonora do povo brasileiro. (SALLES, 2005, p. 146) 

 

Na década de 20, o projeto do nacionalismo musical – que tinha como um de seus defensores 

mais fortes o nome de Mário de Andrade – passaria a exercer total influência sobre os 

compositores brasileiros. José Miguel Wisnik nos dá uma boa visão dos propósitos deste 

movimento: “sintetizar e estabilizar uma expressão musical de base popular, como forma de 

conquistar uma linguagem que concilie o país na horizontalidade do território e na verticalidade 

das classes (...)” (WISNIK, 2004, p. 148). O próprio Andrade (apud CONTIER, 1978, p. 6) 

aponta, neste período, cinco princípios norteadores do modernismo musical brasileiro:  

1. O dever composicional de fundamentação no folclore, já que as músicas folclóricas 

representariam os anseios do povo. Juntamente a este princípio, vê-se a opção pela música 

pura em negação à música de programa romântica; 

2. A maneira com que o compositor deve “sentir” o inconsciente coletivo presente 

nestas manifestações deve seguir três processos: o emprego integral da melodia folclórica, a 

modificação parcial desta e, finalmente, a criação de uma melodia própria de caráter 

folclórico; 

3. A técnica de composição deve ser o contraponto (neoclassicismo);  

4. Utilização de instrumentos folclóricos na instrumentação; 

5. No plano formal, “a substituição das formas clássicas pelas das formas existentes no 

folclore brasileiro” (sic) (Andrade apud CONTIER, 1978, p. 6).  

Apesar de não haver consenso sobre sua origem exata, se aceita incontestavelmente a matriz 

africana da figuração de síncopa na música brasileira. Salles aponta “a presença do elemento 

africano na música brasileira” como o “aspecto mais enfatizado pelos teóricos do nacionalismo, 

principalmente pela rítmica” (SALLES, 2005, p. 203) e demonstra sua colocação citando Mário 

de Andrade:  

O africano tomou parte vasta na formação do canto popular brasileiro. Foi 
certamente ao contato dele que nossa rítmica alcançou a variedade que tem, uma das 
nossas riquezas musicais... (Andrade apud SALLES, 2005, p. 203) 

 

Assim, nota-se que a associação da rítmica afro-brasileira à música popular estabeleceu-se 

como conceito. Ritmos como o maxixe, o choro ou o tango brasileiro (oriundo da polca) e 

posteriormente o samba se consagraram como expressão máxima desta ideia. Em razão disso, 
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desde as primeiras aparições de temas de origem popular na música erudita brasileira, a síncopa 

supramencionada veio ganhando destaque na produção dos compositores. Desta maneira, tornou-

se uma espécie de tradição o uso sistemático e estilizado da síncopa afro-brasileira, associada aos 

ritmos populares como o samba, o maracatu, a congada, o frevo e os temas do ritual do 

candomblé. Nesse sentido, Paulo de Tarso nos fornece uma excelente afirmação: 

Assim, a crescente valorização da música popular tendeu a enfatizar a rítmica 
sincopada até o ponto em que o próprio Mario de Andrade chegou a manifestar 
preocupação com o que já ameaçava se tornar um maneirismo. (SALLES, 2005, p. 203) 

 

Villa-Lobos é apontado pelo estudioso alemão Manuel Negwer como “um dos primeiros 

compositores que se aproximaram da música afro-brasileira sem intenções políticas ou 

etnológicas” atraído predominantemente pelas “dimensões estéticas e a utilização em suas 

composições como um material novo nunca empregado” (NEGWER, 2009, p. 71).  

A partir dos anos 30, o Estado Novo ajudou fortemente a disseminar os ideais nacionalistas. 

Nessa época, despontaram compositores como Camargo Guarnieri, José Siqueira (1907-85) e 

Radamés Gnattali, entre outros.  

Em meados dos anos 40, surgiu o movimento Música Viva. Este grupo, liderado por J. H. 

Koellreutter (1915-2005), foi responsável por restabelecer um ponto de contato do Brasil com as 

tendências da Europa, trazendo o sistema de Schönberg para cá. O movimento reunia vários 

autores, como Claudio Santoro, Guerra-Peixe, Edino Krieger e Eunice Katunda, desenvolvendo 

entre nós a técnica dodecafônica em oposição ao nacionalismo musical dominante. 

Da dicotomia musical nacionalismo versus vanguarda, instaurada na década de 50 no Brasil, 

paradoxalmente, surgem alguns trabalhos – como os de Luis Cosme, Santoro, Katunda e Guerra-

Peixe – que buscavam “associar elementos de música popular ou folclórica com a técnica 

dodecafônica” (KATER, 2001, pp. 131-132). Nesse sentido, José Maria Neves (1981, pp. 135-

136) descreve alguns pontos levantados por Santoro, Guerra-Peixe e Koellreutter – no início do 

Música Viva – sobre as possibilidades de escrever uma música “em brasileiro”. Para isso, 

segundo estes compositores, seria necessário libertar-se da literalidade folclórica (composição 

sobre citações) e orientar-se para a sua essencialidade: isolando-se certos contornos melódicos, 

certas cadências, certas fórmulas harmônicas e certos processos de desenvolvimento, na 

construção de uma gramática e sintaxe musical brasileira. 

Mais tarde na década de 60, surge o Música Nova. A ele estavam associados nomes como 

Rogério Duprat (1932-2006), Gilberto Mendes (1922), Willy Corrêa de Oliveira (1938) e 



 37 

Damiano Cozzella (1928). O grupo “objetivava atualizar e internacionalizar a música brasileira” 

(CONTIER, 1978, p. 28). Este fato será de extrema importância, pois a partir do contato “com a 

pesquisa criativa desenvolvida nos diferentes países do mundo, os jovens compositores 

brasileiros seguirão praticando o serialismo integral, a aleatoriedade, a arte-total, a eletroacústica” 

(NEVES, 1981, p. 147). Essas ideias se refletiram na maneira de compor de muitos autores das 

gerações seguintes, como Jorge Antunes, Marlos Nobre e Almeida Prado (1943-2010). Tais 

tendências se estenderam até meados dos anos 70 e 80, podendo ser percebidas nas Bienais de 

Música Contemporânea (RJ) e no Festival Música Nova (Santos/SP).  

Em suma, pode-se dizer que os conflitos gerados entre as vanguardas e o nacionalismo, 

indiretamente, propiciaram inovações no discurso musical brasileiro. Estas mudanças só puderam 

ser absorvidas anos mais tarde, livrando-se das feridas geradas durante as querelas ideológicas. 

Daí o especial interesse em abordar, neste trabalho, obras musicais compostas após todo esse 

processo de evolução da brasilidade musical. 

Após toda essa explanação sobre a relação entre a narrativa nacional e os símbolos musicais 

criados no imaginário cultural brasileiro, de maneira geral, nota-se, ainda hoje, que 

eminentemente não só a música brasileira, mas também a imagem do Brasil no exterior é 

associada ao carnaval, ao samba, à capoeira, ao futebol, ao negro, ao índio, à selva, às belas 

mulheres e ao colorido. Fica evidente que, para o entendimento mais amplo deste fenômeno, 

existe uma série de fatores que só o aprofundamento da sociologia musical poderia explicar 

melhor, mas não é objetivo desta pesquisa ir além neste sentido. Constatamos, no entanto, que, de 

certa forma, a noção de brasilidade está sempre contaminada com essa visão estereotipada, como 

denotava Rezende (2009). Portanto, não seria de se estranhar que, ao expressarmos características 

de nossa cultura brasileira em uma obra de arte, evoquemos, frequentemente, elementos 

relacionados aos símbolos criados no decorrer da história de nossa nação. Porém, haverá sempre 

uma “subjetividade nacional” em nossas identidades culturais. 

Na verdade, é importante esclarecer que o conceito de elemento cultural brasileiro e de 

brasilidade adotado nesta dissertação servirá como uma espécie de denominador comum ou um 

eixo sobre o qual serão discutidos os processos composicionais. Busca-se ampliar os termos em 

questão para além das relações rítmico-melódicas com o folclore, da maneira como foram 

estabelecidas pelo nacionalismo musical e pelas visões estereotipadas citadas há pouco. 

Finalizamos esta seção em conformidade com a autora Eloisa Prati dos Santos:  
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Hoje em dia sabedores que somos da impossibilidade de abarcar com uma única 
definição nossa vasta e diversa nação, nos embrenhamos em uma busca pessoal 
ficcional, a partir de um ponto geográfico ou histórico e iluminamos a aventura 
arqueológica com nossa experiência pessoal, nossa escolha de textos e mapas, do Prata 
ao Xingú. (SANTOS, 2006, p. 200) 



 

2. CAPÍTULO II – Diálogos (1988) 
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2.1 O minimalismo sincopado de Rodolfo Coelho de Souza 

 

 

Segundo o maestro Lutero Rodrigues (2006, p. 49), Diálogos foi composta em 1988 e 

representou o Brasil no “Sound Celebration II”, na Universidade de Louisville, EUA, no ano de 

1992. Rodrigues aponta para algumas características importantes na obra do compositor da peça a 

ser analisada. São elas: a intertextualidade, a coerência formal, “a escolha de procedimentos 

oriundos da matemática, como a teoria dos conjuntos e combinações de intervalos para gerar 

acordes e a permutação (...)” (RODRIGUES, 2006, p. 44). Outra característica na obra do 

compositor é o interesse pela possibilidade de desenvolvimento de uma nova brasilidade musical. 

Percebe-se esse fato quando Rodolfo Coelho de Souza (2005) descreve o uso de sonoridades 

derivadas diretamente de instrumentos típicos de etnias brasileiras em seu Concerto para 

Computador e Orquestra como um fator importante para “afirmar a sua identidade cultural 

particular”1 (COELHO de SOUZA, 2005, tradução nossa), por exemplo. Além disso, o autor se 

refere a essa brasilidade, citada em entrevista realizada para esta pesquisa, quando diz: “Todas as 

minhas obras apresentam algum vínculo de brasilidade, não fora por outra razão, pelo menos 

porque sou brasileiro”2 (COELHO de SOUZA, 2010). 

A peça foi escrita para vibrafone e marimba. Estes dois instrumentos de teclado percutido têm 

certa proximidade tímbrica, principalmente com relação ao ataque das notas. O compositor 

aponta esse parâmetro sonoro como uma das razões da escolha deste duo instrumental como meio 

de expressão e considera “o timbre dos instrumentos, que é similar a certos instrumentos 

africanos que existiam no Brasil na época da colônia (tipo kalimbas), mas hoje raramente vistos e 

tocados” (COELHO de SOUZA, 2010), como um elemento de brasilidade contido na peça. 

Aproveitando-se dessas características, o autor desenvolveu uma escrita baseada no cruzamento e 

na conversa entre linhas melódicas executadas pelos instrumentos, tentando fundir tais elementos 

num jogo de repetição conjugado a um processo de variação gradual do material musical. O 

próprio Rodolfo Coelho, segundo Dimitri Cervo (2005, p. 61), faz menção a este caráter da obra 

                                                           
 
 
1 Original em inglês: “to affirm its particular cultural identity”. 

2 Entrevista realizada através de um questionário enviado por e-mail aos compositores envolvidos no projeto de 
pesquisa, citada nesta dissertação como (COELHO de SOUZA, 2010). 
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como “o uso da repetição de módulos de notas que se transformam por variações mínimas”. 

Cervo (2005, p. 63) faz referência ao jogo imitativo contido na peça como um “cânone com 

variação contínua”. Mais do que isso, nessa análise, percebe-se que o diálogo entre os 

instrumentos vai além do tratamento canônico tradicional, pois as duas linhas melódicas 

transitam pelos instrumentos numa espécie de contraponto minimalista.  

 

 

2.2 As defasagens e as linhas instrumentais  

 

 

Existem dois elementos melódicos predominantes na peça, conforme citamos há pouco. Um 

deles tem um caráter mais estático e é executado sempre três vezes em seguida e sem variação 

alguma. O outro é um elemento normalmente com densidade rítmica diferente do primeiro e que 

possui pequenas variações, tanto no contorno melódico, quanto na figuração rítmica. 

Chamaremos o primeiro de linha I (L.I) que é a figuração em semicolcheias tocada pela marimba 

no compasso (c.) um, reiterada pelo vibrafone no compasso dois e repetida pela marimba no 

compasso três. Este elemento é executado mezzo-forte (mf). Enquanto isso, a outra linha (L.II) 

está sendo executada piano (p) com uma figuração rítmica mais lenta, colcheias, iniciando-se no 

segundo tempo do 1º compasso no vibrafone, passando para a marimba no compasso seguinte e 

retornando ao vibrafone no 3º compasso. A L.I tem uma característica fixa durante toda a 

composição: a reiteração, por três vezes, de uma mesma célula que se transforma melódica e 

ritmicamente, como veremos em breve. Já a L.II é uma grande frase de nove compassos, que se 

aproxima da ideia de antecedente e consequente. Esta frase também se repetirá e se transformará 

melodicamente de acordo com os módulos de notas que forem introduzidos no desenvolvimento 

da peça como um todo, além de sofrer outros processos de redução e defasagem rítmica, aos 

quais analisaremos num momento seguinte. No exemplo 1, redesenhamos o que seriam cada uma 

das linhas articuladas num pentagrama próprio, representando os primeiros compassos da obra. 

 



 42 

 
(Ex. 1) – visualização das linhas melódicas L.I e L.II a partir de um descruzamento instrumental. 

 

A configuração acima descrita perdurará praticamente durante a totalidade da composição, 

salvo nas duas últimas páginas da partitura. Neste momento, alguns fragmentos melódicos são 

repetidos pelo mesmo instrumento antes de ser respondido pelo outro, por questões de viabilidade 

de execução ou por motivos relacionados à tessitura instrumental, como, por exemplo, na 

passagem do compasso nº 88 ao nº 89 onde o vibrafone repete duas vezes a mesma linha antes 

deste fragmento se fazer ouvir na marimba (compasso nº 90). Isto reforça a hipótese da existência 

de duas linhas melódicas que transitam pelos instrumentos num jogo imitativo. 

Com relação à estrutura rítmica da composição, percebe-se a utilização de um processo típico 

da música minimalista chamado phasing, traduzido por Cervo (2005, p. 30) como defasagem ou 

troca de fase. Em análise de obras do minimalismo americano dos anos 60, essa terminologia se 

referia às defasagens ocorridas entre duas ou mais linhas melódicas, normalmente idênticas, que 

após um longo período de repetições e defasagens intermitentes se encontrariam em fase 

novamente, assim sinalizando o final da peça. Em Diálogos, Rodolfo Coelho faz um uso 

particular desta técnica e aplica-a somente sobre a estrutura rítmica. Isto pode ser notado de duas 

maneiras, seja dentro de um mesmo elemento melódico que se repete, ou entre as repetições de 

elementos melódicos distintos. Para entender este processo, é necessário observar separadamente 

as linhas L.I e L.II. 

Vejam a configuração da L.I no primeiro compasso: são sete notas articuladas sendo que seis 

delas com a duração de semicolcheia e uma com duração de duas semicolcheias ligadas, ou seja, 

de mesmo valor de uma colcheia. Isto posto, é necessário avançar até o compasso nº 10 para 
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perceber que há uma mudança no padrão rítmico desta linha. Comparando as figurações do 

compasso 1 e do compasso 10, observa-se um deslocamento de antecipação equivalente a uma 

colcheia (ou meio tempo) da nota de duração mais longa. A este procedimento se dará o nome de 

primeira defasagem rítmica ou troca de fase. No exemplo 2, desenhou-se sequencialmente as seis 

defasagens utilizadas pelo compositor no decorrer da peça e o primeiro ponto de ocorrência das 

mesmas. Porém, dos oito deslocamentos possíveis na utilização de sete semicolcheias e uma 

colcheia num compasso 2/4, o autor utiliza apenas sete deles, excluindo uma única figuração 

rítmica destas combinações. A posição de origem será chamada de def. O. 

 

(Ex. 2) – defasagens utilizadas em ordem de aparição. 

 

 

2.3 Os elementos da cultura brasileira 

 

 

Até esse ponto, nada se disse sobre a brasilidade supostamente associada à peça. Onde estaria 

tal elemento em uma obra minimalista como esta? A resposta pode estar no caráter sincopado da 

estrutura rítmica de Diálogos. Embora não haja um consenso sobre a origem da síncope 

(semicolcheia/ colcheia/ semicolcheia) na música popular afro-americana, tal figuração vem 

sendo apontada como “(...) a principal fórmula do cancioneiro binário Latino Americano (...)” 
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(Vega apud CANÇADO, 1999). Na música brasileira isto não é diferente. Gerard Béhague 

(1979) destaca a existência de defasagens no padrão rítmico em decorrência de síncopas em 

várias manifestações da música popular na América Latina como uma marca importante da 

influência africana. O samba e o maxixe, entre outros, são algumas dessas manifestações. Porém, 

de fato, somente o uso da síncopa como figuração rítmica principal de uma peça não seria grande 

inovação no painel da brasilidade musical, haja visto que, desde o final do século XIX, os 

compositores já se utilizavam deste recurso. No entanto, o interessante na obra analisada é que o 

processo de defasagem dos padrões sincopados na estrutura rítmica gera uma espécie de síntese 

das possíveis aparições desta figura num compasso binário simples. Esta generalização se 

comprova pelo fato de que os padrões descritos no exemplo 2 poderiam representar fragmentos 

significativos de melodias e acompanhamentos em muitas de nossas músicas, como chorinhos, 

baiões, cocos, sambas e maxixes. 

Voltando à partitura da obra em questão e isolando a configuração rítmica da L.II (ex. 3), 

percebe-se a ocorrência de uma defasagem de caráter interno nessa estrutura. Na verdade, a linha 

se articula sempre em colcheias, mas há uma troca de fase no compasso nº 6, quando ocorre uma 

defasagem de semicolcheia da melodia. Alguns instantes depois, no décimo compasso, ouve-se a 

retomada da fase original. Tal estrutura rítmica será seguida durante toda a primeira seção 

composicional (até c. 45).  

 
(Ex. 3) – defasagem interna em L.II. 

Pode-se considerar que a origem do movimento de troca de fase ocorrido dentro da linha 

melódica L.II é uma alusão a esta característica comum da síncopa brasileira. A célula rítmica 

típica do samba – descrita no exemplo 4 – contém uma espécie de defasagem intrínseca do 

padrão rítmico formado por colcheias, onde o primeiro fragmento é repetido, mas deslocado para 

o contratempo e depois recolocado em fase na última colcheia do grupo. Esse elemento de 
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brasilidade abstrato torna-se fundamental para o entendimento do processo de construção da obra 

como um todo, pois será aplicado em vários níveis da composição. 

 

(Ex. 4) – célula típica do samba (superior) e a mesma célula vista sob o aspecto da defasagem rítmica (inferior). 

 

 

2.4 Um diálogo com o passado 

 

 

Lutero Rodrigues (2006, p. 44) aponta certa intertextualidade desta peça com as Variações 

Goldberg, de J. S. Bach, como uma característica marcante. Concordamos com esta afirmação, 

pois as estruturas formais das composições têm paralelos, na medida em que os níveis de 

atividade e dificuldade técnica de execução instrumental vão aumentando a cada seção em ambas 

as composições, chegando ao limite do virtuosismo próximo dos instantes finais.  

Reforçando essa ideia de intertextualidade com a música barroca, nota-se a presença de uma 

estrutura espelhada na construção da L.II em dois níveis: das alturas e do ritmo. No nível das 

alturas vê-se a utilização da inversão e retrogradação – transposta uma quinta acima, T5(R) – de 

uma porção da frase em relação à outra. Percebe-se ainda que existe uma relação similar entre as 

primeiras duas notas da linha (B-F# no segundo tempo do c. 1) e as duas últimas (A-D no c. 10), 

caracterizando o trecho final como uma transposição do retrogrado da inversão da porção inicial 

uma segunda menor abaixo, T11(R). Com relação ao ritmo, pode-se enxergar um espelhamento 

na figuração das notas desta linha numa espécie de movimento rítmico retrogradado e permutado. 

O exemplo 5 é uma ilustração dos fenômenos acima descritos. 
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(Ex. 5) – simetria na construção fraseológica e melódica da L.II. 

 

 

2.5 O conteúdo harmônico 

 

 

No âmbito harmônico, podem-se perceber mais algumas das características composicionais 

do autor, apontadas no início deste texto, como utilização da teoria dos conjuntos e o uso de 

combinações intervalares para gerar o material musical. Tanto na L.I como na L.II, durante toda a 

peça, as notas podem ser agrupadas a cada três compassos no intuito de gerar um mesmo 

conjunto de alturas. Percebe-se essa propriedade ao aplicarmos os conceitos da teoria dos 

conjuntos de Allen Forte, onde se deve desconsiderar o registro e a sequência em que as notas 

aparecem na pauta. Se agruparmos as notas de L.I e L.II separadamente dos compassos um (c.1) 

ao compasso três (c. 3), teremos em ambos os casos o seguinte conjunto: “B-D-F#-G-A”, cuja 

forma primaria é (01358). Chamaremos este grupo de conjunto K (conj. K). Tomando as notas do 

quarto ao sexto compasso, obtemos o conjunto “B-D-E-F-A” (01368), ao qual denominamos 

conjunto L (conj. L). Finalmente, temos o conjunto M formado pelas notas “Bb-Db-F-G-Ab” 

(02368) pertencentes aos compassos de nº 7 a 9. Cervo (2005, p. 61) aponta para uma permutação 

entre os intervalos contidos nestes conjuntos. Deste modo, o conj. K (B-D-F#-G-A) poderia ser 

representado como a sequência de intervalos de 3-4-1-2 semitons contida entre as notas dispostas 

em serie; o conj. L (B-D-E-F-A), pelos intervalos de 3-2-1-4 semitons; e o conj. M (Bb-Db-F-G-

Ab), pelos intervalos de 3-4-2-1 semitons. Porém, há um quarto tipo de módulo de notas não 

detectado por Dimitri, o conj. N (C-E-G-G#-A#) contendo os intervalos de 4-3-1-2 semitons. 
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Analisando integralmente a peça em busca de todos os conjuntos utilizados pelo compositor, 

encontramos apenas quatro categorias de conjuntos, isto é, que possuem formas primárias 

distintas. São eles: conj. K (01358), conj. L (01368), conj. M (02358) e conj. N (02458). Assim, 

faz-se necessário eleger como um princípio composicional fundamental dessa obra a utilização de 

agrupamentos de cinco alturas que se combinam formando o material harmônico total de cada 

três compassos da partitura. O período de duração de um conjunto será sempre o mesmo – três 

compassos – durante toda a composição. 

A tabela 1 mostra, para todos os conjuntos utilizados na obra, os compassos em que se 

iniciam e terminam, o nome, a transposição, a configuração de notas, a forma primária e a 

nomenclatura empregada por Forte. Essa tabela ainda nos indica as quatro seções da obra através 

das bordas mais espessas que a contornam. Nas formações originais, ou seja, quando não existir 

transposição, marcou-se T0 na coluna corresponde da tabela. Para as transposições, utilizou-se a 

indicação Tn (X), sendo que n corresponde ao número de semitons, ascendentemente, para o qual 

um conjunto original “X” foi transposto. Além disso, a tabela mostra a quantidade de notas 

comuns entre um conjunto e seu antecedente, pois esse foi um fator considerado pelo compositor 

no gerenciamento das transposições e inversões dos módulos de alturas – é interessante notar que 

esse processo foi assistido computacionalmente, em caráter pioneiro no Brasil na época da 

composição da peça.3 

                                                           
 
 
3 Informações fornecidas pelo autor em entrevista informal realizada na Universidade de São Paulo em 2009. 
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(Tabela 1) – estrutura formal e análise dos conjuntos de alturas. 
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2.6 A divisão formal 

 

 

Detectada a estrutura transformacional das alturas, regida pelos quatro conjuntos base (K, L, 

M e N) e suas transposições e inversões, é necessário dizer que a diferença entre as seções em 

Diálogos não se dá somente pelo uso de materiais harmônicos diferentes, pois muitas delas se 

utilizam de conjuntos em comum. O tratamento fraseológico, melódico e o processo de 

adensamento rítmico são o que fará a diferenciação entre as partes, num movimento crescente do 

índice de atividade dos instrumentos e expansão do campo de tessitura. O autor colocou 

indicações na partitura – sob a forma de letras de ensaio – que coincidem com a divisão formal 

aqui proposta. A divisão citada é a seguinte: seção A (c. 1-45), B (c. 46-63), C (c. 64-87), D (c. 

88-105). A forma final da peça seria A, B, C, D, A, pois há um retorno da capo al fine, 

encerrando-a no compasso nº 45. 

A diferença entre as seções A e B não se dá pelo uso de materiais harmônicos diferentes, pois 

ambas se utilizam de muitos conjuntos comuns. Mas, como será visto, o tratamento fraseológico, 

melódico e o processo de defasagem rítmica é que farão essa diferenciação. 

Como vimos no início deste capítulo, do primeiro ao nono compasso são apresentados três 

conjuntos base, dos quatro a serem utilizados: os conj. K (c. 1-3), L (c. 4-6) e M (c. 7-9). A partir 

do compasso seguinte, ocorre a primeira defasagem aplicada à estrutura rítmica. Os próximos três 

agrupamentos de notas são, respectivamente, do tipo K (c. 10-12), L (c. 13-15) e L11 (c. 16-18). 

Nota-se então que a cada três compassos há uma mudança de conjunto e que a cada três 

mudanças de conjunto ocorre uma nova defasagem da estrutura rítmica. Essa é a configuração 

harmônica que rege a peça até o compasso nº 45, onde está sinalizado o fine que acontecerá após 

a recapitulação no da capo. No âmbito melódico, vimos anteriormente o comportamento de L.I e 

L.II nos primeiros compassos. Embora haja um deslocamento rítmico em L.I e ocorram 

modulações provocadas pelas mudanças dos conjuntos aplicados nas duas linhas, ambas 

permanecem com seus contornos melódicos originais até esse ponto. Além disso, o processo de 

deslocamentos estruturais da figuração rítmica se encerra nesse mesmo momento, o que 

caracteriza o fim da primeira seção, a qual se chamará seção A. Outro fator que marca este 

momento como o final da seção é o fato de que a linha L.II se repete cinco vezes até aqui (c. 1-
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45), mas sempre de maneira variada no tocante às alturas. 

Na seção B (c. 46-63), percebe-se um primeiro adensamento (adto. I) do índice de atividade 

dos instrumentos. L.II (c. 46 na marimba) sofre uma aceleração de figuração rítmica para 

semicolcheias e passa a alternar-se no campo de tessitura entre o grave e o agudo no momento de 

trânsito para o outro instrumento. Essa linha torna-se agora uma melodia que desenha um mesmo 

contorno melódico, porém partindo de diferentes notas de um mesmo conjunto. L.I retorna à 

defasagem original (def. O) e, após nove compassos, sofre a primeira defasagem, como no início 

da peça.  

A seção C (c. 64-87) inicia-se com o segundo adensamento (adto. II). A L.I passa a ser 

articulada em sextinas (e será está sua figuração rítmica até o fim da seção D, a última antes do 

da capo) e o seu campo de tessitura aumenta, enquanto L.II permanece com uma configuração 

parecida com a da seção anterior. Porém, o material harmônico desse momento é inteiramente 

novo. Aparecem os conjuntos IK (inversão do conj. K) e o quarto tipo básico de forma primária, 

o conjunto N (02458). Como desdobramento destes dois conjuntos, vê-se a aplicação de um 

pensamento binário – em oposição às combinações ternárias anteriores (K-L-M e variações) – no 

desenvolvimento harmônico deste trecho. Ouve-se o seguinte encadeamento dos conjuntos: IK (c. 

64-66 e c. 76-78) – N (c. 67-69 e c. 79-81), IK2 (c. 70-72 e c. 82-84) – N2 (c. 73-75 e c. 85-87). 

No compasso nº 76, ocorre o terceiro adensamento de atividade instrumental (adto. III). Agora, a 

L.II passa a ser articulada também em sextinas (iniciando-se pela marimba), mas com uma 

defasagem em relação a L.I equivalente a uma semicolcheia.  

A última seção (D) – c. 88 ao c. 105 – começa com o adensamento IV, onde L.II figura em 

sextinas praticamente sem interrupções, salvo a nota ligada entre a primeira e a segunda 

repetição, por motivos técnicos de execução, provavelmente. Com relação às alturas, voltamos a 

ter uma estrutura ternária de combinações dos conjuntos. Vemos: K9 - L9 - IK7 (c. 88-96); K7 - L7 

- IK11 (c. 97-105). É importante notar que no trecho do c. 97 ao c. 105 acontece o quinto e último 

adensamento (adto. V), quando L.II está escrita em fusas na partitura. Esse é o momento de maior 

índice de atividade dos instrumentos e de maior saturação do campo de tessitura. Após um corte 

repentino, se restabelece a primeira seção (A) pelo da capo grafado no compasso nº 105. 

 

 

 



 51 

2.7 Os processos composicionais 

 

 

Já se observou que existem duas linhas que caminham num diálogo interinstrumental e que, 

dentro delas, existem processos de defasagem aplicados exclusivamente à estrutura rítmica. Em 

relação às alturas, Rodolfo Coelho constrói ao longo de toda a peça dezoito conjuntos 

pentatônicos. Todos eles, como citado anteriormente, são agrupáveis dentro das quatro categorias 

maiores formadas pelos conjuntos K, L, M e N de acordo com seus radicais intervalares, ou seja, 

são formas de transposição ou inversão de um destes conjuntos originais. Esse procedimento dá 

unidade ao material harmônico da peça pela proximidade que as sonoridades dos conjuntos 

derivados sempre manterão com o seu agrupamento de origem. Isso porque tais agrupamentos de 

cinco sons são baseados na permutação de notas separadas pelos intervalos de 1, 2, 3 e 4 

semitons, como pertencessem a um conjunto de alturas de Forte, porém seria um conjunto de 

intervalos. O processo de mudança de um módulo de notas para o outro é regido pela quantidade 

de notas comuns existentes entre cada um deles. Dessa forma, o compositor pode gerir o nível de 

contraste harmônico entre as passagens. Tal recurso é utilizado para criar expressividade 

discursiva, uma espécie de sinuosidade numa música aparentemente linear que caminha em fluxo 

contínuo.  

 

 

2.8 Considerações finais 

 

 

Em suma, conclui-se que essa obra pode ser enquadrada num tipo particular de 

desenvolvimento matemático do minimalismo, utilizando-se de uma textura polifônica barroca, 

porém contínua, como intertextualidade latente. Além disso, percebe-se o uso de elementos de 

brasilidade a partir da abstração do comportamento comum das células rítmicas de diversas 

manifestações étnicas no Brasil, que é o fenômeno da defasagem rítmica na geração das síncopas. 

Tudo isso ocorre em nível estrutural – para além da percepção auditiva superficial – devido a 

uma preocupação do autor em manter certa simplicidade na escuta da peça. Brian Eno (apud 

ROSS, 2009, p. 498) se refere ao minimalismo como “um afastamento da narrativa em direção à 
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paisagem, de um evento representativo a um espaço sônico”. Sem dúvida, a obra analisada neste 

trabalho compartilha dessa metáfora. No entanto, ao introduzir uma complexidade estrutural 

aliada a um elemento de identidade cultural, mas sem perder a aura simples, o compositor traz 

sua obra para um novo lugar no mundo da composição que quer lidar com elementos mínimos. 



 

3. CAPÍTULO III – Ginga (1994) 
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3.1 Gingando com Marisa Rezende 

 

 

Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana, que se expressa 
com mais vigor nas áreas onde o negro mais se concentrou. Às vezes, é tamanha, que faz 
da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas verdadeiras províncias culturais negras, nas 
quais a criatividade africana se expressa gloriosamente. (RIBEIRO, 1992, p. 43)  

 
No Brasil, como nos Estados Unidos, em Cuba, e em outras nações da América 

onde o negro está presente em larga escala, as influências africanas tiveram um efeito 
profundo sobre a cultura da nação. Isto não poderia ser mais visível do que na música. 
(VASSBERG, 1976, p. 35, tradução nossa)  

 
As ideias contidas nas afirmações acima já se tornaram parte integrante do discurso quando se 

trata da identidade do povo brasileiro. Isso faz do campo musical um meio instigante para 

discussões dessa questão. Luis Ellmerich (apud SALLES, 2005, p. 203) enfatiza “a importância 

do elemento africano na música brasileira” citando vários autores, como Lorenzo Fernández, 

Gilberto Freyre, Andrade Muricy, Rocha Pombo, Agripa Vasconcelos e Auguste de Saint-Hilaire. 

Partiremos dessa premissa para investigar a utilização das danças africanas e brasileiras na 

composição da peça Ginga (1994) de Marisa Rezende. Procuraram-se estabelecer as relações 

entre as texturas da obra e as estruturas rítmicas das músicas associadas às danças ogogo, 

agbadza (africanas) e samba (brasileira), tentando identificar os processos composicionais 

envolvidos no seu desenvolvimento formal. Pretende-se destacar a posição singular que Ginga 

deve ocupar frente ao repertório que se utilizou de fontes africanas ou afro-brasileiras, em 

detrimento da maneira diferencial com que foram trabalhados tais elementos em sua construção. 

“Ginga explora células de algumas danças africanas e brasileiras (ogogo, agbadza, samba), 

tratadas repetitivamente”, como enunciado no encarte de sua primeira gravação (REZENDE, 

1998). Tais danças têm origem etnomusicológicas. Marisa Rezende, em entrevista (REZENDE, 

2010), declara haver tido contato com esse material a partir do “trabalho do Marcos Lacerda”.  

 

 

3.2 As danças africanas  

 

 

A versão de ogogo utilizada por Marisa Rezende é uma peça de repertório da população 
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ioruba, associada à cerimônia de Egungun – um culto ancestral de origem nigeriana, do povoado 

Pobè, no Benin. A música é executada engenhosamente por cinco tambores do tipo batá: omele 

ako, omele abo, eki, ako e iya ilu. 

Agbadza é um tipo de manifestação (recreational musical) realizada pela população Anlo-

Ewe de Gana (Nketia, 1974, p. 255). Sua formação instrumental pode variar, mas, comumente, é 

constituída por tambores, agogôs, afoxés e palmas. As peças agbadza possuem uma estrutura 

também complexa que é dominada por músicos treinados, geralmente pertencentes a associações 

regionais especializadas em alguns tipos destas músicas (NKETIA, 1974, p. 43).  

Os contextos em que ocorrem e os efetivos dos conjuntos instrumentais de ambas as músicas 

africanas referidas podem variar, porém, para o estudo aqui proposto, nos basta saber que seu 

caráter altamente reiterativo permite notar suas nuances a partir de um padrão comum de 

repetição (standard patern), sobre o qual a música se desenrola, que deve ser grafado sobre uma 

duração de referência (main beat), como demonstra Kofi Agawu (2003, p. 75). Lacerda (1990, p. 

18) denota que tais durações referenciais podem ser binárias (ex.: uma semínima numa fórmula 

4/4 de compasso) ou ternárias (semínima pontuada, em 12/8). Mais adiante, utilizaremos algumas 

transcrições que nos mostram as texturas instrumentais de um trecho de cada uma das danças 

africanas empregadas por Marisa Rezende. 

 

 

3.3 Os ambientes sonoros 

 

 

Nesta obra, a divisão entre as seções ocorre de forma paulatina e não marcada. Há sempre 

uma intersecção dos materiais, criando uma espécie de zona de transição, quando se vai mudar de 

seção. A imagem de construção, desconstrução e reconstrução de ambientes sonoros 

relativamente estáveis (harmônica e ritmicamente) se coloca como uma ideia chave para a análise 

formal de Ginga, bem como para o entendimento de várias composições da segunda metade do 

século XX – num paralelo com o conceito que Brian Ferneyhough (1995) chama de música 

processual. 

De maneira geral, a peça caminha num processo contínuo de formação, deformação, 

desfazimento e reformação de ambientes musicais. A formação de uma seção se dá pelas 
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permanências, como a textura construída sobre as figurações das danças africanas e brasileiras. 

De dentro desses ambientes, emergem tendências que podem ter direcionalidades distintas e 

defasadas. Tais características, aliadas à introdução de novos elementos e ritmos, indicam 

transformações e geram deformações nos ambientes. O surgimento de elementos sonoros 

inéditos, como novas figurações e novas harmonias – ainda não ouvidas no decorrer da obra – 

serão uma espécie de bandeira que demarca a transição para um novo ambiente. Geralmente, na 

parte central das seções os materiais tendem a se estabilizar de forma cumulativa. 

A compositora comenta o intuito de “contrapor padrões rítmicos diferentes” (REZENDE, 

2010) a partir da utilização das estruturas do “material recolhido por Lacerda” e do samba. 

 

 

3.3.1 Seção I – um ambiente sonoro textural 

 

 

Ginga inicia-se com um ostinato, em oitava diminuta, na região grave do piano. A aparição 

dos outros instrumentos se dá de forma sucessiva e aditiva, isto é, uma vez que um deles começa 

a participar não cessa mais. Assim, a figuração do piano é respondida pelo contrabaixo, no 

contratempo do primeiro tempo do segundo compasso e em seguida, pela flauta. No compasso de 

nº 4 aparecem o trombone e o clarinete. No compasso nº 5, o fagote. No compasso nº 7 

finalmente o violoncelo começa a tocar. São todos, predominantemente, sons curtos e reiterações 

da mesma classe de altura. A textura instrumental vai se adensando rítmica e harmonicamente – 

pela simultaneidade de ataques e das alturas – e, compasso a compasso, cada instrumento do 

conjunto passa a articular mais vezes essas notas. Na realidade, o processo que está sendo 

empregado nesse trecho é uma espécie de forma cumulativa para cada linha, isto é, uma gradual 

aparição de fragmentos dos padrões baseados nas linhas instrumentais pertencentes à textura 

rítmica da dança ogogo. Nesse processo, a forma integral do padrão de cada linha (que terá a 

duração de um compasso completo em Ginga) só aparecerá mais adiante na partitura, no 

momento de maior densidade e amplitude da textura até então, por volta dos compassos nº 17 e nº 

18. Isso ocorre, após um breve filtro aplicado ao espectro sonoro grave, com a omissão do 

ostinado do piano por dois compassos (cc. 15 e 16).  

Vale notar que, nesta seção da obra, há um jogo interessante no preenchimento do tempo e 
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contratempo, na medida em que os compassos se sucedem. Isto é causado pela maneira como as 

células rítmicas vão sendo introduzidas e o modo com que elas vão tendo seus tamanhos 

aumentados dentro de cada linha instrumental, até atingirem a integralidade dos seus padrões 

simultaneamente. Assim, consequentemente, há o preenchimento de todas as subdivisões 

quaternárias de cada um dos quatro tempos do compasso.  

A textura rítmica da peça ogogo é composta por cinco linhas instrumentais de caráter binário. 

São tambores batá de tamanhos e sonoridades diferentes (ver ex. 6). 

 

(Ex. 6) – textura rítmica da peça ogogo. 

 

Observemos agora o compasso 18 de Ginga para identificar a correspondência dos padrões 

contidos em sua estrutura:  

Linha 1 (L.1) – encontra-se na flauta, sobre a mesma subdivisão em semicolcheias ouvidas no 

tambor omele ako, no c. 5 da transcrição de Marcos Lacerda (1988, p. 26);  

Linha 2 (L.2) – é representada pelo clarinete, oriunda do mesmo tambor da L.1, porém, sobre 

o padrão do c. 3; 

Linha 3 (L.3) – está presente na mão direita do piano e no violoncelo e origina-se do c. 2 do 

omele abo na textura africana;4 

Linha 4 (L.4) – ouve-se ao trombone, criada a partir das colcheias no c. 3 do Eki;  

Linha 5 (L.5) – baseada no c. 4 do tambor Ako, ouve-se ao contrabaixo e fagote;  

                                                           
 
 
4 Vale citar que esta é a linha mais estável na peça ogogo e denominada como topoi ou time line por alguns 
estudiosos da música africana como Kofi Agawu (2003, p. 73). Ela serve como referência para todos os participantes 
da manifestação: dançarinos e músicos. 

fonte: Lacerda (1988, p. 26) 
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Linha 6 (L.6) – é executada na mão esquerda do piano sobre a figuração de abertura realizada 

pelo tambor Iya Ilu no conjunto ioruba, c. 1 da transcrição.  

O exemplo a seguir (ex. 7) mostra a textura rítmica do compasso referido. Vale esclarecer que 

as acentuações da linha 1 (L.1) executada pela flauta foram acrescentadas pela compositora 

provavelmente porque remetem a um padrão rítmico similar ao do samba, que será utilizado na 

seção seguinte da obra.  

 

(Ex. 7) – textura rítmica no compasso nº 18 de Ginga. 

 

Percebe-se que a autora utilizou apenas alguns dos padrões da música ioruba para compor a 

sua própria estrutura vertical na simultaneidade das células. Na verdade, durante toda sua 

composição, Marisa Rezende cria novas texturas rítmicas baseadas em fragmentos recortados das 

danças africanas e brasileiras, sejam eles oriundos das cinco linhas instrumentais da peça ogogo, 

transcrita por Lacerda, da peça agbadza ou das células do samba. Mais adiante, daremos outros 

exemplos desse emprego das figurações ioruba na obra. 

Um procedimento que também deve ser ressaltado, para o entendimento do processo de 

construção da peça, é a maneira com que a compositora distribui as linhas entre os instrumentos 

do grupo em Ginga. Como demonstra o exemplo de nº 8 (a e b), tais linhas se configuram no 

campo de tessitura de forma similar à grafia da transcrição, ou seja, do grave para o agudo, assim 

como os tambores batas (vide ex. 6).  
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(Ex. 8) – distribuição das alturas pelos instrumentos no c. 18 da peça: (a) visão separada de cada uma das linhas; 
(b) visão vertical da textura. 

 

Se juntarmos todas as sete classes de altura presentes na peça até o momento, representadas 

no compasso acima, teremos a formação do conjunto 7-3 – na nomenclatura de A. Forte – ao qual 

chamaremos simplesmente conj. “A”. Vimos que essa textura se forma cumulativamente (do c. 1 

ao c. 18). De modo similar, seu conteúdo harmônico se expande, porém simetricamente (tendo 

como eixo as notas “sib-si”), primeiramente num sentido (acrescentando o “la” e o “lab”) e, em 

seguida, numa outra direção (com a adição das notas “do” e “reb”), como mostra o esquema ao 

lado: [lab-la←sib-si→do-reb]. Completando o conjunto, surge a “mi”, ouvido a partir do 

compasso 7. A relação desta classe de intervalo (quinta ou quarta invertida) na construção da 

obra será aprofundada no decorrer da análise. 

É importante ressaltar que, até esse ponto, não se caracteriza nenhum fragmento ou gesto 

propriamente melódico, pois está sendo enfatizada a textura rítmica como elemento discursivo. 

Por este motivo, chamaremos a este primeiro ambiente sonoro da obra de Seção I (c. 1 ao c. 19). 

A figuração em fusas da flauta, que chamaremos de célula 1 – baseada no compasso 10 da linha 

do tambor omele ako na transcrição (ex. 9) – sinaliza a mudança de comportamento que ocorrerá 

na partitura.  

 
 

(Ex. 9) – figuração em fusas executada pelo tambor omele ako na música ogogo. 
 

3.3.2 Seção II – fragmentos melódicos 

 

 

A partir do compasso 20, passa-se a delinear um traço melódico mais definido. A relativa 

fonte: Lacerda (1988, p. 26) 
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estabilidade da estrutura rítmica é quebrada e uma textura mais polifônica se estabelece no 

diálogo de combinações de blocos de instrumentos do grupo. O piano somado ora ao clarinete, 

ora à flauta, executa um novo elemento melódico, ao qual denominaremos célula 2. Tal elemento 

– que é um fragmento da figuração de L.2 (vide o ex. 7) – é respondido sincopadamente pelo 

resto do grupo de câmara. Isso ocorre três vezes (c. 20, c. 21 e c. 23). Em seguida (c. 24.1), ouve-

se um fragmento melódico em bloco muito importante – na flauta, clarinete, piano e violoncelo. 

Tal elemento é a primeira aparição fragmentada de uma melodia que só se revela claramente no 

final da obra. Em nota sobre a peça, é apontada a existência “de uma intenção humorística em 

disfarçar esta melodia, durante os processos de variação aos quais ela é exposta, reservando para 

o final sua mais óbvia e apoteótica aparição” (REZENDE, 1998). Há muitas passagens nas quais 

os fragmentos são baseados na referida melodia.  

Essa espécie de tema final é uma sentença musical que pode ser dividida em duas frases, 

antecedente (c. 105 ao c. 106) e consequente (c. 107 ao c. 108), que chamaremos de frase I (fr. I) 

e frase II (fr. II) respectivamente. Como um todo, esta melodia é constituída de dezesseis sons, 

articulados em apenas seis alturas distintas que apontam para um centro tonal/modal “mi”. A 

frase I pode ser dividida em dois motivos (m1 e m2), de figuração rítmica idêntica, mas 

contornos melódicos distintos. Sua estrutura rítmica é uma variante da figuração do tambor Iya 

Ilu, no compasso 4 da peça ogogo, pois corresponde a uma aumentação rítmica das figuras 

executadas por ele. A frase II é a transcrição exata da rítmica do compasso 5 do mesmo tambor, 

com exceção do último ataque, que foi deixado de fora no tema. O exemplo nº 10 (a) representa a 

versão integral da melodia de Ginga, executada à flauta do compasso 105 ao compasso 108, e (b) 

mostra a figuração do tambor Iya Ilu. 

 

(Ex. 10) (a) – melodia ou tema final de Ginga. 
 

 
 

(b) – linha do tambor ioruba, cc. 5 e 6 da transcrição (LACERDA, 1998). 
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Isso posto, voltaremos ao ponto onde havíamos parado na descrição de Ginga. Estávamos 

observando o novo ambiente (Seção II) que se configura a partir do compasso 20 e segue baseado 

no diálogo entre os fragmentos melódicos em bloco e o elemento sincopado – de caráter 

predominantemente harmônico – até o compasso 29. O conjunto “A”, de sete alturas – formado 

desde o início da obra – passa a ter algumas de suas notas alteradas, conforme demonstram as 

notas negras na pauta superior. No exemplo nº 11, as setas apontam quais notas estão sendo 

substituídas na mudança de um compasso para outro. Na verdade há um processo de 

transformação do conj. A em direção ao conj. B, que será apresentado pela 1ª vez no compasso 

27. Logo, os conjuntos evoluem da seguinte maneira (ex. 11):  

 

(Ex. 11) – evolução do conjunto “A” na mudança de ambiente; os números 7-(_) indicam as nomenclaturas de 
Forte para estes conjuntos. 

 

A partir do compasso 21, a intersecção dos conjuntos torna-se complexa, pois a harmonia 

deste trecho é instável – se comparada ao que ocorria até este ponto (c. 1 ao c. 20). Assim, para 

nós é interessante ressaltar apenas a ocorrência de dois subconjuntos de “A”, que exercem 

funções importantes no diálogo com os fragmentos melódicos blocados (ex. 12).  

 
(Ex. 12) – subconjuntos de “A” nas figuras sincopadas da Seção II. 

 

O fragmento melódico – motivo 1 da frase I – aparece no compasso 24.1 (na flauta, clarinete, 

violoncelo e piano) e no compasso 25.1 (na flauta, clarinete, fagote, violoncelo e piano). Eles 

estão, contudo, numa divisão rítmica diferente da original, através de uma diminuição da 

figuração, e aparecem harmonizados em um bloco instrumental, por movimentos de quartas e 
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quintas paralelas. Em seguida (c. 26 ao c. 28), ainda em bloco, temos a frase I do tema, 

fragmentada ao longo destes quatro compassos. 

Antes de seguirmos adiante, faz-se necessário digressionar um pouco mais sobre a 

harmonização da melodia final de Ginga. Para podermos entender melhor a coerência do 

conteúdo harmônico da obra, é preciso que nos atentemos ao bloco sonoro com que se apresenta 

essa frase I do tema, do compasso 26 ao 27. Para facilitar a compreensão, teremos que observar 

primeiramente a somatória das alturas tocadas pelos instrumentos (exceto o piano) no compasso 

27, que é o segundo motivo da frase, para depois analisarmos o compasso 26. Como vemos no 

exemplo 13 (a), o conjunto formado engloba todas as seis notas do tema e ainda mais uma nota, o 

“do#”. Ela nos mostra também as notas do piano que não foram consideradas para a formação do 

conjunto, mas que constituem um elemento importante na próxima seção da obra. Na tabela de 

Forte, este é o conjunto 7-35 e coincide com o modo maior da escala tonal, podendo ser 

articulado modalmente, como é o caso do tema de Ginga. Sob este conjunto, grafaram-se as notas 

que o piano executa nesse mesmo momento, mas que fazem parte de outro conjunto, um 

subconjunto de “A” (3-1). O exemplo 13 (b) demonstra como pode ter sido formado o conteúdo 

harmônico do conjunto “B” através do empilhamento de quintas justas, pois, de fato, essa 

sonoridade está presente nos três primeiros sons da melodia.  

 

(Ex. 13) – (a) acima, o conjunto “B” visto horizontalmente; abaixo, o elemento sincopado do piano; (b) conj. 
“B”, visão vertical, empilhamento de quintas. 

 

Similarmente, podemos somar todas as alturas do compasso anterior (c. 26), obtendo assim 

um conjunto de oito classes de altura. Na verdade, este conjunto pode ser visto como o produto 

da intersecção de dois conjuntos “B” (ex. 14). 
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(Ex. 14) – (a) conj. B3 e B8, visão vertical, empilhamento de quintas; (b) somatória dos conjuntos vista 
horizontalmente. 

 

Voltando à partitura, para seguir com a descrição, percebemos que sob a frase I da melodia (c. 

27 e c. 28), o piano introduz uma figura sincopada. Esse novo elemento ganhará força e se 

estabelecerá como fio condutor da próxima seção da peça. Seu conteúdo harmônico é um 

subconjunto de “A”, formado pelas primeiras quatro notas e a última, transpostas terça maior 

abaixo (T8). Como notamos no ex. 15. 

 

(Ex. 15) – relação entre o conjunto “A”e um de seus subconjuntos de cinco notas. 
 

 

 

3.3.3 Seção III – o samba 

 

 

A partir do compasso 30, percebemos o padrão sincopado que havia sido iniciado pelo piano 

no compasso 27 – agora repetido pelo violoncelo e contrabaixo e complementado pelo piano – 

como um ostinato de um compasso de duração, que é repetido até o compasso 36. Na verdade, 

estamos diante de um novo ambiente sonoro (Seção III – c. 30 ao c. 42) que remete ao universo 

do samba, até mesmo pelo uso percussivo do corpo destes instrumentos, indicado na partitura. 

Tanto que, sobre o ostinato, os sopros executam ataques sem alturas definidas – utilizando 

técnicas estendidas na produção dos sons – que remetem ao uso da cuíca e de instrumentos como 
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o ganzá e o reco-reco. Segundo a própria autora (REZENDE, 2010), “o padrão rítmico básico do 

samba entrou no meio de outros, das danças africanas”, a partir de uma experiência pessoal, pois 

“vem de tocá-lo de ouvido”. Em meio a essa textura, o trombone toca, fragmentadamente, na 

região grave, a frase II do tema, transposta uma quinta abaixo (T5), do compasso 33 ao compasso 

36 (ex. 16). 

 
(Ex. 16) – frase II do tema fragmentado em meio à textura do samba. 

A partir deste momento (c. 37), os sopros começam a reconstituir uma textura rítmica similar 

à do compasso nº 18, ainda que permaneçam executando sons de alturas indefinidas. Tal textura é 

baseada na peça ogogo, como anteriormente ilustrada neste capítulo (vide ex. 7). O piano 

novamente é responsável por apresentar o elemento causador de mudança na textura. Assim, do 

compasso 37 ao compasso 40, reaparecem variantes da célula 2, enquanto, no compasso 41, 

vemos a figura em fusas, célula 1 (demonstrada anteriormente no ex. 9), e, em seguida, uma 

pequena célula em semicolcheias. Esta última célula é um elemento novo na peça, ao qual 

chamaremos de célula 3. Na verdade, esses fragmentos do piano introduzem uma espécie de zona 

de transição (do c. 43 ao c. 46) que se estende até o estabelecimento de um novo ambiente sonoro 

mais estável, a partir do compasso 47.  

Uma vez mais, acontece a interação entre subconjuntos de “A” em áreas de transição dos 

ambientes sonoros. Ouvimos subconjuntos já utilizados anteriormente (vide os exemplos 12 e 

13), como os conjuntos 3-5, 4-8, no compasso 41; o set 5-5, no compasso 42; além do conjunto 3-

1, nos compassos 43 e 44 (ex. 17).  

 

(Ex. 17) – subconjuntos de “A” na mudança da seção III para a seção IV. 
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No compasso nº 46, surge pela primeira vez uma sonoridade diatônica mais explícita. É uma 

transposição do conjunto “B”, terça maior acima (B4). Uma evidência que reforça nossa tese de 

formação desse conjunto através do empilhamento de quintas justas é a mão esquerda do piano. 

Contudo, nessa passagem (c. 46), está omitida a nota “sib”. O exemplo 18 ilustra: (a) a 

sobreposição de quintas; e (b) o resultado horizontal diatônico deste procedimento. 

 

(Ex. 18) – (a) a sobreposição de quintas verticalmente; (b) o resultado horizontal diatônico. 
 

 

3.3.4 Seção IV – novo ambiente sonoro 

 

 

O trecho seguinte da peça (c. 47 ao c. 55) – Seção IV – se desenvolve a partir de um grande 

ostinato em fusas (sequência de células 1) e uma pequena célula em semicolcheias (célula 3), 

ambos executados pelo piano, convivendo com os ataques dos demais instrumentos em bloco. No 

ostinato, predominam os intervalos de segunda menor e sétima maior. Já na pequena célula, 

percebe-se também a presença de terças e quintas melodicamente. Os blocos instrumentais se 

articulam num jogo de complementaridade rítmica sobre os gestos do piano. É como se a 

figuração deste instrumento fosse se incorporando ao grupo todo verticalmente. Porém, 

horizontalmente, é a alternância entre as figurações em fusas (seq. de células 1) e em 

semicolcheias (células 3) que gera movimento na textura. Nos compassos 50-53, percebemos um 

bom exemplo do processo de complementaridade rítmica entre os blocos instrumentais, baseado 

nas figurações do piano. O exemplo a seguir (ex. 19) mostra tal relação no compasso nº 50.  
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(Ex. 19) – jogo de complementaridade na expansão vertical das células 1 e 3. 
 

O conteúdo harmônico de toda esta seção (c. 47 ao c. 55), bem como os primeiros sete 

compassos (c. 55 ao c. 62) do próximo ambiente, é marcado pela permanência de um mesmo 

conjunto de alturas. Ele é a simples transposição do que ouvimos no compasso 46 (conj. B4) um 

semitom acima (conj. B5). Entretanto, há um procedimento adicional que cria um tipo de 

bordadura por sensível superior às notas da quinta “re-la”, como mostra o exemplo nº 20: 

 

(Ex. 20) – o conjunto B5’ e suas bordaduras sobre o eixo de quintas “ré-lá”. 

 

 

3.3.5 Seção V – elementos melódicos cantábiles 

 

 

O andamento diminui no compasso 56, mas, desde o compasso 55, surge um elemento 

melódico – variante do tema final – num diálogo entre a flauta e o clarinete. Doravante, os blocos 

rítmicos instrumentais começam a perder massa sonora progressivamente, enquanto os 
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instrumentos se revezam na execução dessas variantes do tema da peça. A célula 1 fica cada vez 

mais reservada apenas ao piano e passa a ser dominada pela figuração em semicolcheias (célula 

3) ao invés das fusas (célula 1). Esse ambiente – Seção V (c. 56 ao c. 71) – é marcado pela 

presença cada vez maior destes excertos fragmentados da referida melodia e pela diminuição da 

incidência dos blocos rítmicos. A textura torna-se cada vez mais polifônica e, com exceção do 

piano, ouvimos tal elemento melódico em todos os instrumentos do grupo. Por exemplo: a) do 

compasso 59.2 ao 62.3, a flauta, o clarinete e o fagote se complementam num jogo que se baseia 

na frase I na íntegra (m1 e m2), porém transpostos um tom abaixo (T10), com centro tonal/modal 

ré; b) no compassos 66 e 67, ocorre um processo similar, no entanto, transposto para outro 

centro, do (T8); c) do compasso 68 ao compasso 71, vemos, na partitura, a intensificação da 

textura polifônica baseada em trechos da mesma frase, no centro de réb (T9).  

A seguir, o exemplo 21 (a e b) nos ajuda a visualizar melhor alguns destes fragmentos 

variados: 

 

 

(Ex. 21) – (a) e (b) variantes da frase I do tema de Ginga. 
 

A partir do compasso 63, ocorre um procedimento similar ao que foi desvendado no 
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compasso 26 (vide ex. 14). Nos compassos nº 63, 65 e 66, temos a presença do conjunto de oito 

classes alturas (B4 + B11, ilustrado no ex. 22). 

 

(Ex. 22) – (a) conj. B4 e B11, visão vertical, empilhamento de quintas; (b) somatória dos conjuntos vista 
horizontalmente. 

 

 

Nos compassos nº 64 e nº 67, ouve-se apenas um conjunto, o conjunto B4. Finalmente, do 

compasso 68 até o compasso 71.3, detecta-se exclusivamente o conjunto B11. 

 

 

3.3.6 Coda – uma viagem por todos os ambientes da peça 

 

 

O tempo primo retorna (c. 72). A partir desse ponto, constitui-se uma nova seção com caráter 

de coda (c. 72 ao c. 109, fim da obra). As figuras sincopadas no grave do piano – que já vinham 

ganhando força desde alguns compassos anteriores – passam a ditar o ritmo da peça, como uma 

espécie de tambor, remetendo às texturas da peça ogogo e do samba. Os ataques em bloco dos 

instrumentos reforçam e completam as síncopas do piano. A célula 2 retorna à superfície, 

primeiramente na mão direita do piano e no fagote (c. 72.3, c. 73.4, c. 75.4 e c. 76.1) e em 

seguida em vários outros instrumentos (c. 76.4, c. 80.2 etc.). Surgem fragmentos do tema da peça, 

de diversas maneiras, na composição de uma textura polifônica similar ao que acabamos de ouvir 

na Seção V. Ouve-se a melodia do tema, em etapas: ao trombone do compasso 74.3 ao compasso 

75.3, temos a frase I; no compasso 77, notamos a frase II, dobrada pelo clarinete. Nos compassos 

78 e 79, percebem-se novamente as duas frases do tema, ligeiramente fragmentadas, nestes 

mesmos instrumentos (clarinete e trombone). Os gestos melódicos em semicolcheias – 

primeiramente na flauta (c. 74.3 e c. 75.1) e em seguida somado pelo fagote (c. 77 ao c. 79) – são 

exemplos de disfarces desse tema. O exemplo 23 desvela os disfarces e prolongamentos 
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aplicados pela compositora.  

 

(Ex. 23) – disfarces e prolongamentos das frases I e II, em dois trechos da obra. 
 

É importante notar que as figurações rítmicas do piano (reforçado, em geral, pelas cordas), 

principalmente entre os compassos 76 e 80, estão ligadas à Seção III, que remete ao samba 

brasileiro. Tais figurações configuram uma camada de acontecimento musical, que se estende do 

compasso 71.2 ao compasso 82. As alturas desse elemento sincopado estão baseadas no conjunto 

“B” durante todo esse trecho, mas há uma alternância entre o conjunto original predominante e 

suas transposições, um semitom abaixo (B11) – no compasso 73.3 – ou acima (B1) – do compasso 

76.4 ao compasso 77, do compasso 79 ao compasso 80 e no compasso 81.3. Os fragmentos 

melódicos sobrepostos (do c. 74.3 ao c.79) a essa camada sonora também são oriundos do conj. 

“B”, mas numa transposição distinta, uma segunda maior abaixo (T10). 

No compasso 81.2, ouvimos outro elemento já executado anteriormente na obra. O bloco 

harmônico realizado por todos os instrumentos (salvo a flauta) remete aos gestos predominantes 

na Seção IV (c. 47 ao c. 55). A sequência de células 1, que lá era tocada pelo piano, aqui (c. 82) 

aparece na flauta. Já o trecho entre os compassos 83 e 86, pode ser relacionado aos compassos de 

nº 23 ao de nº 26, na Seção II. Em seguida (c. 86), reaparece o motivo 1 da frase I, sem a última 

nota, nas madeiras. 

A partir do compasso 89 até o compasso 92, percebemos o retorno de materiais musicais 

oriundos da primeira textura da peça (Seção I): as oitavas diminutas nos baixos do piano; as 

figuras rítmicas da peça ogogo – representadas pelas linhas L.3 (no violoncelo) e L.6 (no 

trombone); e o uso de um conjunto de alturas similar ao dos primeiros dezenove compassos. 

Assim, tendo em vista a reaparição de todos os elementos acima citados, é possível confirmar 

que, desde o compasso 72, estamos diante de uma CODA estrutural da peça, pois tivemos 
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excertos dos principais gestos de cada um dos cinco ambientes sonoros (ou seções).  

No compasso 93, estabelece-se uma brusca rarefação da textura, em compasso quaternário 

composto. Trata-se de um processo similar ao de abertura da obra, mas, aqui (c. 93 ao c. 99), a 

textura rítmica é construída sobre os elementos da peça agbadza e o conjunto de alturas é 

composto por fragmentos melódicos pentatônicos da frase I do tema escondido de Ginga, 

distribuídos em várias camadas simultâneas por todo o grupo.  

No compasso 100, o compasso passa a ser ternário simples. Há um retorno da mesma 

figuração (que o piano realizou, do c. 87 ao c. 91), enquanto os outros instrumentos continuam 

executando variantes da primeira frase da melodia, cada vez com maior intensidade e maior 

número de ataques por intervalo de tempo. Dessa forma, a densidade sonora atinge seu ponto 

mais alto no compasso 103.2, para, no tempo seguinte do mesmo compasso, haver um corte 

súbito (c. 103.3). 

Começa aqui (c. 105), a exposição mais exuberante do tema de Ginga. Todos os sopros, 

juntamente com a mão direita (m. d.) do piano, executam isorritmicamente os ataques da 

melodia. As cordas, unidas à mão esquerda (m. e.) do pianista, tocam uma linha que tem contorno 

melódico inverso ao restante do grupo. A harmonização desse grande bloco instrumental sucede 

em duas etapas. A primeira ocorre na frase (fr. I) do tema, onde podemos notar a aplicação de três 

versões do conjunto B – B3 (no c. 105, nos sopros e m. d. do piano), B (no c. 106, nos mesmo 

instrumentos) e B8 (nos cc. 105 e 106, nas cordas e m. e. do piano). O exemplo 24 (a e b) 

demonstra esse conteúdo harmônico.  

 

 
(Ex. 24) – (a) delimitação dos conjuntos B3, B e B8, na harmonização da melodia final; (b) os mesmos conjuntos 

vistos horizontalmente. 
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A segunda etapa se dá a partir do empilhamento de quintas (ou quartas, já que ambos são 

considerados a mesma classe intervalar) e é utilizada na harmonização da frase II (c. 107 ao c. 

108.1). 

No penúltimo compasso (c. 108), vê-se a célula 2 realizada em clusters ao piano e, no último, 

temos uma espécie de cadência no tutti final (c. 109): o movimento de resolução da sensível 

superior em direção à nota mi, que já havia sido ouvido na linha das cordas e do piano na Seção 

III (c. 30 ao c. 35). 

 

 

3.4 Os processos composicionais 

 

 

Ao procurar encontrar os processos que regem o discurso harmônico de Ginga, descobrimos 

que diversas sonoridades são reiteradas no decorrer da composição. Percebemos que, nas várias 

seções da obra (sempre interligadas), existem dois grandes conjuntos de sete classes de alturas 

(conj. A e B) que são trabalhados e se interseccionam em maior ou menor grau durante a peça. 

Percebemos também que, dentro de cada seção, se estabelece uma relativa estabilidade do 

conjunto de alturas e que, nas transições, os elementos se mesclam durante a transformação do 

material musical, até se restabelecer o próximo ambiente. Vejamos agora a tabela 2, que nos 

aponta: as seções (ou ambientes) da peça; o momento de ocorrência; os principais conjuntos; as 

respectivas nomenclaturas (segundo a tabela de A. Forte); e a textura rítmica de referência na 

construção daquele trecho. Assim, teremos uma noção mais ampla da divisão formal e da 

linguagem de Ginga. 
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(Tabela 2) – estrutura formal de Ginga. 

 

Após toda essa decupagem, podemos concluir que a melodia exposta no compasso 105 

funciona como geradora de grande parte do material melódico-harmônico de toda a composição. 

Sobre ela, são aplicadas diversas maneiras de variação e fragmentação, numa espécie de forma 

cumulativa, sendo que a citação original só se desnuda apoteoticamente ao final da peça.  

Portanto, poderíamos apontar como o grande processo composicional gerador desta obra a 

construção e desconstrução de texturas e ambientes sonoros, relativamente estáveis (rítmica e 

harmonicamente). Esse processo se verifica através da aplicação de uma forma cumulativa em 

dois níveis: um sobre as reiterações de padrões definidos, baseados principalmente nas estruturas 

rítmicas das danças ogogo e do samba; e outro sobre as aparições e fragmentações da melodia. 

Em ambos os casos, em maior ou menor grau, as estruturas se desenvolvem crescentemente até 

atingirem versões cada vez mais completas, reservadas a pontos culminantes da obra. No tocante 

às alturas, a autora se utiliza da formação e interação de determinados conjuntos para discursar 

harmonicamente dentro de cada uma das seções. 
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3.5 Considerações finais 

 

 

“A fim de avaliar adequadamente a extensão da influência musical negra no Brasil, é 

necessário primeiro analisar a música negra no contexto Africano” (VASSBERG, 1976, p. 35, 

tradução nossa). Acreditamos que, talvez, a atitude musical de Marisa Rezende possa ser vista 

como um diálogo com essa afirmação, pois – embora de forma lúdica e despretensiosa – a 

conjugação dos elementos das danças africanas (neste caso, agbadza e ogogo) com o samba, 

pode ser interpretada como o emprego simultâneo de fontes musicais ancestrais e descendentes 

em relação à criação dos ritmos populares afro-brasileiros. Desta forma, se poderia associar uma 

espécie de brasilidade indireta derivada da africanidade da obra. Um sentido de brasilidade 

latente atribuído aos elementos da cultura de etnias que nos deixaram uma herança onde “se 

destacam, assinalavelmente, um agudo sentimento de ritmo musical e prodigioso talento 

dançarino, que formaram a estrutura da musicalidade brasileira e lhe emprestam singularidade” 

(RIBEIRO, 1992, p. 42).  

A visão demonstrada acima poderia ser associada de alguma forma ao pensamento 

modernista, na intenção de expressar a essência da música brasileira através de suas raízes. 

Porém, reside justamente aí a grande diferença quanto ao ponto de vista nacionalista. A questão 

do uso da música afro por Marisa Rezende está subordinada ao desejo simples e direto da autora 

de apenas contrapor padrões rítmicos distintos,5 que possuem certo grau de ancestralidade. Mas, 

em nenhum momento há uma hierarquia ou uma orientação ideológica no modo de empregar o 

material de origem étnica ou popular. Não existe a intenção de que a obra seja brasileira ou 

africana, tonal ou atonal, nacionalista ou universalista. Apenas prevalece a liberdade expressiva 

da compositora que se afirma pela presença de um processo composicional individualizado. A 

brasilidade direta – através da noção interiorizada do samba – e indireta – contida na herança 

ancestral da música de etnias africanas – apenas figura como pano de fundo de uma obra que quer 

                                                           
 
 
5 Em entrevista, a autora responde que não há uma intenção simbólica ou ideológica na relação com a brasilidade 
desta obra (REZENDE, 2010). 
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somente gingar à maneira de uma autora que tem um domínio forte do processo ao qual é 

submetido todo esse material musical.  

Tal postura teria certa ressonância nas obras de temática similar em autores como Almeida 

Prado e Steve Reich, que, segundo Salles (2005, p. 209), também se utilizam de “(...) tratados 

etnomusicológicos sobre música praticada no continente africano para realização de obras 

bastante pessoais, sem apelo a nenhum exotismo”. Assim, Ginga poderia figurar em um novo 

lugar na música que lida com elementos musicais afro no Brasil e no mundo. 



 

4. CAPÍTULO IV – Dramatic Polimaniquexixe (1985) 
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4.1 O maxixe poli-maniqueísta de Jorge Antunes 

 

 

Dramatic Polimaniquexixe ou “Quinto movimento para uma suíte implacavelmente longa e 

erótica”– para clarinete, violoncelo e piano – foi composta em meio à vida acadêmica do 

compositor como docente, quando, em 1985, foi criado um trio com essa formação na 

Universidade de Brasília. “Eu me propunha a escrever uma peça nova para o trio” (ANTUNES, 

2010). Gerson Valle aponta para uma mudança na linguagem do autor a partir da composição 

dessa obra. Nela, Antunes utiliza elementos do maxixe (dança típica urbana dos anos 20) como 

material musical. A partir desse período, o “tratamento formal de suas peças encontra-se já numa 

etapa sem qualquer preconceito de concepção” (VALLE, 2003, p. 318).  

Na obra, eu queria trabalhar com os antagonismos das dicotomias próprias à 
sociedade brasileira. O prefixo POLI, do título, tem a ver com a pluralidade; o radical 
MANIQUE diz respeito ao maniqueísmo que se coloca entre o mal e o bem, entre a 
seriedade e o humor, entre a música erudita e a música popular. O sufixo XIXE, 
evidentemente, tem a ver com o maxixe. (ANTUNES, 2010) 
 

No depoimento acima, o autor explicita algumas de suas intenções pré-composicionais 

conceituais que estão representadas no título da obra. No decorrer da análise que será 

apresentada, tentaremos identificar em que medida essas diretrizes foram seguidas e quais, 

possivelmente, foram os resultados musicais decorrentes desse pensamento inicial. 

Com relação às metodologias de análise, utilizaremos basicamente quatro enfoques para 

investigar a peça: a questão formal, o aspecto motívico, análise harmônica tradicional (para as 

passagens tonais) e classificação das relações harmônico-intervalares.  

Ao estudar o tratamento motívico da obra, percebemos que o compositor de 

Polimaniquexixe trabalha com processos próximos da variação em desenvolvimento utilizada 

pela segunda escola de Viena, por autores, como A. Schönberg, A. Webern e A. Berg. As 

expansões, reduções, inversões e retrogradações dos motivos e intervalos são frequentes nessa 

peça. Por essa razão, faremos uso de algumas nomenclaturas desenvolvidas por Schönberg 

(1993) para descrever as afinidades entre os motivos, como por exemplo: variantes do motivo, 

contorno ou perfil, tratamento rítmico e intervalar, aumentação, diminuição, transposição, 

mudança ou retenção (total ou essencial) dos elementos rítmicos, adição de notas auxiliares, 

ornamentação, repetição de elementos, omissão, condensação, deslocamento, entre outros.  

Já as harmonias da obra necessitam dois enfoques distintos de análise, um para os trechos 
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atonais e outro para os tonais. As relações harmônicas das passagens atonais – que são 

predominantes na obra em relação às tonais – podem ser descritas através de classificações, como 

“reafirmação, transposição, reordenação e inversão” das alturas, como propõe Brian R. Simms 

(1996, p. 25). 

 Ao observarmos a partitura de Polimaniquexixe, percebemos que ela se alterna entre 

momentos de atonalidade e trechos baseados em centros tonais. Tal dicotomia pode ser associada 

ao maniqueísmo referido por Antunes em resposta ao nosso questionário – aprofundaremos essa 

questão futuramente neste texto. Além disso, notamos também que a peça pode ser dividida em 

três seções (INTRODUÇÃO, SEÇÃO CENTRAL e CODA) com estruturas e dimensões distintas 

entre si.  

 

 

4.2 A forma 

 

 

A primeira seção (c. 1 ao c. 26) é uma INTRODUÇÃO, em andamento lento, onde são 

apresentados os materiais musicais e os principais processos composicionais que serão 

desenvolvidos durante a peça. Ela pode ser dividida em dois momentos, um tonal (c. 1 ao c. 8) e 

outro atonal (c. 9 ao c. 26).  

A segunda seção (c. 27 ao c. 167) – que chamaremos de SEÇÃO CENTRAL – possui 

andamento moderato e está estruturada em duas partes (A e B). A subseção central “A” (c. 27 ao 

c. 93) possui uma textura próxima do que seria uma melodia acompanhada, porém com uma 

sonoridade totalmente atonal. É uma variação em desenvolvimento dos motivos extraídos dos 

temas maxixados – no violoncelo e clarinete – sobreposta à figuração rítmica em compasso 

ternário do piano. A subseção “B” (c. 94 ao c. 167) é uma sequência de temas maxixados (tonais) 

interpolados por pequenos trechos com sonoridade similar a subseção “A”. 

A terceira seção (c. 168 ao c. 188) é uma CODA e se desenrola em andamento e textura 

similares à introdução. Mas, neste trecho, não há sonoridade atonal, ouvimos apenas um 

contraponto a duas vozes (violoncelo e clarinete) sobre um pedal na nota sol grave do piano que 

dura até o encerramento da peça. 
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A tabela 3 ilustra a divisão formal da obra. 

seção

CODA                     

(c. 168-188)

subseção parte I parte II A B

duração (c. 1-8) (c. 9-26) (c. 27-93) (c. 94-167)

caráter tonal atonal atonal tonal com interpolações atonais tonal

temas 

maxixados

d

a (c. 94-109 ), i1 (110-119), b (120-127.1),  i2 

(127-133), c (134-141.1), i3 (141-143 ),      b' 

(144-151.1), i4 (151-158), d (159-167).

INTRODUÇÃO          

(c. 1-26)
SEÇÃO CENTRAL (c. 27-167)

(Tabela 3) – estrutura formal da peça. 
 

 

4.2.1 Introdução 

 

 

A peça inicia-se com uma introdução lenta (c. 1 ao c. 26). No piano, soam oitavas graves da 

nota “sol” sobre as quais se desenrola uma melodia, no clarinete e violoncelo, que caracteriza o 

tom de sol menor (c. 1 ao c. 8). É uma frase musical que pode ser entendida como antecedente (c. 

1 ao c. 4.1) e consequente (c. 4 ao c. 8). Há uma espécie alusão às cadências II-V-I (c. 3 e c. 4) e 

VI-V-I (c. 6 ao c. 8) da tonalidade de sol menor, ouvidas ao final de cada semifrase. Toda essa 

melodia na verdade é um dos fragmentos musicais baseados em fórmulas rítmico-melódicas do 

maxixe (pesquisadas pelo compositor) e ganhará novo significado ao final da seção central (c. 

159 ao c. 167), ponto culminante da peça. O próprio Antunes faz referência ao processo de 

pesquisa no qual ele se enveredou antes de compor a obra: “Depois de ouvir alguns maxixes 

seguidamente, fiz um levantamento das fórmulas rítmicas e melódicas comuns ou predominantes. 

Foi uma etapa do trabalho de verdadeira pesquisa, para extrair a essência do maxixe” 

(ANTUNES, 2010). Baseado na escuta da coleção de discos em 78rpm de seu pai, o autor criou 

esses pequenos fragmentos, compondo um material de base em centros tonais para a composição. 

Tais trechos aparecerão durante toda a obra, sendo que, na seção central da peça, eles são 

encadeados e entremeados por passagens atonais, como veremos adiante.  

A partir do compasso nº 9, ouvimos uma textura contrapontística bem simples, a duas 

vozes, com o violoncelo e o clarinete alternando-se na movimentação melódica e sem a 
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participação do piano. Os motivos executados pelos instrumentos são variantes de fragmentos dos 

temas maxixados criados por Antunes, como demonstraremos num outro momento. Porém, 

diferentemente dos primeiros oito compassos – onde há um centro tonal bem definido – a 

maneira de trabalhar tais elementos busca um resultado sonoro atonal. Para criar tal sonoridade, 

neste trecho (c. 9 ao c. 26), o autor usa um processo de saturação cromática das alturas. Isto é 

feito basicamente de duas maneiras: 1) através da simples oposição dos motivos em centros 

tonais distintos e com poucas – ou nenhuma – alturas em comum, atingindo quase que o total 

cromático rapidamente; 2) pela deformação interna das relações intervalares de motivos extraídos 

dos temas maxixados criados pelo compositor. 

A primeira oposição de motivos em centros tonais distintos, com poucas – ou nenhuma – 

alturas em comum, pode ser observada do compasso nº 9 ao nº 10, quando o violoncelo executa 

um motivo (m1) sincopado de seis notas (ex. 25), sugerindo um possível modo, agora maior, de 

sol. Em seguida (c. 10.3.2 ao 12.1), o clarinete repete esse motivo meio-tom abaixo (ex. 26), 

mantendo todas as relações intervalares internas, salvo entre as duas últimas notas – por esse 

motivo, chamaremos esta repetição de m1a. Neste pequeno trecho (c. 9 a c. 12.1), com exceção 

da nota “fá”, vê-se toda a escala cromática executada (fa#-sol-sol#-la-la#-si-do-do#-re-mib-mi) 

nos treze ataques (seis notas no violoncelo e seis no clarinete). 

 

(Ex. 25) – primeira aparição do motivo 1, no violoncello. 

 

 
(Ex. 26) – variante (m1a) do motivo 1, no clarinete. 

 

Em elisão com a última nota do motivo m1, ouvimos um novo motivo (m2) executado pelo 

violoncelo, nos compassos nº 11 e nº 12 (ex. 27). Este fragmento de três notas é composto por um 

semitom descendente e uma sexta maior ascendente (m2 = ↓2m , ↑6M). Em seguida, há um 

discurso aparentemente mais livre, porém as linhas melódicas são baseadas em variantes do 

motivo (m2).  
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(Ex. 27) – o motivo 2, no clarinete, em sua primeira aparição. 

 

Para facilitar o entendimento da classificação motívica, em geral, no decorrer de toda a 

análise, criamos a tabela a seguir (tab. 4), para exemplificar tais classificações em diversas 

variantes do motivo 2. As letras ao lado (m1a, m1b, m1c etc.) indicam alteração de intervalo; as 

linhas (’) sobre os números demarcam mudança de direção de algum dos intervalos do motivo 

original; e as letras “R” e “I” referem-se aos procedimentos de retrogradação e inversão, 

respectivamente. 

 
(Tabela 4) – exemplos de classificação das variantes motívicas. 

 

São muitas as variantes de m2 nos compassos que se seguem (ex. 28). No clarinete (c. 12 

ao c. 13.1), trata-se de duas alterações no motivo original, gerando a variante m2’a: a direção do 

primeiro intervalo (↑2m) – que era descendente – e o tamanho do segundo intervalo – 

transformado a 6M em 5J. De forma elíptica, a última nota (“do”, c. 12.2) de m2, no violoncelo, é 

o início da inversão (Im2’a) – transposta 3M abaixo – da variante que foi descrita no clarinete. 

Ulteriormente (c. 13.2), ainda no cello, percebemos a inversão, transposta (2M abaixo), de m2, 

que chamaremos Im2.  
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(Ex. 28) – as variantes do motivo 2: m2’a, Im2’a e Im2. 

 

De tal modo, neste trecho (c. 12 e c. 13), apreendemos um bom exemplo de como a 

saturação cromática das alturas pode ser obtida através do segundo tipo de recurso, referido há 

pouco, ou seja, pela deformação interna das relações intervalares de motivos extraídos dos temas 

maxixados. Assim, são ouvidas dez das doze notas da escala cromática (faltando apenas as notas 

“sol” e “la”) nos treze ataques realizados pelos instrumentos (quatro notas no clarinete e nove no 

violoncelo).  

O violoncelo prossegue tocando uma frase solo (c. 14 ao c. 18), também baseada em 

transposições e variações de m2. No último compasso desta frase (c. 18) ouvimos um importante 

motivo (m3), que será repetido, transposto um semitom abaixo, ao final da próxima frase pelo 

clarinete no compasso 22. O exemplo 29 (a e b) representa esses motivos respectivamente. 

        
(Ex. 29) – (a) o motivo 3; (b) sua transposição T11. 

 

No compasso 19, o clarinete toca onze notas distintas em série, que somadas ao “sib” do 

violoncelo (c. 21) atingem o total cromático. A parte do violoncelo pode ser vista como uma série 

de três elisões do motivo m2 em duas formas de variação: m2b, do compasso19 ao compasso 

20.1, onde a sexta maior do motivo original transforma-se em sétima menor e m2c, do compasso 

20 ao compasso 21, com a diminuição do mesmo intervalo para sexta menor.  

Doravante (c. 23 ao c. 26), ocorre uma segunda oposição de motivos em centros tonais 

distintos, encerrando a seção introdutória da obra. O motivo m1 aparece – com figuração rítmica 

diminuída para síncopa de semicolcheia, colcheia, semicolcheia – primeiramente no clarinete 

(reb-mib-fa-solb-lab-sib), em seguida no violoncelo (si-do#-re#-mi-fa#sol#) e novamente no 
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clarinete, na versão m1a incompleta [re-mi-fa#-sol-(la)-sib] omitindo a nota “lá”. Durante esses 

três compassos atingir-se-ia o total cromático, não houvesse o compositor excluído, 

curiosamente, esta penúltima nota do m1a no compasso 25.  

 

 

4.2.2 Seção central 

 

 

Como dissemos anteriormente, no compasso 27, inicia-se a segunda seção da obra. Ela 

pode ser dividida em duas subseções (A e B). 

A subseção “A” (c. 27 ao c. 93) desenvolve-se em duas camadas de acontecimentos 

musicais: uma é predominantemente rítmica e outra de caráter melódico. O piano começa 

executando o motivo m1 (c. 27), agora em novo andamento, mais rápido. Em seguida (c.28), 

surge uma figuração rítmica – que perdurará praticamente por toda esta subseção –, uma espécie 

de ostinato, em tempo ternário, mesclando as duas mãos do pianista (ex. 30). 

 

(Ex. 30) – figura rítmica do acompanhamento pianístico. 

 

Esse ostinato constitui-se na camada rítmica de acontecimento, que chamaremos de 

acompanhamento, por corresponder ritmicamente ao que seria uma fórmula de acompanhamento 

de uma melodia na música tradicional. O conteúdo harmônico deste elemento será decupado mais 

adiante. Sobre este ostinato, ouve-se um acontecimento melódico – no clarinete e violoncelo – 

que se desenvolve como uma variação contínua dos motivos extraídos do maxixe pelo autor. No 

compasso nº 29, esses instrumentos – separados por um intervalo de duas oitavas – iniciam uma 

melodia que na verdade é uma variante transposta terça menor abaixo, T(9), das frases 

executadas anteriormente pelo violoncelo, do compasso 14 ao compasso 21. Porém, nesse trecho 

(c. 29 ao c. 34) as figurações rítmicas são diminuídas e levemente alteradas – já que o compasso 

passa a ser ternário, ao invés de binário – além da adição de algumas notas no compasso 32. No 
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exemplo nº 31, podemos contemplar melhor essas similaridades. 

 

(Ex. 31) – similaridades entre as melodias nos trechos dos cc.14-21 e cc. 29-34. 

 

O violoncelo realiza um movimento cromático importante, após um salto, ao final da frase 

do trecho entre os cc. 48 e 50. O contorno desse motivo m4 será recorrente e aparecerá em 

diversos pontos nas seções seguintes da obra (ex. 32).  

 

(Ex. 32) – o motivo 4 em sua 1ª aparição mais explícita. Em seguida, uma variante do mesmo. 

 

A textura da peça se manterá similar até o compasso 64 e o elemento cantabile seguirá 

baseado nos motivos supra mencionados. Vale ressaltar que o acompanhamento ternário do piano 

também permanece, mas de tempos em tempos reaparecem – na mão esquerda – transposições do 

m1, entrecortando as melodias do cello e clarinete. As intervenções desse motivo (m1), no piano, 

ocorrem nos seguintes compassos: 27, 38, 51, 71 e 87. 

A partir do compasso 65, o clarinete descola-se do violoncelo e passa a executar 

fragmentos melódicos estruturados sobre um novo motivo relevante (m5), criando uma terceira 

camada de acontecimentos musicais. Tal elemento é composto de variantes do motivo m2 (ex. 

33).  

 

(Ex. 33) – relação entre os motivos 2 e 5, na linha do clarinete (c. 65 e c. 66). 

  

Simultaneamente, o cello – numa segunda camada – sustenta notas longas, articulando-as 
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cromaticamente ou diatonicamente a cada um, dois, três ou quatro compassos e o piano continua 

com sua figuração na camada de acompanhamento. Essa textura se manterá até o compasso 82. 

Entre este compasso e o próximo (c. 83), ouvimos uma espécie de cadência em direção ao centro 

tonal fá. O violoncelo e o piano alcançam a nota “fá”, através da sensível inferior (mi) e superior 

(fa#), respectivamente, e o clarinete executa um movimento de quinta justa descendente, “sol-

do”. O cello ainda reforça o movimento cadencial com os saltos “fá-do-fá” dos compassos nº 84, 

85 e 86. Assim, ouvimos abruptamente a peça repousar sobre esse centro tonal por quatro 

compassos. O piano faz três pequenas intervenções, que remetem ao ostinato antes por ele 

realizado – primeiramente do compasso 88 ao compasso89, em seguida no compasso 91 e 

finalmente no compasso 92.2.  

Aqui tem início a subseção “B” (c. 94 ao c. 167). A partir deste ponto, aparecerão os 

motivos que foram trabalhados anteriormente por Antunes nas partes atonais da obra, no entanto 

ocorre uma re-significação tonal dos mesmos. Assim, ouvimos mais uma vez o motivo m1 (c. 

94). Desvela-se aqui um tema maxixado com centro tonal “do” maior, ao qual chamaremos de 

“a” (c. 94 ao c. 109). A melodia é tocada pelo violoncelo e pela mão esquerda do piano. Esse 

elemento tem caráter sincopado e desenvolve-se sobre acordes arpejados. Esse tema é um período 

composto por duas frases, antecedente (c. 94 ao c. 101) e consequente (c. 102 ao c. 109). O 

acompanhamento é realizado pela mão direita do piano – reforçado pelo clarinete (apenas no 

antecedente) – e remete a uma célula característica do gênero maxixe, marcando todos os 

contratempos do compasso. No compasso 101, o clarinete – junto à mão direita do piano – 

executa o motivo cromático (m4), conectando as frases, antecedente e consequente do tema. Em 

seguida, este instrumento de sopro toca uma contramelodia (c. 103 ao c.109) que gira em torno da 

nota mi e segue em direção à nota “do” aguda (c. 109), encerrando o tema.  

O compasso 110 representa um corte, uma mudança de textura e de linguagem musical. 

Aparentemente, retornaria o centro em Fá (que havia sido apresentado do c. 83 ao c. 93), através 

da quinta justa composta (ou 12ªJ) tocada pelo clarinete e cello – este último sustentará a nota 

“fá” pelos próximos dez compassos –, compondo uma camada estática de som. Porém, o piano 

executa uma célula sincopada de sonoridade atonal – reminiscente da camada de 

acompanhamento realizada durante toda a subseção “A” – primeiramente no compasso 111, de 

maneira hesitante, e em seguida do compasso 113 ao compasso 115. O clarinete começa a tocar 

(c. 114.2) um elemento melódico atonal – também com forte parentesco musical com os 
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elementos da subseção anterior – caracterizando uma terceira camada de sons. Em seguida (c. 

116), a figuração do piano muda para um fluxo contínuo de semicolcheias. Este é um novo 

elemento que passará a dominar a camada de acompanhamento nas passagens atonais até o final 

desta subseção “B”. Chamaremos todo este trecho (c. 110 ao c. 119) de 1ª interpolação atonal (i1) 

entre os temas maxixados, já que no momento seguinte temos a aparição de um novo elemento 

temático tonal. No total, serão quatro interpolações atonais de diferentes durações – i1
 (dez 

compassos), i2 (sete compassos), i3 (quatro compassos) e i4 (oito compassos) – entre os temas, 

como veremos a seguir.  

Do compasso nº 120 ao 127.1, surge um novo tema de maxixe, ao qual chamaremos “b”. O 

acompanhamento tem perfil similar ao do tema anterior “a” e pode ser percebido ao piano, com 

reforço do pizzicato do violoncelo no baixo dos acordes. O clarinete executa a melodia, que se 

inicia com a mesma figuração rítmica de m5. Tal elemento se utiliza de importante recurso, 

comumente denominado guide line, no compasso 124 (cl), que é uma linha cromática que serve 

como base para o movimento melódico de um motivo. Por exemplo, nas três cabeças de tempo 

do compasso 124 ao compasso 125.1 ou do compasso 126 ao compasso 127.1, como se pode 

notar (ex. 34 - a e b). Esse tema tem como centro tonal Fá maior, e sua harmonia é a mais 

complexa dos quatro temas. 

 

(Ex. 34) – (a) guide line, dentro do tema b, no clarinete; (b) transposição desta linha. 

  

Tem início a segunda interpolação atonal no compasso 127, em elisão com o final da frase 

temática. São novamente três acontecimentos musicais simultâneos. O piano faz a camada de 

acompanhamento, sobre a mesma figuração e harmonia do compasso 116 ao compasso 119, o 

cello toca um elemento melódico, que caminha em saltos de intervalos variados seguidos de 

segundas menores e o clarinete executa outra melodia – ambos os elementos cantabiles 

caracterizam-se como variantes de motivos trabalhados anteriormente. 

O terceiro tema maxixado “c” ocorre do compasso 134 ao compasso 140. Ele apresenta 

nova fórmula de acompanhamento ao piano, com acordes nos tempos – ao invés dos 
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contratempos dos temas “a” e “b”– e figuração também nova nos baixos (vc e pno). Sua 

tonalidade é “dó” maior. A melodia do clarinete caminha, predominantemente, por graus 

conjuntos de maneira sincopada e apresenta uma célula motívica similar a m2 na passagem do 

compasso 132 para o compasso 133. Este tema pode ser entendido fraseologicamente como 

antecedente (c. 134 ao c. 137) e consequente (c. 138 ao c. 141). 

Novamente em elisão com o final do tema do maxixe, a terceira interpolação acontece do 

compasso 141 ao compasso 144.1. Seu final também está justaposto ao início do próximo tema, 

que é uma variação de “b”, aqui chamado b’. A variação deste tema se dá entre os compassos 

147.2 e 148. 

A interpolação 4 (c. 151 ao c. 158) mantém a figuração em semicolcheias, presente nas 

outras três anteriores (i1, i2 e i3), mas as notas vão se alterando a cada compasso. Ocorre um 

estreitamento da tessitura deste gesto – na voz intermediária do piano – até ele transformar-se em 

cluster (c. 156). Durante todo este momento da peça há uma alusão à dominante “ré”, que 

prepararia a entrada do próximo tema (em “sol” menor). 

O quarto e último tema maxixado é uma diminuição rítmica do motivo inicial da obra (c. 1 

ao c. 8) com pequenas alterações. Neste trecho (c. 159 ao c. 167), ele aparece harmonizado – 

alternando um compasso de T e um de D – e, no compasso 167, o clarinetista toca um par de 

pratos marcando o seu final. É uma referência a sonoridade típica do maxixe, muitas vezes 

executado por formações de bandas nos idos dos anos 20. “É o ponto culminante de uma frase 

bem maxixada em que eu dou, ao trecho, caráter de bandinha do interior tocando num coreto” 

(ANTUNES, 2010). Este tema serve de ligação para a próxima seção (CODA), na medida em ele 

que está em Sol menor – mesmo centro da próxima seção – e que há, aí, uma intenção de 

retomada do material, que já fora utilizado na INTRODUÇÃO. 

 

 

4.2.3 Coda 

 

 

Do compasso 168 ao compasso 188, estamos diante da CODA final da obra. O piano 

executa um tremolo de oitava na nota sol grave, que será sustentado até o término da composição. 

O violoncelo inicia um elemento melódico (c. 168.4) que será imitado pelo clarinete – 
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evidentemente com variação – uma quarta justa acima, a partir do compasso 172.4. Na realidade, 

estamos ouvindo um contraponto que poderia ser caracterizado como bachiano/villa-lobiano e 

que remete a uma sonoridade típica das Bachianas Brasileiras. Nesse trecho, convivem 

sincronicamente uma concepção contrapontística bachiana, extensões harmônicas para além dos 

limites da audição barroca e algumas variantes de elementos melódicos anteriormente utilizados. 

Entre esses, detectamos reminiscências de m2 no clarinete (c. 174 e c. 177) e no cello (c. 174, 

c.178.3 e c. 179.3) e a frase maxixada do tema “d” – que, por sinal, é o desfecho das 

movimentações melódicas, ainda em caráter imitativo, tanto do clarinete (c. 183 ao c. 185), como 

do cello (c. 185 ao c. 187).  

Em defesa desta relação entre os contrapontos da CODA de Antunes e o trabalho de Villa-

Lobos, vale citar a existência de similaridades entre tais sonoridades em dadas passagens da 

ópera de Jorge Antunes, Olga. 

 

 

4.3 Os processos composicionais 

 

 

Para entendermos melhor os principais processos que foram utilizados durante a peça, é 

necessário voltarmo-nos isoladamente a certos aspectos da composição. 

 

 

 4.3.1 Tratamento motívico 

 

 

Um elemento fundamental em Polimaniquexixe é coerência dos elementos melódicos. Após 

a descrição realizada da obra como um todo, já é possível perceber que a partir do compasso 9, o 

compositor passa a contrapor contornos rítmico-melódicos de origem maxixada em busca de uma 

sonoridade atonal. Além disso, observamos que tais elementos foram ressignificados na seção 

central da obra. Portanto, afirmamos que é possível estabelecer objetivamente uma relação entre 

os motivos (de m1 a m5) e os fragmentos dos temas (“a”, “b” e “c”). Na realidade, tais elementos 

motívicos, apresentados na subseção central “A”, são variantes de fragmentos extraídos dos 
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temas maxixados da subseção “B”. O exemplo a seguir (ex. 35 – a, b, c, d & e) demonstra essas 

relações em cada um dos motivos, nas suas aparições tonais e atonais. 

         

 

(Ex. 35) – (a), (b), (c), (d) & (e) – relação entre os fragmentos dos temas maxixados e os motivos 1 a 5, 

respectivamente. 

Assim, consideramos que o tratamento motivíco dado pelo compositor aos fragmentos dos 

temas maxixados é próximo à maneira como fizeram alguns autores no período pré-

dodecafonismo, conhecido como atonalismo livre. Compositores como Arnold Schönberg, Alban 

Berg, Anton Webern, Béla Bartók, Edgard Varèse e Igor Stravinsky foram responsáveis pelo 

desenvolvimento desse tipo de linguagem musical no início do século XX, deixando um legado 

de técnicas composicionais que continua sendo estudado e desvendado até os dias de hoje. 

Antunes dialoga com estes compositores nesta peça principalmente na maneira de trabalhar os 

motivos e o conteúdo harmônico nas passagens livres da tonalidade. 

 

 

 4.3.2  Conteúdo harmônico 

 

 

Vimos, até este momento, que os elementos melódicos são regidos em grande parte pelos 
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motivos extraídos de fragmentos dos temas maxixados, sendo variados de diversas formas. 

Porém, conforme dito anteriormente, é necessário aprofundar alguns pontos relacionados à 

coerência no campo das alturas nesta obra. 

Como consequência do profundo enraizamento motívico, muitas vezes o conteúdo 

harmônico da peça será determinado com base no procedimento de intercalação de classes de 

alturas, semitom (independentemente das oitavas) ou cromatismo seguido de saltos variados, e 

vice-versa. Lembrando que os motivos m2 e m4 (e suas variantes) são muito presentes, 

naturalmente esta sonoridade regerá quase que totalmente as passagens livres da tonalidade. 

Grandes trechos são ilustrativos desse procedimento, como: compassos 14-22 (vc), 30-42 (vc e 

cl), 48-51 (vc e cl), 60-65 (vc e cl), 65-66 (cl), 72-81 (cl). 

O que acabamos de dizer também tem influência sobre a camada de acompanhamento do 

piano, por exemplo, na SEÇÃO CENTRAL, e merece atenção especial. Na subseção “A”, o 

acorde é composto sempre por seis alturas que vão mudando sutilmente em intervalos de tempo 

variados, que podem ser de dois a sete compassos. As alturas parecem obedecer a um princípio 

baseado num intervalo de referência e nos semitons que o rodeiam. Para entender o 

funcionamento desse procedimento, vejamos as notas da mão direita do piano no compasso nº 28 

(fá-lá) em comparação com as da mão esquerda (mi-sol#-re#). Podemos perceber que tanto “mi” 

como “sol#” estão um semitom (em termos de classe de altura) de “fá-lá”. O exemplo abaixo (ex. 

36) demonstra quais são esses intervalos e os semitons em questão. Lembremos que eles estão 

ligados por um traço e grafados em semibreves. As notas com cabeça preta não foram 

consideradas e na grande maioria das vezes são as alturas mais agudas do acorde, permanecendo 

estáticas em algumas das mudanças de harmonia.  

 
(Ex. 36) – evolução do conteúdo harmônico no acompanhamento do piano. 

 

Procedimento similar ao que acabamos de ver pode ser percebido – também na camada de 

acompanhamento – dentro de cada uma das quatro interpolações atonais que existem entre os 

temas maxixados da subseção “B”. Temos aqui (c.116) a justaposição de elementos triádicos 
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tonais e suas transposições para um semitom abaixo ou acima. Esse conteúdo harmônico é 

predominante na parte do piano. Porém, excepcionalmente na terceira interpolação, no compasso 

143, tal procedimento se expande para o violoncelo. O exemplo 37 (a e b) mostra a oposição 

estabelecida entre os centros Fa, Fa# e Sol – através das classes de altura das tríades de “fa#” 

maior, a quinta “fa-do” e da nota “sol” – proeminente nas interpolações atonais e que pode ser 

notada nos compassos 116-119; compassos 127-133 e compassos 141-143.  

 
(Ex. 37) – (a) redução do c. 141 mostrando a oposição entre os centros Fa#, Fa e Sol. 

(b) visão separada das alturas pertencentes a cada um dos três centros. 

 

Outro procedimento importante é a manutenção de certas relações tonais que permeiam a 

estrutura da peça. O esquema abaixo é um resumo das aparições, durações e os centros e relações 

tonais do temas maxixados: 

tema a – c. 94 ao c. 109 (16 compassos) – centro Do (região de T) 

tema b – c. 120 ao c. 127.1 (8 compassos) – centro Fá (região de S) 

tema c – c. 134 ao c. 141.1 (8 compassos) – centro Dó (região de T) 

tema b’ – c. 144 ao c. 151 (8 compassos) – centro Fá (região de S) 

tema d – c. 159 ao c. 167 (9 compassos) – centro Sol (região de D)  

As regiões tonais dos temas parecem ter sido escolhidas pelo compositor em conformidade 

com a prática gênero maxixe. Em tal manifestação, é muito comum cada seção estar numa 

tonalidade relativa ou vizinha à tonalidade principal. Essa característica também pode ser 

observada em muitos gêneros relacionados à prática do maxixe no início do século, como o choro 

e a polca.  

Outro recurso que pode ser percebido é a utilização de movimentos cadenciais com 

referências tonais na mudança de seções e subseções. Basicamente são dois tipos de movimentos 

cadenciais: o uso de sensíveis e as cadências Dominante-Tônica (D-T) disfarçadas. 

Há dois bons exemplos, ilustrados a seguir (ex. 38 - a e b), onde duplas sensíveis podem ser 

vistas cadencialmente: (a) primeiramente do compasso 26 para o 27 – marcando o fim da 

INTRODUÇÃO – onde ouvimos as notas “sib” (cl) e “sol#” do (vc) atraindo a nota “lá”, no final 
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do m1 do piano (c. 27); e (b) posteriormente, no ponto já descrito durante a análise, do compasso 

82 para o compasso 83 – sinalizando o final da subseção “A”. 

 
(Ex. 38) – (a) e (b) – movimentos cadenciais por dupla sensível em dois trechos da obra. 

 

Podemos ouvir uma cadência disfarçada na passagem da quarta interpolação atonal para o 

quarto tema (“d”) – mencionada anteriormente na descrição das seções – onde se cria uma 

atmosfera em torno do centro “Ré”, que é deformada em direção ao cluster (c. 156), para então 

reconfirmar o movimento cadencial (c. 157 ao c. 159). Além disso, temos também a referência às 

cadências II-V-I e V-V-I na INTRODUÇÃO – como já observamos durante o texto. 

Vale frisar que a relação intervalar de quarta ascendente (ou quinta descendente) – que 

tonalmente diz respeito à cadência Tônica-Dominante – também pode ser vista na relação entre 

as secções e subseções da peça, como entre a INTRODUÇÃO e o primeiro tema (a). 

A tabela 5 mostra o uso dessas relações tonais na macro estruturação da obra.  

 
(Tabela 5) – relações do tipo tônica-dominante entre os centros tonais. 

 

 

4.4 Considerações finais 

 

 

Como já havia sido suposto no início desta análise, podemos agora atestar que Jorge 

Antunes constrói toda a obra baseado nos fragmentos compostos sobre os contornos rítmico-

melódicos do maxixe. Provavelmente, o autor escreveu tais fragmentos antes do resto da obra, 
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para serem utilizados como uma espécie de material popular de referência, como se fosse um 

maxixe já existente. A partir destes temas maxixados, ele trabalhou os elementos melódicos 

característicos de cada parte, deformando-os e adaptando-os para criar as passagens atonais da 

peça e, em seguida, contrapô-las com as aparições tonais dos fragmentos. 

O principal processo que parece gerir toda a construção da obra é o jogo de aparição e 

mascaramento dos elementos do maxixe (temas a, b, c e d). Para isso, Antunes utiliza os 

seguintes procedimentos: a variação em desenvolvimento dos motivos extraídos do maxixe, 

gerando coerência no discurso; a busca pela saturação cromática para gerar uma sonoridade 

atonal, no primeiro terço da obra, para depois contrapô-la aos temas tonais; a desfiguração do 

acompanhamento típico binário para ritmo ternário nas seções atonais; a estratificação dos 

acontecimentos musicais em camadas sonoras; o uso de clusters; oposição entre centros tonais; 

além do contraponto bachiano/villa-lobiano. 

Dessa forma, podemos relacionar a vasta gama de procedimentos composicionais – que 

foram descobertos durante essa análise e são oriundos de períodos e escolas distintos – utilizados 

na escrita da peça no intuito do compositor de expressar musicalmente a “pluralidade da 

sociedade brasilera” (sic) (ANTUNES, 2010), que, como dissemos no início deste texto, está 

expresso no prefixo Poli do título da obra. Lembramos que, também, as oposições: tonal versus 

atonal, erudito versus popular, além de outras dicotomias associadas à peça, estão ligadas pelo 

próprio autor ao termo maniqueísmo (Manique), bem como o sufixo Xixe refere-se ao maxixe. 

Talvez pudéssemos ainda divagar e carregar de sentido extramusical o intervalo de segunda – 

quase onipresente nesta composição – relacionando-o à sensualidade característica da 

“mestiçagem brasileira” presente no maxixe, juntamente a outros elementos como “a criatividade, 

o ritmo, a alegria (...), a lascívia e a ironia” (ANTUNES, 2010, questão 1.3). 

Porém, o mais interessante é que Jorge Antunes consegue articular todos esses intuitos, 

elementos e recursos – aparentemente desconexos – e criar, de uma maneira nova, um discurso 

musical coerente e fragmentado, ao mesmo tempo, através de um forte domínio dos 

desdobramentos do material musical empregado. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No contexto de abertura vivido na música brasileira em relação às diferentes expressões 

artísticas, principalmente a partir dos anos 80, vimos o cenário musical tornar-se cada vez mais 

diversificado esteticamente. Os compositores passaram a buscar, sempre com maior grau de 

individuação, linguagens galgadas em seus interesses particulares. Diante do crescente 

desinteresse da nossa sociedade pela música erudita contemporânea, presenciamos o 

arrefecimento das querelas ideológicas em torno dessa arte. Talvez por isso, os elementos de 

origem folclórica e popular tenham podido novamente retornar – sem preconceitos e de novas 

maneiras – à paleta dos artistas. Como já apontamos anteriormente, esse fenômeno pode ser 

constatado em toda a América Latina, como denota J. G. Ripper (1997). 

Em meio a essa paisagem sonora, destacamos as três obras analisadas aqui. Cada uma 

delas, à sua maneira, trata da questão do elemento nacional. Notamos, no capítulo I, que a 

concepção do que pode vir a ser considerado brasileiro é uma questão referente às identidades 

culturais dos sujeitos. Portanto, devemos sempre levar em consideração o fato de que essa 

identidade é um sistema de representações baseado em uma série de narrativas contadas em torno 

da ideia de nação. Vimos também que esses sistemas são dinâmicos, assim como as identidades, 

variando de acordo com os momentos históricos e contextos vividos. 

Assim, após todas estas reflexões e análises sobre o assunto, podemos reafirmar que o 

intuito deste trabalho não é atribuir brasilidade a uma composição – apenas por detectar e 

desvendar os materiais e suas origens culturais –, mas discutir as abordagens do tema pelos 

autores e os resultados obtidos em suas obras. Nesse sentido, o que mais importa é a comparação 

entre si das peças selecionadas, criadas na contemporaneidade, e pela confrontação das mesmas 

com o que já havia sido feito no passado. A investigação dos processos compositivos e das 

estruturas formais foram os mecanismos que nos possibilitaram, a partir desse momento, 

discorrer sobre os frutos obtidos, em busca de similaridades, variedades e muitos outros aspectos 

musicais e extramusicais. 

Durante as análises apresentadas (capítulos II, III e IV), desvelamos os principais processos 

composicionais em cada uma das obras, bem como suas estruturas. Mais do que isso, 

demonstramos de que maneira se articulam os aspectos da cultura brasileira dentro desses 
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processos. Podemos afirmar que tais modos de articulação ocorrem distintamente em cada 

compositor. Igualmente, as intenções de utilização de elementos culturais do Brasil em suas 

expressões musicais também diferem entre si. Relembremos a seguir algumas das considerações 

finais expressas sobre as composições analisadas no decorrer dos capítulos anteriores. 

Como vimos, Rodolfo Coelho de Souza desenvolve um minimalismo matemático em sua 

obra Diálogos (vide capítulo II). Partindo de um conjunto de cinco notas, ele passa a variar as 

alturas periodicamente – baseando-se em permutações calculadas com o auxílio do computador – 

para gerar maior ou menor grau de permanências e contrastes entre as sonoridades dos conjuntos. 

Metalinguisticamente, a textura contrapontística imitativa serve de intertextualidade com a 

polifonia barroca. O elemento cultural brasileiro, anunciado pelo compositor, surge a partir da 

relação abstrata entre a defasagem rítmica das células sincopadas, presentes nas manifestações 

étnicas e populares no Brasil e reproduzidas, genericamente, pelo processo de phasing estrutural 

na composição de Rodolfo. Em suma, poderíamos afirmar que há uma complexidade na estrutura 

da peça, aliada a um elemento disfarçado de identidade cultural brasileira, que, no entanto, se 

reflete num resultado sonoro simples, mesmo quando o autor traça o paralelo de adensamento 

virtuosístico com as bachianas Variações Goldberg. 

Como interpretamos anteriormente, o emprego simultâneo em Ginga (vide capítulo III) de 

elementos oriundos de fontes musicais que guardam entre si certa relação de ancestralidade – 

neste caso, as danças africanas (agbadza e ogogo) e o samba brasileiro – pode ser associado a 

uma espécie de identidade cultural brasileira derivada da herança rítmica afro. Tal imagem é 

comum quando falamos das manifestações populares no Brasil e é, de certa forma, consensual na 

literatura. Mesmo que a compositora não tenha intentado em seu projeto traçar tal paralelo, ele 

está latente na composição e passível de interpretação. Um fato é incontestável: esses elementos 

conferem uma ginga sincopada à composição, mesmo que eles tenham sido colocados na obra 

apenas por suas características rítmicas – exercendo uma função de base na construção de 

padrões e células de diferentes texturas em diferentes momentos da partitura. 

Sabemos que não há – declaradamente por Marisa Rezende (2010) – uma orientação 

ideológica no modo de empregar esse material étnico, bem como não existe a intenção de que a 

obra demonstre brasilidade ou africanidade, tonalidade ou atonalidade, regionalismo ou 

universalismo. Existe, sim, uma liberdade expressiva coroada por uma técnica composicional 

sólida, resultado de um processo de construção e desconstrução de ambientes sonoros estáveis, 
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entremeados por zonas – maiores ou menores – de transição e intersecção de materiais. No 

âmbito harmônico, uma característica marcante é o uso consciente de conjuntos de alturas, que 

ora possibilita a criação de sonoridades atonais (carregadas classes de alturas de semitom, ou 

seja, segundas e nonas menores e sétimas maiores), ora avaliza o uso modal de conjuntos 

diatônicos – muitas vezes sobrepostos. Esses são os principais aspectos que diferem a abordagem 

desta obra das posturas adotadas no passado, principalmente durante o nacionalismo musical (de 

origem modernista), na utilização e concepção de elementos da cultura de etnias, sejam eles 

brasileiros ou africanos. 

O maxixe poli-maniqueísta que Jorge Antunes escreveu (vide capítulo IV) é 

propositalmente paradoxal e simbólico desde o momento de sua concepção. Como observamos, 

estão presentes indícios das intenções extramusicais do autor, pois, já no título da obra, se notam 

basicamente três intentos: o desejo de dialogar com as pluralidades da nossa sociedade; o 

questionamento do maniqueísmo polarizador (ou dualista); e a preocupação de expressar algo 

culturalmente brasileiro. 

Musicalmente, concluímos que o primeiro desejo, de dialogar com as pluralidades, 

acarretou a utilização de diversas técnicas composicionais e linguagens musicais 

simultaneamente. A questão do maniqueísmo assume várias formas e resulta na quebra de certos 

paradigmas – comumente considerados antagônicos – como o emprego das linguagens tonal e 

atonal, o caráter erudito e popular, a atitude nacional e universal, a veia tradicionalista ou 

vanguardista, entre outros aspectos. Isso ocorre através da simples convivência dos supostos 

polos opostos numa mesma obra de arte, sem hierarquização entre eles, reforçando o 

posicionamento, pelo autor, do fato de que a peça não tem necessariamente que se enquadrar em 

apenas uma das categorias polares há pouco referidas. Por fim, a identidade cultural se coloca 

como a fonte central do material musical, pois, através dos temas maxixados, o compositor cria 

os elementos para escrever toda a obra, dando-lhe coesão e estabelecendo uma espécie de 

elemento unificador dessa pluralidade de intenções e propostas compositivas. Talvez por essa 

razão, Antunes tenha escolhido o tratamento ultramotívico – parafraseando a segunda escola de 

Viena – para amalgamar todos esses anseios. 

Após rever rapidamente as principais características das obras analisadas, podemos nos 

indagar a respeito dos pontos centrais, referidos no início deste capítulo de conclusão. Quais as 

similaridades e variedades que poderíamos destacar quanto aos processos compositivos? Que 
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relações existem entre a concepção e o uso dos elementos brasileiros? Historicamente, como esse 

recorte de pesquisa pode ser situado? 

Há um traço comum entre os processos rítmicos nas três obras: a presença significativa de 

ostinatos. Na música de Rodolfo Coelho, por se tratar de uma peça minimalista, é claro que a 

repetição de uma figura rítmica já estaria prevista. Porém, tanto Marisa Rezende quanto Jorge 

Antunes se utilizam também desse recurso como estratégia discursiva em alguns momentos. Em 

Ginga, observamos o processo de forma cumulativa aplicado sobre as texturas das danças 

africanas e do samba, resultando na criação de ostinatos sobrepostos. Percebemos esse processo, 

principalmente, na seção I (cc. 1-19), sobre as células de ogogo; na seção III (cc. 30-42), baseada 

nas divisões do samba; e no terço final da Coda (cc. 93-100), de acordo com as figurações da 

peça agbadza. Já Dramatic Polimaniquexixe se aproveita dos ostinatos de uma maneira distinta. 

Basicamente, Antunes cria essas figuras repetidas sempre na camada de acompanhamento, sobre 

a qual deslizam as variantes dos temas maxixados (tonal e atonalmente). Podemos notar dois 

grandes exemplos desse procedimento: um na primeira metade da Seção central (cc. 27-93), onde 

o piano executa praticamente uma mesma figuração durante todo o trecho; e outro durante as 

interpolações atonais (cc. 110-119, cc. 127-133, cc. 141-143 e cc. 151-158). 

Um ponto interessante, ainda relacionado ao aspecto rítmico supramencionado, é o fato de 

os ostinatos, em todas as composições selecionadas, estarem arrolados ou baseados nas células 

das manifestações culturais brasileiras (e africanas, no caso de Marisa). Notamos a defasagem na 

estrutura minimalista de Diálogos, como uma generalização do uso da síncopa; as texturas 

baseadas nas células do samba e das danças africanas em Ginga; e o uso do acompanhamento do 

maxixe em Polimaniquexixe, como afirmações dessa relação. Isso talvez pudesse apontar para 

uma característica herdada das práticas desenvolvidas durante o nacionalismo musical – quando 

muitas fórmulas de ostinato baseavam-se na repetição ostensiva da rítmica da música folclórica e 

popular. No entanto, a introdução de novas técnicas composicionais – desenvolvidas e absorvidas 

por essa geração de compositores, através das escolas de vanguarda – proporcionou sonoridades 

dantes não ouvidas nas músicas que tratavam dessa temática cultural. Tal resultado também é 

fruto da hierarquização e estruturação extremamente individualizada dos materiais pelos autores, 

que se livraram das orientações dogmatizadas pela escola nacionalista. 

Durante o nacionalismo – tanto no imaginário da Semana de 1922, figurado por Mário de 

Andrade, Guarnieri e Mignone, quanto no ideário de esquerda, desenvolvido posteriormente por 
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Guerra-Peixe e Santoro – a linguagem musical ficou atada principalmente ao “neoclassicismo” 

(SALLES, 2005, pp. 148 e 152). Peremptoriamente, podemos afirmar que as composições de 

Coelho de Souza, Rezende e Antunes estão muito além desse tipo de classificação. Como vimos, 

elas trabalham outros níveis de articulação, tanto do ponto de vista processual compositivo, 

quanto em suas abordagens do material nacional. 

Todavia, faz-se necessário assinalar que, mesmo tendo suplantado o enfoque nacionalista 

(no que diz respeito ao tratamento composicional, principalmente), as concepções do que vem a 

ser um elemento cultural brasileiro, imbuídas nas obras dos autores analisados, possuem traços 

comuns, tanto entre si, quanto com as visões anteriores (modernistas e até mesmo românticas). Já 

discutimos (no capítulo I) os principais mecanismos envolvidos na construção de nossas 

identidades nacionais na contemporaneidade. Portanto, não é de se estranhar que as imagens 

criadas em torno do que é nacional continuem sendo narradas e absorvidas com muitos pontos 

tangenciais ao passado. De certa forma, os estereótipos de brasilidade continuam sendo 

invocados no momento de se salientar uma característica supostamente brasileira. O mito das três 

raças – nas ideias de mestiçagem e ancestralidade africana, por exemplo – e os símbolos 

nacionais – nas manifestações urbanas sincopadas (o samba e o maxixe) – estão presentes nas 

visões expressas pelos compositores nestes trabalhos. Porém, é a subjetividade na abordagem 

dessas imagens tipificadas, através dos processos individualizados de manipulação e 

representação do material nacional e étnico, que dá um caráter inédito às obras e reflete o novo 

modo com que se processam as identidades culturais nos dias de hoje – como apontaram Stuart 

Hall (2006), Claudia Rezende (2004) e Renato Ortiz (1994). 

Destarte, acreditamos que a superação da estética modernista – seja na abordagem da 

questão da identidade cultural brasileira, como propriamente na sonoridade resultante – coloca-se 

como o principal aspecto de diferenciação entre as obras aqui analisadas e os trabalhos que as 

precederam. O fato de suplantar os ideais nacionalistas fica mais claro, porque, após as análises, 

percebemos que o elemento nacional (ou étnico) figura apenas como um recurso criativo, ele é 

somente mais uma variável na equação da composição. Transpassam-se, portanto, as propostas 

ideológicas de expressar a brasilidade (através da obra de arte) como um dever artístico, sem o 

qual esta não teria valor estético nenhum. Quanto ao resultado sonoro, presenciamos um tipo de 

música muito mais relacionada ao processo composicional do que às escolas preestabelecidas, 

alforriado das amarras formalistas. Uma obra de arte que se utiliza, sem restrições ideológicas, de 
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todo o instrumental desenvolvido na história da música a favor de sua liberdade expressiva. 

Etnias e culturas múltiplas podem despertar o interesse musical de qualquer compositor. 

Num mundo cada vez mais globalizado, cada sujeito deve construir sua própria identidade 

cultural, na babel de referências da vida na pós-modernidade. 
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DEPOIMENTOS 

 
 

Depoimento 1: Rodolfo Coelho de Souza 

 
Processos composicionais e brasilidade na música contemporânea. 

Brasilidade – 1. Caráter ou qualidade peculiar, individualizadora do que ou de quem é 
brasileiro; brasileirismo, brasilianismo, brasilismo. 2. Sentimento de afinidade ou de 
amor pelo Brasil; brasileirismo, brasilianismo, brasilismo. (Dicionário HOUAISS, 
2004, p. 508) 

 
Neste trabalho, pretende-se investigar a utilização de elementos de brasilidade em obras 

musicais no final do século XX. A referência a este termo é genérica e subjetiva, pois qualquer 
característica pode ser considerada portadora de brasilidade sob o ponto de vista do autor. O foco 
da pesquisa são as maneiras escolhidas para trabalhar esta questão, mesmo que os elementos 
identificadores da brasilidade estejam além da percepção auditiva. O período escolhido como 
recorte deste trabalho é aquele que se situa após a dissolução da oposição nacionalismo versus 
vanguarda, vivida a partir dos anos oitenta. Queremos desvendar os processos composicionais 
envolvidos dentro deste âmbito criativo. 

Tendo em vista as considerações acima, por favor, informe: 
1. Sobre a obra Diálogos (1988) – para marimba e vibrafone: 
1.1 . Qual a origem dos elementos identificadores da brasilidade contidos no interior da 

peça? 
a – timbre dos instrumentos, que é similar a certos instrumentos africanos que existiam no 

Brasil na época da colônia (tipo kalimbas) mas hoje raramente vistos e tocados; 
b – material rítmico sincopado e processado por deslocamento  

 
1.2 . De que maneira tomou contato com este material? 
Bem, quanto a timbres não há como identificar. Quanto ao tratamento de ritmos tem a ver com os 
processos rítmicos da escola minimalista nos anos 80. 
 
1.3 . Por que considera tal elemento portador de brasilidade? 

Pela semelhança com sons e materiais (mas não processos) usados na música folclórica 
brasileira 
 
1.4 . Você se lembra da motivação e/ou intenção no momento de projetar esta composição? 

Não acredito em intenções do compositor. Se o inferno está cheio de gente com boas 
intenções, deve estar portanto cheio de compositores mal-sucedidos... O que está na partitura é o 
que conta, não o que estava na cabeça do autor. 
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1.5 . Há uma intenção simbólica ou ideológica na relação com a brasilidade desta obra? 

Para qualquer música é possível fazer interpretações simbólicas. Entretanto é fundamental 
perceber que eu falo de interpretações, que estão na ponta do receptor, e não mensagens 
simbólicas, que estariam na ponta do emissor. Portanto não interessa que intenção simbólica eu 
tenha pensado em colocar, interessa se essa interpretação existe na recepção. E nesse sentido eu 
diria que sim, pois, por exemplo, a obra Diálogos foi escolhida para representar a composição 
brasileira da década de 80 no festival Sound Celebration II promovido pela Louisville University 
em fins da década de 80. Era um festival que procurava traçar uma espécie de panorama World 
Music mas só do repertório erudito. Então, se no Brasil a leitura foi de que era uma peça de estilo 
minimalista americano, nos Estados Unidos a leitura foi de era uma peça de características 
tipicamente brasileiras... seja lá o que isso queira dizer.  
 
2. Sobre a sua produção em geral: 
2.1 . No seu catálogo de obras, principalmente a partir dos anos 80, existe alguma outra 

composição que mantenha qualquer relação com a brasilidade em seu processo 
construtivo, além da pré-selecionada para esta pesquisa? Em caso afirmativo, qual(is) 
seria(m)? (pede-se citar ao menos título, instrumentação e ano da composição, se 
possível, indicar a existência de gravação e/ou edição da partitura disponível). 

 
Meu caro, a única resposta possível a essa pergunta seria anexar o catálogo de todas as 

minhas obras. Todas as minhas obras apresentam algum vínculo de brasilidade, não fora por 
outra razão, pelo menos porque sou brasileiro. Lembro de uma ocorrência engraçada. Estava nos 
EUA quando compus uma peça para piano e sons eletrônicos chamada Colorless Green Ideas 
Sleep Furiously. O material inicial eram as letras/notas HBD sugeridas por um professor do 
doutorado, os sons eletrônicos eram sintéticos e/ou transformações de vidro sendo quebrado. 
Nada poderia ser mais abstrato, não é? A peça foi estreada em New York no ano seguinte pela 
minha amiga Beatriz Roman. Eu não pude ir à estréia. Mas ela me telefonou para dizer que tinha 
gostado muito de tocar a peça e que tinha se divertido muito com a citação nacionalista que eu 
tinha encaixado de modo muito hábil no segundo tema. Eu perguntei: que citação? Aí ela 
cantarolou uma passagem de Jorge Ben e eu percebi que na finalização do segundo tema eu havia 
incluído um gesto melódico/rítmico que era típico da bossa-nova anos 60. Coisas da linguagem 
pós-moderna... Intencional? De jeito nenhum, conscientemente. Mas obviamente correta a 
interpretação da Beatriz Roman, pois lá estava, com todas as “letras” musicais o sentido de 
brasilidade. Não há nada mais cheio de intenções do que nosso inconsciente, já explicava Freud 
um século atrás... 
 
2.2 . Em termos gerais, qual é a relação com a brasilidade contida em cada peça (se forem 

muitas obras, algumas palavras-chave bastam)? 
Como disse, não acredito em intenções. Não interessa o que tenha pretendido colocar. 

Primeiro porque na maior parte do tempo eu mesmo não sei o que eu quis colocar. Segundo 
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porque o que interessa é o que é lido pelos outros. Música que vem com bula de explicação está 
com defeito de fábrica. 
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Depoimento 2: Marisa Rezende 

Processos composicionais e brasilidade na música contemporânea. 

Brasilidade – 1. Caráter ou qualidade peculiar, individualizadora do que ou de quem é 
brasileiro; brasileirismo, brasilianismo, brasilismo. 2. Sentimento de afinidade ou de 
amor pelo Brasil; brasileirismo, brasilianismo, brasilismo. (Dicionário HOUAISS, 
2004, p. 508) 

 
Neste trabalho, pretende-se investigar a utilização de elementos de brasilidade em obras musicais 
no final do século XX. A referência a este termo é genérica e subjetiva, pois qualquer 
característica pode ser considerada portadora de brasilidade sob o ponto de vista do autor. O foco 
da pesquisa são as maneiras escolhidas para trabalhar esta questão, mesmo que os elementos 
identificadores da brasilidade estejam além da percepção auditiva. O período escolhido como 
recorte deste trabalho é aquele que se situa após a dissolução da oposição nacionalismo versus 
vanguarda, vivida a partir dos anos oitenta. Queremos desvendar os processos composicionais 
envolvidos dentro deste âmbito criativo. 

De fato, mergulhando nas composições escolhidas para serem pesquisadas, 
investigaremos as intenções pelas quais os autores decidiram expressar aspectos do Brasil. 
“Embora eu entenda o que v. está pensando, teria que acrescentar que, antropologicamente 
falando a gente é brasileiro sim, e vai ter esta marca de algum modo, talvez até quando se queira 
escamoteá-la. Portanto, a questão de decidir expressar aspectos do Brasil é que passa a ser bem 
relativa! Ela pode ser apenas casual.” (Comentário inserido em resposta por Marisa Rezende). 
Paralelamente, queremos detectar o modus operandi com que o compositor trabalha este 
elemento na sua peça, independentemente das suas intenções, além de buscar os processos gerais 
de construção da obra como um todo. Em última instância, pretendemos comparar as diferentes 
abordagens destes materiais pelos autores, bem como as estratégias composicionais envolvidas. 
Tentaremos demonstrar e discutir a existência de novas formas de expressão da brasilidade na 
música e seus possíveis desdobramentos. O foco principal da pesquisa é a averiguação e 
interpretação das experiências musicais geradas a partir da assimilação das técnicas de 
composição desenvolvidas, no Brasil e no mundo, na música contemporânea pós-nacionalista, em 
obras dos anos 1980 a 2000. 

Tendo em vista as considerações acima, por favor, informe: 

1. Sobre a obra Ginga (1994) – para flauta, clarineta, fagote, violoncelo, trombone, 

contrabaixo, piano: 

1.1 Qual a origem do material contido no interior da peça? Está correta esta informação? 

“(...) Ginga explora células de algumas danças africanas e brasileira (ogogo, agbadza, samba), tratadas 

repetitivamente (...)” (Grupo Música Nova da UFRJ. Marisa Rezende. CD, Encarte. Rio de Janeiro, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Projeto Tons e Sons). 

Está correta sim. Desta maneira, o padrão rítmico básico do samba entrou no meio de outros, 

das danças africanas. 
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1.2 De que maneira tomou contato com este material?  

O do samba vem de tocá-lo de ouvido. Os africanos conheci pelo trabalho do Marcos 

Lacerda.  

 

1.3 Por que considera tal elemento portador de brasilidade?  

Porque ele está presente em milhares de músicas brasileiras que me acompanharam desde 

sempre... 

 

1.4 Você se lembra da motivação e/ou intenção no momento de projetar esta composição?  

Contrapor padrões rítmicos diferentes. 

 

1.5 Há uma intenção simbólica ou ideológica na relação com a brasilidade desta obra?  

Não. 

 

2. Sobre a sua produção em geral: 

2.3 No seu catálogo de obras, principalmente a partir dos anos 80, existe alguma outra 

composição que mantenha qualquer relação com a brasilidade em seu processo 

construtivo, além da pré-selecionada para esta pesquisa? Em caso afirmativo, qual(is) 

seria(m)? (pede-se citar ao menos título, instrumentação e ano da composição, se 

possível, indicar a existência de gravação e/ou edição da partitura disponível). 

 - Sim. Escrevi Maracatu, para coro a capella, sobre texto de Ascenso Ferreira, como 

encomenda do IX Concurso de Corais JB. A obra se inicia com um padrão rítmico do 

Maracatu. 

 - Escrevi também Sincrética e Obstinada Mente, para orquestra sinfônica, (1983) e 

Concertante para oboé, piano e orquestra (1985). A primeira utiliza um padrão rítmico do 

samba, e a segunda utiliza no 3º movimento um padrão rítmico tocado em um triângulo por 

vendedores de cavaco (casquinha para nós no Rio) nas ruas de Recife. 

 

2.4 Em termos gerais, qual é a relação com a brasilidade contida em cada peça (se forem 

muitas obras, algumas palavras-chave bastam)? 

 - A utilização de padrões rítmicos presentes em parte do repertório brasileiro (maracatu e samba) 
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e o padrão dos vendedores de cavaco, conhecido para quem mora no nordeste. 
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Depoimento 3: Jorge Antunes  
 
Processos composicionais e brasilidade na música contemporânea. 

Brasilidade – 1. Caráter ou qualidade peculiar, individualizadora do que ou de quem é 
brasileiro; brasileirismo, brasilianismo, brasilismo. 2. Sentimento de afinidade ou de 
amor pelo Brasil; brasileirismo, brasilianismo, brasilismo. (Dicionário HOUAISS, 
2004, p. 508) 

 
Neste trabalho, pretende-se investigar a utilização de elementos de brasilidade em obras musicais 
no final do século XX. A referência a este termo é genérica e subjetiva, pois qualquer 
característica pode ser considerada portadora de brasilidade sob o ponto de vista do autor. O foco 
da pesquisa são as maneiras escolhidas para trabalhar esta questão, mesmo que os elementos 
identificadores da brasilidade estejam além da percepção auditiva. O período escolhido como 
recorte deste trabalho é aquele que se situa após a dissolução da oposição nacionalismo versus 
vanguarda, vivida a partir dos anos oitenta. Queremos desvendar os processos composicionais 
envolvidos dentro deste âmbito criativo. 
Tendo em vista as considerações acima, por favor, informe: 
 
1. Sobre a obra Dramatic Polimaniquexixe ou “quinto movimento para uma suíte 
implacavelmente longa e erótica” (1985) – para clarinete, violoncelo e piano: 
1.1 Qual a origem do maxixe contido no interior da peça? É uma citação de uma (ou mais) 

música(s) existente(s)? Qual(is) a(s) origem(ns) dela(s): autor, período, etc.?  
Não há uma origem específica. Depois de ouvir alguns maxixes seguidamente, fiz um 
levantamento das fórmulas rítmicas e melódicas comuns ou predominantes. Foi uma etapa do 
trabalho de verdadeira pesquisa, para extrair a essência do maxixe. 
 
1.2 De que maneira tomou contato com este material? 
Consultando e ouvindo um coleção de discos antigos em acetato, de 78 rpm, que pertencia a meu 
pai. 
 
1.3 Por que considera tal elemento portador de brasilidade? 
Estava interessado em escrever um trio justamente abordando a questão da brasilidade. 
Enveredei-me no caminho prévio de pesquisa do maxixe exatamente porque não via nada mais 
brasileiro do que aquele tipo de música. No maxixe estão presentes todos aqueles elementos que 
caracterizam a mestiçagem brasileira: a criatividade, o ritmo, a alegria, a sensualidade, a lascívia 
e a ironia. 
 
1.4 Você se lembra da motivação e/ou intenção no momento de projetar esta composição? 
A motivação aconteceu na vida acadêmica na Universidade de Brasília, quando em 1985 foi 
criado um trio de clarineta, violoncelo e piano. Eu me propunha a escrever uma peça nova para o 
trio. Na obra eu queria trabalhar com os antagonismos das dicotomias próprias à sociedade 
brasileira. O prefixo POLI, do título, tem a ver com a pluralidade; o radical MANIQUE diz 
respeito ao maniqueísmo que se coloca entre o mal e o bem, entre a seriedade e o humor, entre a 



 113 

música erudita e a música popular. O sufixo XIXE, evidentemente, tem a ver com o maxixe. 
Infelizmente, e por incrível que pareça, dois dos três músicos que formavam o trio se negaram a 
tocar a obra: achavam-na muito arrojada. Próximo do final da peça, na partitura determino que o 
clarinetista deve tocar um par de pratos. É o ponto culminante de uma frase bem maxixada em 
que eu dou, ao trecho, caráter de bandinha do interior tocando num coreto. Os músicos acharam 
muito extravagante a ideia. A peça acabou sendo estreada na Bienal de Música Contemporânea 
Brasileira de 1985, no Rio, com grande sucesso. Em 1986 a peça foi selecionada no Festival da 
SIMC, na Áustria, e a partir daí passou a integrar o repertório de vários grupos da Alemanha, de 
Portugal, da Espanha, da Argentina e do Japão. Em agosto estarei lançando novo CD 
monográfico de minhas obras, com apoio da Petrobras, em que está incluída essa obra na 
interpretação de um trio de japoneses. 
 
1.5 Há uma intenção simbólica ou ideológica na relação com a brasilidade desta obra? 
Sim. Ambas as intenções. Como expliquei na resposta à pergunta anterior, eu quis reviver o 
simbolismo da liberdade, da audácia, colocando a questão das dicotomias. Na obra eu realço 
especialmente o antagonismo entre a seriedade cabotina da burguesia e a alegria exuberante e 
irreverente do povo. A questão é colocada de modo tão feliz, na peça, que tenho vivido 
experiências inusitadas com relação às reações do público. Quando, no decorrer da música, 
aparecem as citações do maxixe em meio ao discurso musical erudito, o público fica sem saber se 
deve rir ou ficar sério. Públicos sisudos e públicos abertos ao humor tenho encontrado tanto no 
exterior quanto no Brasil. 
 
2. Sobre a sua produção em geral: 
2.1 No seu catálogo de obras, principalmente a partir dos anos 80, existe alguma outra 

composição que mantenha qualquer relação com a brasilidade em seu processo 
construtivo, além da pré-selecionada para esta pesquisa? Em caso afirmativo, qual(is) 
seria(m)? (pede-se citar ao menos título, instrumentação e ano da composição, se 
possível, indicar a existência de gravação e/ou edição da partitura disponível). 

Acho que todas as minhas obras, sem exceção, carregam brasilidade. Apesar de ter sido o 
precursor da música eletroacústica no Brasil, renovando a música em seu vocabulário e em sua 
linguagem, é preciso lembrar que nasci no bairro proletário de Santo Cristo no Rio de Janeiro e 
que vivi intensamente a cultura popular. No carnaval eu tocava surdo ou repique no Bloco Fala 
Meu Louro. A brasilidade está impregnada em mim, e ela sempre desabrocha involuntariamente.  
 
2.2 Em termos gerais, qual é a relação com a brasilidade contida em cada peça (se forem 

muitas obras, algumas palavras-chave bastam)? 
 
Quando se fala em brasilidade, pensa-se logo em folclore e em rítmica popular de danças. Não 
acho que esse tipo de pensamento seja correto. Entretanto, para satisfazer as expectativas, 
relaciono duas obras minhas em que qualquer estrangeiro ou brasileiro identifica elementos da 
cultura popular brasileira: 
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O Massapê Vivo, poema sinfônico (2009) - homenagem ao centenário de Mestre Vitalino, com 
uso de polifonia de ritmos e danças do nordeste: coco, reisado, bumba-meu-boi, etc. Editora 
Sistrum, Brasília. 
Congadasein, para orquestra de cordas (1985) – uso de tema de congada. Editora Sistrum, 
Brasília. 
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variante de m1 – frase I 

m1 – frase I 



148 

 

 

reminiscência da seção I, em meio a outros elementos 
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trecho baseado na textura da peça agbaza 
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Tema final de Ginga 

célula 2 



 

 

  

antecedente 

consequente 

Introdução 

(VI        - V           -     I) 

(II 
V 

I) 
- 

- 

parte I 

parte II 

11 notas do total cromático (exceto o “fá”) 

o total cromático 

m2b m2c 

11 notas do total cromático (exceto o “lá”) 



 

 

 

Seção Central A camada I, melódica 

camada II, rítmica 



 

 

  



 

 

  

camada I 

camada II 

camada III 



 

 

 
 

Sub-seção B 

tema “a” 

centro em Fá 



 

 

  

interpolação 1 



 

 

 

 

tema b  

interpolação 2 

tema c 



 

 

 
 

tema  b’ 

interpolação 4 V (alusão) 

I  

tema d 

interpolação 3 



 

 

 

 

variantes de m2 

Coda 



 

 

 

reminiscências do tema “d” 


	1.1.Dissertacao_Poti_Final_17-set-2011.pdf
	1.2.Dissertacao_Poti_Final_17-set-2011.pdf
	1.3.Dissertacao_Poti_Final_17-set-2011.pdf
	1.4.Dissertacao_Poti_Final_17-set-2011.pdf

