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RESUMO 

 

Aspectos técnico-interpretativos no Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe vai 

abordar a citada obra de um compositor que é considerado um dos grandes expoentes da 

música brasileira do século XX, que desenvolveu várias vertentes em sua carreira, como 

musicólogo, intérprete, compositor, arranjador de rádio e cinema, entre outras. Nesse 

trabalho, procuraremos visualizar na obra em questão seus estilos composicionais, 

apontando fontes que ele tenha bebido e oferecendo os elementos que subsidiarão 

escolhas técnico-interpretativas para os futuros intérpretes dessa obra. Após a 

contextualização histórica e estética, faremos breves considerações acerca dos termos 

performance e interpretação, para subsidiar o objetivo do trabalho, que será a 

interpretação da obra. Com esse fim, foi realizada uma análise fonográfica comparativa 

entre gravações de importantes quartetos brasileiros, entrevistas com músicos de 

relevância no cenário nacional e experimentações em ensaios e recitais, sempre fazendo 

uma ponte do Quarteto com outras obras do compositor. Concomitantemente, foi 

realizada análise musicográfica entre edições manuscritas pelo próprio compositor, 

culminando com uma própria edição revista.  

Palavras-chave: Música do Século XX; Guerra-Peixe; Música de Câmara; Quarteto de 

Cordas. 
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ABSTRACT 

 

Technical and interpretative aspects of the String Quartet No. 2 Guerra-Peixe will 

approach this work of a composer who is considered one of the greatest exponents of 

Brazilian music of the twentieth century, who developed several strands in his career as 

a musicologist, performer, composer, arranger radio and cinema, among others. In this 

work, we will see in the work in question their compositional styles, pointing sources 

that he has been drinking and offering elements that will subsidize technical and 

interpretive choices for future interpreters. After the historical context and esthetics, we 

will make some brief remarks about the terms performance and interpretation, to 

support the objective of the work, which will be the interpretation of the work. For that 

purpose, a comparative analysis was performed between recording of important 

Brazilian quartets, interviews with relevant players on the national scene and trials in 

rehearsals and recitals, always making a Quartet bridge with other works by the 

composer. Concomitantly, it was held analysis of handwritten edits by the composer, 

culminating with its own revised edition. 

Keywords: Music of the twentieth century; Guerra-Peixe; Chamber music; String 

Quartet. 
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RÉSUMÉ 

 

Aspects techniques et interprétatives du Quatuor à cordes n° 2 de Guerra-Peixe vont 

aborder cette œuvre d'un compositeur qui est considéré comme l'un des plus grands 

compositeurs de la musique brésilienne du XXe siècle, qui a développé plusieurs brins 

dans sa carrière en tant que musicologue, interprète, compositeur, radio et ciméma 

arrangeur, entre autres. Dans ce travail, nous chercherons à voir dans le travail en 

question leurs styles de composition, pointant les sources qu'il a bu et offrant des 

éléments qui va subventionner les choix techniques et d'interprétation pour les futurs 

interprètes qui travaillent. Après le contexte historique et l'esthétique, nous allons faire 

de brèves remarques sur les termes exécution et l'interprétation, pour soutenir l'objectif 

de l'ouvrage, qui sera l'interprétation de l'œuvre. À cette fin, une analyse comparative a 

été réalisée entre l'enregistrement d'importants enregistrements du quatuor brésiliens, 

des entretiens avec les musicians concernés sur la scène nationale et des essais dans des 

répétitions et des récitals, faisant toujours un pont avec le Quartuor d'autres œuvres du 

compositeur. Parallèlement, il a été effectuée une analyse des modifications on 

manuscrites par le compositeur, culminant avec sa propre édition révisée. 

Mots-clés: Musique du XXe siècle; Guerra-Peixe; Musique de chambre; Quatuor à 

cordes. 
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1. Guerra-Peixe: influências pelo percurso. 

 

César Guerra-Peixe (1914-1993) sempre esteve cercado de vários instrumentos 

e diferentes influências. Conhecer suas influências é determinante para se compreender 

o caminho da sua música, entre o tradicional e o moderno. Apesar de ter tido o violino 

como instrumento principal, ele foi um multi-instrumentista e esteve sempre passeando 

entre os mundos do erudito e do popular. Realizou trabalhos desde trilha sonora de 

filmes, a arranjador de rádio, pesquisador de música folclórica (o que lhe valeu o 

apelido de Bartók brasileiro) e músico de orquestra, entre outros. Faremos nesse 

capítulo um breve passeio pela vida desse compositor, apenas para contextualizar sua 

obra, baseado em três fontes principais: O livro Guerra-Peixe: Um músico brasileiro 

(FARIA, 2007); uma entrevista a que consta na dissertação de DELL’ORTO (1998) e 

um relato do seu aluno Ernani Aguiar (AGUIAR, 2006) 

No dia 18 de Março de 1914, em Petrópolis/RJ, veio ao mundo César Guerra 

Peixe. De ascendência portuguesa, filho de Francisco Antônio de Guerra Peixe e Anna 

Adelaide de Guerra Peixe. Seu pai, que possuía uma provável ascendência cigana
1
, era 

ferreiro por profissão, oficio que mais tarde ensinaria ao filho. O nome de César Guerra-

Peixe nos documentos oficiais não contém o hífen. Ele passou a assinar com o hífen 

para ser citado como Guerra-Peixe, e não apenas ―Peixe‖. 

César dá os seus primeiros passos na música aos cinco anos de idade, tendo 

como professor o seu pai, que era músico amador e tocava vários instrumentos (violão, 

guitarra portuguesa, bandolim, lira e sanfona de oito baixos). Essa influência o marcou 

para o resto de sua trajetória. ―Aos sete anos já tocava violão, violino e piano de ouvido, 

tomando parte nos choros que, na época do carnaval, saíam pelas ruas de sua cidade 

natal. Dos sete aos dez anos, viajou por algumas localidades do Estado do Rio e Minas 

Gerais, participando sempre de conjuntos típicos, cuja lembrança parece ter ficado em 

sua memória.‖ (MARIZ, 2005). 

Devido à dificuldade de empunhadura no violão, o pequeno César passou a 

                                       

1
 Dado fornecido por César Guerra-Peixe em entrevista à DELL’ORTO (1998), em junho de 1993. 
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tocar bandolim, de forma espontânea, imitando os amigos do seu pai. Aos oito anos 

recebeu seu primeiro cachê, integrando o grupo ―Choro de Carvalhinho‖. Nessa mesma 

idade ele se decide pelo violino. 

Em 1923, sua família se muda para Miracema, onde na casa de um amigo havia 

um piano. Novamente de forma espontânea, aprende a tocar esse novo instrumento. 

Quando retornam à cidade de Petrópolis, César foi matriculado na Escola de Música 

Santa Cecília (1925), onde recebeu seu primeiro instrumento. César começou a compor 

tão logo iniciou seus estudos na Escola de Música Santa Cecília de Petrópolis, sendo a 

primeira peça o Tango Nº 1 Otília, dedicado à sua primeira namorada seguindo-se uma 

série de danças, brasileiras e estrangeiras que estavam na moda. Aguiar (2006) conta 

que a primeira composição de caráter erudito foi uma Abertura, escrita para a pequena 

orquestra da referida Escola de Música. Ocorreu então um incidente: o diretor da Escola 

e regente da orquestra recusou-se a apresentar a peça. Entretanto, o presidente da 

sociedade mantenedora da entidade, Reynaldo Chaves, interveio energicamente e a obra 

foi executada. Sobre o fato, que marcou profundamente sua vida, escreveu Guerra-Peixe 

na sua relação de obras para canto: 

Reynaldo Chaves (violoncelista, industrial, teatrólogo e poeta) avô do 

compositor e regente Ernani Chaves (sic), foi o responsável por 

Guerra-Peixe haver se tornado compositor, animando-o 

insistentemente, após Guerra-Peixe haver-se aborrecido com a 

composição em virtude de ciúmes demonstrados pelo diretor e 

professor (sic) da Escola de Música Santa Cecília, dos idos de mais ou 

menos 1930. (apud AGUIAR, 2006, p.104) 

 

Figura 1: Guerra-Peixe com seu violino, na Rua Souza Franco, Petrópolis, Rio de Janeiro, 1930. 



16 

 

Guerra-Peixe começou a dar aula de violino aos 15 anos, devido a ausência do 

seu professor, o tcheco Gao Omacht, que fora participar de uma turnê na Alemanha. 

Passou então a estudar com Leonel Maul, ainda na Escola de Música Santa Cecília. Em 

1932, foi admitido em 1º lugar no Instituto Nacional de Música, na classe da célebre 

professora de violino Paulina D’Ambrosio. A vivência de Guerra-Peixe na música 

popular continuou com suas atuações tocando em cafés, hotéis, casas de chope, cassinos 

e bailes, tocando também nos últimos cinemas-mudos. Adquiriu nessa vivência uma 

característica muito importante, o improviso. Nesse período, substituiu músicos 

importantes, inclusive Henrique Niremberg
2
 no Hotel Novo Mundo, onde havia um 

conjunto musical. Apesar da vida intensa de performance, intensos estudos de matérias 

teórico-musicais prosseguiram sob a orientação do Mestre Newton Pádua
3
.  

O ano de 1938 foi decisivo para suas ideias musicais, após a leitura do ―Ensaio 

sobre a Música Brasileira‖ de Mário de Andrade, que até o fim de sua vida considerou 

seu Mestre, apesar de nunca ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Foi 

realmente a partir dessa leitura que Guerra-Peixe norteou sua busca a um caminho 

pessoal na música brasileira. ―Sem ela eu não teria escrito música alguma; ou se 

escrevesse, seria como um matuto trajando casaca‖ (Mariz, 1983, p.71). Nesse ano opta 

por dar preferência à carreira de compositor e arranjador. 

Guerra-Peixe sempre foi extremamente crítico consigo mesmo. O Curso de 

composição ministrado por Pádua foi encerrado em 1943, e todas as suas obras escritas, 

e foram muitas, foram colocadas por ele num index de composições proibidas de serem 

tocadas, com poucas exceções. A primeira peça que mereceu entrar no ―Catálogo de 

Obras‖, manuscrito precioso onde anotou todas as obras até a última, várias vezes 

expressando ideias, foi a Sonatina 1944 para flauta e clarinete. 

                                       

2
 Violinista, violista e compositor, Niremberg foi 1ª viola da orquestra sinfônica brasileira e viola do 

quarteto de cordas da UFRJ, quarteto que fez a primeira gravação conhecida da obra em estudo nessa 

dissertação. 
3
 O Carioca Newton de Menezes Pádua (1894-1966) foi professor e violoncelista. Teve aulas de harmonia 

e violoncelo com Frederico Nascimento, Breno Niederberger, Eurico Costa e Francesco Comaglia. Entre 

1912 e 1914, esteve em Roma, como aluno da Academia de Música Santa Cecília, em classes de 

violoncelo com Luigi Fiorino, e harmonia  com Giacomo Setaccioli. Ao regressar ao Brasil, terminou 

seus estudos de violoncelo no Instituto Nacional de Música, na classe de Alfredo Gomes, obtendo ao final 

o Primeiro Prêmio e Medalha de Ouro. Em 1927, estudou contraponto, fuga e harmonia com Paulo Silva 

e, mais tarde, composição e orquestração com Francisco Braga, história da música com Octávio 

Bevilacqua, regência com Walter Burle Marx, música sacra com frei Pedro Sinzig e harmonia com 

Agnello França. 
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Guerra-Peixe teve sua carreira de compositor dividida, por ele mesmo, em três 

fases. O ano de 1944 é o inicio, segundo ele, da primeira fase da sua carreira de 

compositor. A fase ―Dodecafônica‖ (1944-1950), a segunda fase ―nacionalista‖ (1950-

1960), e a terceira fase, chamada de ―síntese nacional‖ (1967-1993). Como percebemos, 

ele exclui sua fase que poderiamos chamar de Inicial (até 1944). 

Em 1944, foi ―convertido‖ ao dodecafonismo, após seu encontro com Hans 

Joachin Koellreutter, com quem passou a estudar, e seguiu esta linha estética durante 

seis anos (1944-1950), dividindo sua atividade composicional em duas vertentes: o cada 

vez mais solicitado e dedicado arranjador e compositor de música popular; e o 

compositor erudito, segundo ele próprio ―sem a menor preocupação nacionalizante‖. É 

uma fase muito diferente da sua fase nacionalista. Sobre essa fase dodecafônica, Guerra 

afirma em entrevista que ―[...] a gente também compunha sem pensar no problema dos 

instrumentos; eu compus, o diabo que toque! Tenho músicas que eu não consigo tocar. 

Hoje penso diferente.‖ (HORTA, 1983). Foi um período de grande crescimento e estudo 

teórico, e desse período ele levou características que perdurou até o final da sua vida, 

como a estética, para melhor fundamentar sua criação. Como ele próprio declarou em 

entrevista ao Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo: 

Outra coisa que foi bem com ele [referindo-se a Koellreuter]: pensar, 

discutir, estabelecer uma estética, e não só escrever as notas; fazia 

pensar. E foi como eu disse em uma entrevista: pensei tanto... Que 

terminei deixando o dedacafonismo... [Risadas gerais da mesa] 

(Guerra-Peixe, depoimento pessoal ao MIS de São Paulo, 1992, in 

FARIA, 2007, p. 30). 

Desse período, destaca-se a sinfonia nº 1 (1946), que foi selecionada e 

executada no mesmo ano pela orquestra da BBC de Londres. Numa tentativa de 

incorporar os elementos nacionalistas que vinha pesquisando na forma dodecafônica, 

vai cada vez mais se afastando do método. Também se colocou o problema da 

comunicação da nova música com o público, tão negligenciado no Século XX.  

Tiveram início suas discussões com Mozart de Araújo
4
 que culminaram em sua 

                                       

4 José Mozart de Araújo (Guaraciaba do Norte, 1904 — Rio de Janeiro, 1988) foi um musicólogo, 

professor, historiador e violonista brasileiro. Ocupou diversos cargos públicos ligados à música, e 

publicou vários livros na área. Trocou inúmeras correspondências com Guerra-Peixe, de conteúdo 
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primeira visita ao Recife em 1949 onde teve contato com uma música em movimento, 

nacional, sem manipulação alguma. O resultado foi a ruptura com o dodecafonismo. Em 

seguida ocorreu uma coincidência: O renomado maestro alemão Scherchen
5
 passou pelo 

Rio de Janeiro e convidou Guerra-Peixe para ir estudar com ele em Zurique, sendo seu 

hóspede e trabalhando na rádio local. Ao mesmo tempo recebeu também um convite da 

Rádio Jornal do Comércio de Recife/PE. Guerra preferiu o Recife e sempre disse que 

foi a melhor coisa que fez na vida. Na mesma época recebeu um convite do compositor 

norte-americano Aaron Copland (DELL’ORTO, 1998, p. 5) para lecionar nos Estados 

Unidos, mas igualmente recusou o convite. Mudou-se para Recife em dezembro de 

1949. Foi um dos períodos mais produtivos de sua vida quando, além de compositor 

erudito, seguindo novas linhas estéticas, e orquestrador, iniciou suas atividades de 

professor, articulista e a grande obra de pesquisador.  

Pesquisou Maracatu, Xangô, Catimbó, Côco, Pastoril, Zabumba (conjunto 

instrumental), Cabocolinhos, Reza-de-defunto, Frevo, Pregões, toques de vendedores 

ambulantes, manifestações culturais religiosas ou não, folguedos, atividades sociais, 

todas com músicas próprias, em dez cidades pernambucanas. Na época foram seus 

alunos: Clóvis Pereira, Jarbas Maciel, Guedes Peixoto, Lourenço da Fonseca Barbosa 

(―Capiba‖) e Severino Dias de Oliveira (―Sivuca‖). A permanência em Recife foi de três 

anos, quando novas obras importantes foram criadas e surgiu seu mais importante 

trabalho de pesquisa: o ensaio ―Maracatus do Recife‖, que décadas mais tarde serviu 

para salvar tal manifestação do desaparecimento. Conheceu o frevo e iniciou uma 

amizade que duraria muito tempo com Capiba, baseada no complemento musical, 

havendo uma permuta no qual o erudito entrava em contato direto as autênticas raízes 

populares, e vice versa. No Recife, teve uma vida corrida entre arranjador da Rádio de 

Jornal do Comércio, pesquisador e escritor. Até o renomado escritor potiguar Câmara 

Cascudo, ao se referir às características melódicas e harmônicas do baião, cita o 

compositor Guerra-Peixe: 

                                                                                                                

valiosíssimo para a Música Brasileira, que se encontram na sala Mozart de Araújo, na Biblioteca do 

Centro Cultural do Banco do Brasil no Rio de Janeiro. 

5
 O eminente maestro alemão, Hermann Scherchen, foi principalmente autodidata na música. Ele estudou 

viola e foi violista entre 1907-1910 na Orquestra Blüthner de Berlim e numa base temporária na 

Orquestra Filarmónica de Berlim. Ele conheceu Arnold Schoenberg e fez sua estreia com Pierrot Lunaire 

de A. Schoenberg em 1912 . Foi grande entusiasta e divulgador da música do século XX. 
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[...] Guerra Peixe registrou como características melódicas: Escala de 

Dó a Dó – a) todos os graus naturais; b) com o sétimo grau abaixado 

(Si bemol); c) com o quarto grau aumentado (Fá sustenido); d) com 

qualquer mistura dos dois modos anteriores, ou mesmo os três; [...] 

Harmônicas: emprego dos acordes de, em modo maior: a) I, V, IV 

graus, em ordem variável; b) I, II graus, com a terceira do acorde 

alterada (Fá sustenido); modo menor, I, IV grau, com a terceira 

alterada (Fá sustenido). (CASCUDO, 1984, p. 97) 

 Outro fato interessante que mostra o quanto seu trabalho como musicólogo foi 

importante ocorreu [...] 

[...] em dezembro de 1983, quando Guerra-Peixe recebeu um 

telefonema de Recife, informando que no carnaval do ano seguinte, 

daquela Cidade, voltaria a sair um Maracatu, reconstituído graças a 

seu livro ―Maracatus do Recife‖. O Mestre considerou seu melhor 

presente, antecipado, dos 70 anos e disse: “Já se viu? Eu, sem outro 

meio de comunicação, a não ser um livrinho de 171 páginas, a 2500 

quilômetros do Recife, indo de raro em raro a essa Cidade, influir no 

seu carnaval? Chorei de emoção”. (AGUIAR, 2006, p. 107) 

 

Figura 2: Recife, 1950. Guerra-Peixe pesquisando música popular. Entrevistando um sanfoneiro cego. 

Legenda escrita por Guerra-Peixe na foto: ―Este cego pedia esmolas pelas ruas ao som da sanfona, mas 

era proprietário de diversas casas‖. 

Recebeu o convite de Rossini Tavares de Lima (diretor do museu do folclore e 

secretário da comissão paulista de folclore) para mudar-se para São Paulo e dar 

continuidade às suas pesquisas. Pesquisou inicialmente na região central do estado, e 

depois o litoral, colhendo ritmos como: Folia de Reis, Congada, Cateterê, Moda-de-

Viola, etc. Em São Paulo, iniciou a carreira de compositor de trilhas cinematográficas, e 

viveu um período de reconhecimento do seu trabalho no exterior. Além dos convites 
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para fora do país, recebeu uma bolsa da UNESCO de dois anos para divulgação das 

suas obras em Paris. Guerra tentou negociar para mudar de Paris para Angola, para 

pesquisar outros ritmos, mas seu pedido foi negado. Nesse período foi composto o 

objeto da nossa pesquisa, o Quarteto de Cordas no. 2, em 1958. Ficou em São Paulo até 

1960.  

Aos quarenta e sete anos foi eleito para a Academia Brasileira de Música, 

ocupando a cadeira nº 34, cujo patrono é o regente e compositor José de Araújo Vianna, 

sucedendo seu antigo professor Newton Pádua. Quem o sucedeu foi seu dileto amigo, o 

compositor catarinense Edino Krieger. 

Retornou ao Rio de Janeiro em 1961 e houve aí um hiato na sua produção, até 

1967. Em 1963 voltou a atuar como músico, violinista na Orquestra Sinfônica Nacional, 

então com 49 anos. Passou a lecionar mais ativamente, dando aulas de harmonia, e mais 

a frente abriu o curso de composição. Importante ressaltar que no final da década de 

1960, passou a ser divulgador ativo da música contemporânea brasileira executando 

recitais pelo país ao lado de renomados pianistas. 

Em 1970, a convite de Ariano Suassuna, contribuiu para o Movimento 

Armorial compondo para a Orquestra Armorial seu celebrado Concertino para violino e 

pequena orquestra, além do Duo Característico para violino e violão (―peça 

singelíssima‖, segundo ele) e da peça, Mourão, na versão do seu ex-aluno Clóvis 

Pereira. Mas a semente do Movimento Armorial foi lançada bem anteriormente por 

Guerra-Peixe e seus alunos durante a sua estada em Recife. Quando questionado sobre 

quem teria, entre Ariano Suassuna (fundador do Movimento Armorial) e Guerra-Peixe, 

influenciado mais decisivamente o Movimento em termos estético-musicais, Jarbas 

Maciel
6
 assim se expressa: 

Você tem uma reação química, tem dois compostos, mas não tem um 

catalisador, então você não tem a reação. Ariano é o catalisador – em 

doses mínimas, mas sem ele não há reação. Quem produziu, quem 

tornou real mesmo aquele som foram Guerra-Peixe e seus alunos, não 

tenha dúvida. Mas é muito difícil dizer, numa reação se vais dar mais 

importância ao reagente da direita, ou da esquerda ou ainda ao 

catalisador. É a resposta honesta que dou: Ariano não fez coisa 

                                       

6
 Jarbas Maciel foi docente na UFPE e um dos pioneiros do Movimento Armorial. Atuou por décadas, 

como violista tanto na Orquestra Sinfônica de Recife quanto no Quinteto Armorial. 
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nenhuma e ao mesmo tempo fez tudo. (Jarbas Macial apud 

QUEIROZ, 2014, p. 24) 

Várias outras obras importantes foram escritas nessa década, como as obra 

sinfônicas Retirada da Laguna (1971), Museu da Inconfidência (1972), e as obras para 

violino Variações Opcionais (1977) e Sonata nº 2 para violino e piano (1978). 

Já na década de 1980, septuagenário, com uma vida agitadíssima, passou a 

pesquisar ―Dança de Salão‖ e ―Gafieira‖ e frequentou (e dançou) assiduamente a 

Estudantina
7

 no Rio de Janeiro. Ainda foi professor na Escola de Música da 

Universidade Federal de Minas Gerais, onde teve como alunos que viriam a se destacar 

no cenário musical brasileiro, como Alina Sidney, Francisco Gelape (prematuramente 

falecido), Harry Crowl, Lucas Raposo e Nelson Salomé. O vigor já não era o mesmo, e 

alguns amigos conseguiram sua transferência para a UFRJ, a fim de diminuir seu fluxo 

de viagens.  

Sua última obra foi escrita sob encomenda feita pelo Departamento de Cultura 

do Estado de São Paulo – Rapsódia (para piano – 1993).  Colecionou merecidos 

prêmios e reconhecimentos públicos (foi o único músico a ganhar três vezes o 

―Golfinho de Ouro‖ do Museu da Imagem e do Som de São Paulo), culminando com o 

primeiro Prêmio Nacional da Música, concedido pelo Ministério da Cultura, escolhido 

por um júri formado por cinquenta musicistas com esmagadora maioria de votos. O 

prêmio foi entregue a 15 de outubro de 1993, durante o concerto de abertura da X 

Bienal de Música Brasileira Contemporânea, perante uma plateia que lotou o Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro e que o aclamou numa consagração... e despedida. 

Sua saúde começou a se deteriorar, e ele faleceu na tarde de 26 de novembro 

daquele ano, na casa da sua ex-esposa, Célia Guerra Peixe, deixando um imenso legado 

à música e à cultura brasileira. 

                                       

7
 Fundada em 1928, a Estudantina Musical foi considerada o berço da MPB no Rio de Janeiro, habituado 

principalmente por intelectuais e boêmios. A casa conta até hoje com programações de dança de salão, 

samba, mpb, curso de teatro, forró, rock e etc. 
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Figura 3: Guerra-Peixe no Teatro Municipal do Rio de Janeiro na estreia da composição ―Tributo a 

Portinari‖, durante a X Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro, 1993. 
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2. Considerações sobre Performance e Interpretação 

 

A evolução da notação musical e as diferentes funções da música ao longo da 

história modificaram profundamente a relação entre compositor, intérprete e ouvinte. 

Antes, os três poderiam ser reduzidos a apenas uma pessoa, como na música antiga, 

onde a música não tinha notação e não era vista como um evento estético, mas 

ritualístico, onde a fidedignidade interpretativa não importava muito. A música era 

criada e recriada naquele momento, com o público participando da criação (LIMA, 

2006). No período Barroco, a música era escrita não pensando na posteridade, mas no 

momento, e o músico barroco sabia muito bem como dirigir sua interpretação. A 

partitura só começa a ganhar um certo grau de detalhamento a partir da escola de 

Mannheim, se firmando no período romântico, pois os compositores já pensavam na 

posteridade. Aquele grau de interpretação quase improvisatório vai se perdendo. No 

romantismo, o compositor entrega um texto escrito que, normalmente, não pode ser 

adulterado, sob pena de se estar cometendo um ―sacrilégio‖. Podemos observar essa 

situação hoje em certas obras do século XX (e XXI), onde vemos textos extremamente 

detalhados, aonde o intérprete não consegue fugir do seu rigor. Isso vai na contramão da 

música popular, onde se tem uma liberdade improvisatória, como nas músicas dos 

rabequeiros e repentistas. 

Dessas duas fontes bebeu Guerra-Peixe. Já vimos que ele teve uma educação 

tradicional forte, estudando a música atual do período dele, e mergulhou fundo no que 

havia de mais restrito, que era a técnica dos doze sons. Também pesquisou ritmos 

folclóricos e populares, e em sua obra seria muito difícil não haver influência das duas 

vertentes. O intérprete assume aí uma função vital, para conciliar as duas vertentes que 

fazem o estilo do compositor. Nem pode ficar muito estrito à escrita a ponto de perder 

sua linguagem regional; nem ficar livre em demasiado, em certas oportunidades até 

descaracterizando a obra. 

―A interpretação musical é, antes de tudo, fruto do pensamento.‖ (LIMA, 2006, 

p. 25). Se o pensamento for organizado, sua execução também o será. A notação 

musical só terá significado real na execução. Portanto, a interpretação musical contém a 

ideia de mediação, a tradução, a expressão de um pensamento. É o intérprete que dá 

vida à partitura. Ele é o intermediário entre o compositor e o ouvinte, é quem faz 
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acontecer a magia e quem transmite e perpetua os sentimentos e intenções do 

compositor. Por isso a importância de se conhecer bem o território em que se está 

pisando. ―A Interpretação passa pela escolha das possiblidades musicais contidas nos 

limites formais do texto e a avalição dessas possibilidades‖ (LIMA, 2006). Gerling 

também compreende que a realização sonora de uma partitura ―[...] é a recriação de 

sequências sonoras extraídas por um código de notação simbólica através de atos de 

escolhas entre várias possibilidades.‖
8
  

Segundo ainda a visão de Lima
9

, no nosso meio musical, as palavras 

performance e interpretação são utilizadas sempre como sinônimos, mas de fato não o 

são. A primeira, como já vimos, diz respeito a escolhas interpretativas mais abrangentes 

da execução, incluindo fatores externos que não podemos controlar, como a reação do 

público, o clima, uma corda de violino desafinada e até mesmo um erro ocorrente são 

fatores que coabitam no universo interpretativo juntamente com as escolhas conscientes, 

formando a apresentação no palco. Ao misturar as escolhas performáticas, voluntárias 

ou involuntárias, com os fatores externos, resultamos numa interpretação sempre 

diferente da outra, mesmo que realizada pelo mesmo intérprete, no mesmo local.   

Para o intérprete, a obra grafada é o ponto de partida de familiaridade com o 

texto, porém, a aquisição de conhecimentos musicais e extramusicais determinam, pelo 

menos teoricamente, a possibilidade de uma execução mais plena, criativa e original. 

Segundo HESPOS, os sons são recriados no ouvido interior e ―[...] sua representação 

gráfica não é nada mais do que um esboço, um projeto da música em si.
10

‖  

A performance apresenta um significado mais técnico da execução. 

Performance é uma palavra inglesa, que tem a sua raiz no verbo to perform que significa 

fazer, executar, diferente do termo practice que significa treino ou repetição de 

exercícios. A raiz do verbo formare é latina, que quer dizer dar forma, fazer, criar. Na 

língua francesa, no dicionário Le Petit Robert (2013), uma das definições de 

                                       

8
 GERLING, Cristina Capparelli. Uniformidade e diversidade em execução musical. In. Anais da VIII 

ANPPOM, João Pessoa, 1995. p. 2. 
9
 Para uma visão mais aprofundada no assunto, ler o artigo ―Performance, Prática e Interpretação 

Musical‖, contido em LIMA, 2006 
10

 HESPOS, Hans-Joachim. Entrevista por Carlos Kater e Yara Caznók. Cadernos de Análise Musical 3. 

São Paulo: ATRAVEZ, p. 105-112, 1990. 
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performance  é ―ótimo resultado que uma máquina pode obter
11

‖.  

Portanto, a performance está contida na interpretação, e apesar de serem 

parecidas no significado, uma pesquisa etimológica mais aprofundada nos daria 

resultados mais precisos quanto às diferenças. Esse não é o objeto desse trabalho. 

Gostaríamos apenas de salientar que trabalharemos esses os dois aspectos na obra: 

aspectos performáticos como dedilhado, arcadas, golpes de arco; e apresentaremos 

subsídios para escolhas interpretativas que englobam estilo e características da obra e do 

compositor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

11
 ―Résultat optimal qu'une machine peut obtenir.‖ Tradução nossa.  ROBERT, 2013. 
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3. O Quarteto de Cordas Nº 2 
 

Guerra-Peixe teve uma grande e variada produção. Nesse universo ele compôs 

para praticamente todas as formações existentes, como peças solo, duos, até obras para 

orquestra e coro. Achamos o seu Quarteto Nº 2 (1958) com características especiais. 

Muito contrastante com o seu Quarteto de Cordas Nº 1 (1947), que pertence à sua fase 

dodecafônica, o Quarteto Nº 2 foi escrito com um caráter bastante nacionalista. Sobre o 

seu Quarteto Nº 1, em carta ao musicólogo alemão Curt Lange, com o qual trocou 

inúmeras correspondências, Guerra-Peixe afirma: 

Não gostei do meu Quarteto. Perto da Sinfonia ele é uma droga. Creio 

estar muito carregado. Penso que perdi muito de expressão, por causa 

da mania de querer escrever de um modo mais fácil para o público 

entender. Neste sentido consegui alguma cousa, creio. Mas perdi de 

expressão. A parte de RITMO, que certa vez falei, foi resolvida, no 

quarteto, como pensei. Mas não foi difícil porque tem muitos motivos 

rítmicos repetidos. O mais interessante é que já estão vendo 

―nacionalismo‖ em demasia na minha música. Não é nada disso. E o 

pior é que, justamente, o pessoal ―sente‖ o ―nacionalismo‖ onde não 

cuidei disto: nos II° e IV movimentos! O quarteto agradou (o que é 

muito mau sinal), assim como já me falaram de ser proposto para 

IMORTAL da Academia B. de Música. Veja, Dr. Lange, a que ponto 

chegou a minha decadência em 1.947!... Será que me tornarei 

compositor ―oficial‖? Vejo que preciso começar de novo, e deixar de 

lado estas ideias de ―cor‖ nacional, assim como a tal de simplificação. 

Eu certo que o melhor caminho é o da SINFONIA e o do II° 

DIVERTIMENTO, depois de ter perdido tempo com música... para 

facilitar!.... Qual a sua opinião a respeito?
12

 

Pouco mais de dez anos distanciam esta carta sobre sua composição do 

Quarteto nº1 para o Quarteto nº2, e o quanto se modificou a concepção artística do 

compositor. O Quarteto nº 2 foi escrito quando César residia em São Paulo/SP, para o 

Quarteto de Cordas daquela cidade, com uma roupagem formal e características 

populares que tinha acabado de trazer do Recife. A obra foi de extrema importância no 

processo de nacionalização do compositor. De acordo com depoimento dele próprio, em 

1992, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, essa peça é representativa, no 

                                       

12
 GUERRA-PEIXE, C. Carta Curt Lange. Rio de Janeiro: 12/12/1947. Acervo Curt Lange, UFMG. Apud 

BARROS, Frederico Machado. César Guerra-Peixe: A Modernidade em Busca de uma Tradição. 2013. 

Página 29. 
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sentido de ser a ―pedra fundamental‖ de todo seu direcionamento estético futuro. Ele 

afirma ainda: 

A partir de 58, que eu fiz o Quarteto de Cordas nº 2, aí eu fiquei mais 

à vontade. Me preocupei com a forma que eu uso no primeiro 

movimento. Não Allegro de Sonata, mas a forma do cateretê, 

desenvolvido de uma maneira que eu achei que deveria ser assim, para 

atingir os fins, né? (sic) Então, mas ai eu usei tudo o que queria, 

harmonia, melodia e tudo, sem... tem que ser assim! Esta é uma 

referência para tudo que se vem posteriormente. (GUERRA-PEIXE, 

1992, MIS-SP). 

Em entrevista a seu ex-aluno, Randolf Miguel, em 1991, o compositor discorre 

sobre a importância da forma suíte para a prática da composição nacional, e faz alusão 

ao Quarteto de Cordas nº 2, além de comentar sobre suas estadas em Pernambuco e São 

Paulo: 

É, foi ai que eu cheguei lá e comecei a trabalhar. Fazia composição e 

pesquisa ao mesmo tempo. Mas à medida que ia avançando minha 

pesquisa musical, eu notava que o que eu via assim no momento me 

parecia superficial, porque eu não entrei com profundidade no 

assunto, faltava tempo. É preciso a gente ―morar no assunto‖, vamos 

disser assim. É preciso dar tempo ao tempo para assimilar aquilo, não 

é? Eu ouvi com muita atenção, com muito cuidado a música dos 

―cabocolinhos‖, disso e daquilo, mas na hora de usar não é bem 

aquilo, ainda mais que eu tinha o vício do dodecafonismo. Foi aí que 

eu parei; resolvi parar de compor. De lá fui para São Paulo, ouvindo 

coisas de lá, tão diferentes, foi que o nordeste me pareceu mais claro. 

As coisas ficaram mais fortes para o meu entender. Foi aí que eu 

comecei a trabalhar a música do nordeste em São Paulo, de uma 

maneira mil vezes melhor, bem como a trabalhar em São Paulo. Mas 

trabalhar como? Primeiro usando aquelas coisas típicas, 

principalmente em Suítes, a fim de sistematizar. Isto eu fiz também 

com a música do folclore paulista. Por exemplo, na Suíte Nº 1, para 

piano, paulista, na Suíte Sinfônica Nº 1, paulista, eu fiz coisas mais ou 

menos em cima de... E assim andou, e outras pequenas peças que eu 

escrevi até que, no Quarteto nº 2, comecei a me soltar um pouco mais 

e fui me soltando até que, a partir de 60, já fiquei mais livre, né? (sic) 

De modo que eu procurei fazer uma sistematização de elementos 

populares, quer dizer, fazer o treinamento, fazer a munheca, fazer um 

artesanato nacional. (MIGUEL, 2006, p. 39). 

No seu Catálogo de Obras, afirma: 

No Quarteto n. 2 para cordas, de 1958, a natureza da obra justifica 

uma certa desobrigação dos princípios anteriormente expostos, 

embora permaneça – evidentemente – pelo menos a identificação 

―fotográfica‖ quanto ao material sonoro. Nesta obra o ainda visual 

―Allegro de sonata‖ é substituído pela forma ampliada do Cateretê 

paulista. Apenas a forma, pois o conteúdo é no estilo nordestino; e no 
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caso, uma coisa nada tem a ver com a outra. Possibilitam a 

substituição dos próprios elementos contrastantes do Cateretê: o 

Rasqueado (toque rítmico-harmônico de viola ―brasileira‖, viola 

caipira); a Moda (canto a duas vozes, de solista e sua ―segunda‖); o 

Palmeado e o Sapateado (elementos necessariamente rítmicos); e o 

Recortado (canto coral em terças, em andamento mais vivo). Sugerem 

seções mais ou menos equivalentes (não análogas) às do 

desenvolvimento da clássica Sonata bitemática, porém mais ingênuas 

em virtude dos temas. Pois introduzir temas de caráter matuto ou 

caipira no ―allegro de Sonata‖ seria o mesmo que colocar um 

interiorano, com toda a sua simplicidade e costumes rústicos, dentro 

de um refinado smoking. (GUERRA-PEIXE, 1971). 

Essa roupagem formal com elementos populares se tornou sua marca principal: 

entre o erudito e o popular. Nos capítulos posteriores realizaremos uma análise mais 

aprofundada da obra e de suas diferentes interpretações. 

O Quarteto de Cordas Nº 2 de César Guerra-Peixe tem uma duração 

aproximada de 22 minutos, e foi escolhido dentre suas mais variadas obras por suas 

caraterísticas tão singulares presentes no estilo do compositor e ser uma das suas obras 

pouco executadas no cenário musical, diferentemente, por exemplo, do Concertino para 

Violino e Orquestra de Câmara (1972) e o Mourão
13

.  

O primeiro passo foi encontrar uma edição da obra, que localizamos no site do 

SESC Partituras
14

. Começamos a trabalhar com essa edição ainda em fevereiro de 2014 

com o quarteto de cordas da UFRN, denominado Ensemble Potiguar, composto por 

Israel Victor (I violino), Keyvson Danilo (II violino), Pedro Zarqueu (viola) e Lucas 

Barros (violoncelo). Essa edição, entretanto, não se mostrou confiável a ponto de servir 

de base para um estudo mais aprofundado, visto que surgiram muitas dúvidas e até 

algumas notas diferentes na edição. Guerra-Peixe escreveu em junho de 1988 uma 

nota
15

 que dizia:  

                                       

13
 Mourão é, na verdade, uma composição de Clóvis Pereira. Mas o tema da Mourão está na música ―De 

Viola e Rabeca‖, de Guerra-Peixe, que Clóvis, seu aluno, fez um arranjo e colocou o nome de Mourão. 

Geralmente quando executada, a música vem sendo creditada a Guerra-Peixe. 
14

 O Sesc Partituras é uma biblioteca digital sem fins lucrativos que visa preservar e difundir o patrimônio 

musical brasileiro, democratizando o seu acesso através da disponibilização de partituras digitalizadas e 

editoradas. http://www.sesc.com.br/SescPartituras/ (Acesso em 21/05/2015). 
15

 Essa informação foi repassada ao autor deste trabalho em entrevista por telefone com Jane Guerra-

Peixe, em agosto de 2014. Essa nota também está disponível no site http://www.guerrapeixe.com/ 

(Acesso em 23/05/2015). 

http://www.sesc.com.br/SescPartituras/
http://www.guerrapeixe.com/
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Para reconstituir a partitura de forma certa, é obter as partes separadas 

copiadas por mim. Quem as possui: Ordem dos Músicos - OMB. 

Quarteto Brasília; Quarteto Oficial da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ e Quarteto da Universidade Federal da Bahia - UFBA 

(Partitura). (GUERRA-PEIXE, 1998). 

Partindo dessa informação, conseguimos duas edições manuscritas pelo próprio 

compositor: uma para o quarteto que a obra foi dedicada, o Quarteto de Cordas 

Municipal de São Paulo; e outra revisada, de 1960, que serviu de base para a edição do 

SESC Partituras. Essa cópia foi realizada pelo próprio compositor, e é citada em carta 

de Guerra-Peixe a Mozart de Araújo: 

[...] eu próprio tive que me virar aos poucos e copiar o Quarteto Nº 2. 

Mas já estou acostumado, pois isso acontece desde que cheguei, 

iludido com essa cidade. Com a partitura, algumas notas que escrevi, 

para orientar quem escreva os comentários. Apesar de não entrar em 

detalhe aí vai uma pista para os compositores que seguem o 

nacionalismo musical, isto é, uma dica que possibilita substituir o 

tradicional allegro de sonata (que enche! E já muito gasto) por uma 

forma brasileira: a do Cateretê ou Catira. Quem quiser que...
16

 

De posse dos manuscritos foi possível sanar várias dúvidas e observar 

características de escrita que a edição anterior não nos propiciava, por mais fidedigna 

que fosse, que discorreremos mais profundamente no tópico sobre a revisão 

musicográfica da obra.  

Nosso projeto prevê a análise de gravações e interpretações de vários Quartetos 

de Cordas executando a obra, a fim de identificar as diferentes interpretações e, como 

resultado desse processo, realizarmos a nossa própria interpretação. Vale salientar que 

não tratamos com juízo de valor do gênero ―melhor‖ ou ―má‖ interpretação, e sim 

diferentes interpretações. Nosso objetivo é expor ao leitor as possiblidades, das quais 

ele próprio poderá tirar suas conclusões para sua interpretação.  

Serviram de ponto de partida as duas gravações encontradas até o momento: a 

primeira é a gravação do Quarteto de Brasília de 1996, no seu CD comemorativo de 10 

anos. O Quarteto de Brasília foi fundado em 1986, e conta no currículo com várias 

turnês no Brasil e no exterior, e nove CDs gravados. Além de ter recebido as partes do 

Quarteto das mãos do compositor, o grupo mantinha uma relação de amizade pessoal 

com o mesmo. No ano de 2010, pelo projeto Sonora Brasil, do SESC, o grupo executou 

                                       

16
 Guerra-Peixe em Carta a Mozart de Araújo, 22/09/1960, SP. apud MIGUEL, 2008, p. 40. 
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esta obra em 86 cidades brasileiras. O conjunto é formado por Ludmila Vinecka (I 

violino), Cláudio Cohen (II violino), Glêsse Collet (viola) e Guerra Vicente 

(violoncelo). 

A segunda é gravação do Quarteto de Cordas da UFRJ, conhecido no cenário 

internacional como Brazilian String Quartet. O quarteto era constituído por Santino 

Parpinelli
17

 (I violino), Jaques Nirenberg (II violino), Henrique Nirenberg (viola) e 

Eugen Ranevsky (violoncelo). O Grupo foi criado em 1952, sob o nome de Quarteto 

Pró-Música, que se apresentou pela primeira vez, nesse mesmo ano, na Escola Nacional 

de Música da Universidade do Brasil. Posteriormente, esse quarteto passou a se chamar 

Quarteto Rádio MEC, depois, Quarteto da Escola de Música da UFRJ, e a partir de 

1968, Quarteto Brasileiro da UFRJ. Em 1965, o Quarteto fez a estreia do Quarteto no 6 

de Cláudio Santoro no Festival Interamericano de Música, Washington, DC, Estados 

Unidos. No ano de 1968, o Quarteto lançou nesse mesmo país o LP Brazilian Music by 

The Brazilian String Quartet (CBS Records, New York), contendo o Quarteto no 17 de 

Villa-Lobos e o Quarteto no 3 de Alberto Nepomuceno. Na época, o Quarteto foi o 

único grupo de câmara latino-americano a figurar no Catálogo Schwamm dos Estados 

Unidos. O Quarteto apresentou-se também em países da América do Sul, como 

Argentina e Chile, além de outros países na Europa e Ásia, sempre se dedicando a uma 

intensa divulgação da música erudita brasileira e seus compositores. 

                                       

17Santino Parpinelli, paralelamente às atividades do Quarteto, desempenhou os cargos de Professor 

Titular de Violino e Viola da Escola de Música da UFRJ, foi spalla da Orquestra Sinfônica Brasileira e 

presidente da Academia Brasileira de Música. Segundo o amigo e companheiro de Quarteto por mais de 

50 anos Jaques NIRENBERG (2003), Parpinelli ―Só não fez mais [pela administração em instituições de 

música], por dedicação ao quarteto, quase em tempo integral‖. Além de instrumentista, pedagogo e autor 

de quatro pequenos livros teóricos, Parpinelli também se destacou como compositor. 
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Figura 4: Capa do CD do Brazilian String Quartet remasterizado pelo selo Albany Records, nos Estados 

Unidos, em 2000. 

 

O CD do Brazilian String Quartet foi remasterizado e lançado pelo selo Albany 

Records, nos Estados Unidos, em 2000. A gravação original é bem anterior, 

acreditamos que entre 1965 e 1970, mas que nossa pesquisa ainda não logrou êxito em 

encontrar a data exata. A gravação foi feita pouco tempo após a composição da obra, e 

vale a pena tomar nota que o CD encerra com essa obra, mas contem também as obras 

Four Nocturnes (Radamés Gnatalli), com o próprio compositor ao piano, o Quarteto nº 

16 de Villa-Lobos e a Miniatura de José Vieira Brandão. Todas peças de compositores 

brasileiros contemporâneos ao conjunto, que mostra o comprometimento e afinidade do 

grupo de fazer a música brasileira mais atual do período deles.  Os membros tinham 

uma relação de amizade pessoal com Guerra-Peixe, assim como os integrantes do 

Quarteto de Brasília. Infelizmente, nenhum dos membros do Brazilian String Quartet se 

encontra mais entre nós. 

Além das referências fonográficas que utilizamos para embasar nosso trabalho, 

foram realizadas entrevistas com alguns dos renomados músicos de câmara brasileiros 

da atualidade que já executaram essa obra. Do Quarteto de Brasília, conversamos com 

Guerra Vicente e a sua Esposa, Ludmila Vinecka. Vale tomar nota que o Quarteto de 

Brasília recebeu as partes das próprias mãos do compositor, como consta em nota 

anterior. Além da gravação do CD, o quarteto executou, dentro do projeto ―Sonora 
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Brasil‖ do SESC, em 2010, o Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe em 86 cidades brasileiras.  

Do Quarteto de Cordas Municipal de São Paulo, ao qual foi dedicada a obra, 

conversamos com Nelson Rios (atual segundo violino) e Marcelo Jaffé (atual violista). 

O Quarteto de Cordas Municipal de São Paulo (hoje chamado de Ensemble São Paulo) 

é o quarteto em atividade mais antigo do Brasil, criado por Mário de Andrade em 1935, 

sob o nome de Quarteto Haydn. Sua formação mais longeva, que durou de 1944 a 1979, 

contava com Gino Alfonsi (1º Violino), Alexandre Schaffman
18

 (2º Violino), Johannes 

Oelsner
19

 (Viola) e Calixto Corazza
20

 (Cello). Também tivemos a oportunidade de 

conversar sobre a obra com prof. Daniel Guedes
21

, do Quarteto da Guanabara, e prof. 

Dr. Esdras Rodrigues
22

, da UNICAMP.  

 

Figura 5: Quarteto de Cordas Municipal de São Paulo, a época da composição da obra: Alfonsi, 

Schaffman, Corazza e Oelsner. 

                                       

18
 Alexandre Schaffman (Sebastopol, 1900 — São Paulo, 1992) foi um violinista ucraniano. 

19
 Alemão, Johannes Oelsner foi o violista do quarteto por 37 anos, a convite de Mário de Andrade. 

Faleceu em 2010, aos 94 anos. 
20

 Paulista, foi 1º cello da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. O único do quarteto a estar desde 

a sua fundação em 1935. 
21

 Daniel Guedes (1977) é considerado um dos mais importantes músicos brasileiros de sua geração, e 

vem se destacando como um músico versátil, atuando como violinista, violista, camerista, professor e 

regente. Atualmente, Daniel Guedes é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), além 

de lecionar em importantes festivais. 
22

 Esdras Rodrigues tem experiência na área de Artes, com ênfase em violino, rabecas, música de câmara, 

música popular, interpretação histórica, atuando principalmente nos seguintes temas: o violino e a rabeca 

no Brasil, música de câmara brasileira, interpretação histórica ligada aos instrumentos de corda, música 

popular brasileira. Esta como Diretor do Instituto de Artes da Unicamp desde 2011. 
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Figura 6: Capa da edição feita pelo próprio Guerra-Peixe, dedicada ao "Quarteto de Cordas Municipal" de 

São Paulo. 
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4. Análise do Quarteto Nº 2 e as características brasileiras empregadas 

4.1. Cateretê/Primeiro Movimento 

Guerra-Peixe foi instigado pela música folclórica e passou a incorporar na sua 

própria obra, conforme lograva êxito na sua vida de pesquisador. Viveu intensamente o 

folclore para poder escrever música tipicamente nacional espontaneamente, sem uma 

preocupação nesse sentido. Guerra-Peixe diz, no capítulo V de seu Memorial:  

Vale chamar a atenção de que não se trata de fotografia como o 

retratinho 3x4 destinado a documento pessoal, mas fotografia artística 

no sentido em que a fonte do material sonoro (isto é, aquilo que é 

focalizado) seja em termos de arte suficientemente reconhecível ou 

pressentido pelo ouvinte leigo em tais problemas. E isto é diferente de 

―copiar o folclore‖ como às vezes ocorre dizerem por aí. (GUERRA-

PEIXE, 1970, V.7). 

 E essa ―fotografia artística‖ não se deu apenas pelos ritmos, mas até pela 

estrutura da obra. Guerra-Peixe trabalhava para absorver o folclore e utilizar, citando, 

mas não literalmente. No caso da citação literal, os temas de um compositor não são 

seus. Porém as teses de Mario de Andrade permitiram que o compositor processasse 

uma "enculturação" ao coletar temas populares no Nordeste e absorver sua natureza, 

partindo para a composição de música própria, mas com as características delimitadas 

dos temas recolhidos. Assim nos fala o compositor em seu Memorial sobre a fase da 

tese nacional, e como fez para transformar os elementos coletados em inventiva própria: 

1 – O material – Entende se  como tal elementos como as 

constâncias melódicas, harmônicas (se houver ou 

subentendidas), eventual polifonia, ritmos etc.- tudo enfim, sob 

uma determinada característica geral. Por ex.: a música baseada 

na dos Cabocolinhos recifenses há de ser necessariamente feita 

com elementos próprios; a baseada no Jongo paulista, será 

então, algo diverso mas igualmente coerente. 

2 – A seleção – Compreende a escolha do material quanto aos 

seus aspectos a serem colocados em relevo, segundo como o 

compositor vê esta ou aquela manifestação popular em 

determinada obra. Por ex.: o simples toque de um gongué 

(instrumento musical) poderá fornecer o principal para uma peça 

musical, bem assim como o baião-de-viola (pedal rítmico feito 

nos bordões do instrumento); ou então, noutro estilo de música, 

um detalhe como o acorde estupendamente prolongado dos 

corais populares de São Paulo, como se ouve na Folia de Reis, 

na Congada, Moçambique, etc. Por outro lado, resta a forma da 
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música. Se a fonte de origem não proporciona sugestões 

adequadas a obra em vista, cabe ao compositor inventar a que 

seja afim com o original. É preciso que tudo concorra para a 

realização mais completa da obra. 

3 – A elaboração – Resume-se no equilíbrio formal, elevado a 

termos de valores artísticos. Estilização em alto nível, mas de 

modo a permitir (ou fazer pressentir) que na obra figurem, 

demarcadas, as características daquilo que e estilizado. Se, como 

diria Mario de Andrade, esta fase e ainda social, resta ao 

compositor saber empregar o seu talento numa elaboração 

condigna, mas direta.
23

 

Mário de Andrade, em seu livro Ensaio sobre a música brasileira, apresenta 

algumas ideias de como seria uma ―suíte brasileira‖:  

Imagine-se por exemplo uma Suíte: 

1 – Ponteio (prelúdio em qualquer métrica ou movimento); 

2 – Cateretê (Binário rápido); 

3 – Côco (Binário lento), (polifonia coral), substitutivo de sarabanda; 

4 – Moda ou Modinha (em ternário ou quaternário), substitutivo da 

Ária antiga; 

5 – Cururú (pra utilização de motivo ameríndio), pode-se imaginar 

uma dança africana para empregar motivo afro-brasileiro (sem 

movimento predeterminado) 

6 – Dobrado (ou Samba, ou Maxixe), (Binário Rápido ou imponente 

final). 

(ANDRADE, 2006, pp. 53-54) 

Pode ter sido provavelmente a partir desse tipo de sugestão que Guerra-Peixe 

utilizou a forma do Cateretê paulista para substituir o Allegro de sonata no seu segundo 

Quarteto de Cordas, pois já havia utilizado em várias suítes, por exemplo: 

                                       

23
 Guerra-Peixe, 1971, V. 13. 
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Suíte para Quarteto de 

Cordas (1949): 

I – Maracatu 

II – Pregão 

III – Modinha 

IV – Frevo 

 

Suíte Sinfônica Nº 1 – 

Paulista (1955): 

I – Cateretê 

II – Jongo 

III – Recomenda de 

Almas 

IV – Tambu 

Suíte Sinfônica Nº2 –

Pernambucana (1955): 

I – Maracatu 

II – Dança dos 

Cabocolinhos 

III – Aboiado 

IV – Frevo 

 

A maneira que ele teria se valido dessa forma no Quarteto Nº 2 levantou 

controvérsias. Para FARIA
24

, ele não utilizou a forma ―direta‖ da manifestação cultural 

folclórica. Guerra-Peixe utilizou um processo bastante interessante de transposição de 

elementos de um registro para outro. 

Segundo Faria, o compositor teria ―narrado‖ de maneira musical o evento do 

Cateretê, e não propriamente a música praticada em algum momento do acontecimento. 

Guerra-Peixe, em sua Apostila de Composição, ao citar o Cateretê, afirma: 

[...] Terminada esta exposição, será interessante abordar a forma do 

Cateretê, dança que reúne contrastes de melodia, de ritmo e de 

andamento. 

O Cateretê está em voga em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Goiás e Rio de Janeiro. Enquanto algumas formas declinam aqui e ali, 

o mesmo não se pode dizer do Cateretê, que cada vez mais é 

divulgado no meio interiorano. A forma varia conforme a vontade do 

primeiro cantador, caso este queira cantar mais tempo improvisando 

versos. Normalmente é o seguinte: 

1 – A – B – C – B
1
 – C

1
 – D; ou   

2 – A – B – C – B
1
 – C

1
 – B

2
 – C

2
 (quanto queira) – D; ou ainda  

3 – A – B – C – B
1
 – C

1
 – D – B

2 
 – C

2
 – B

3 
 – C

3
 – D. 

De qualquer modo, começa com A e termina com D. (Guerra-Peixe, 

1983, p. 1 a 35) 

Dentro dessa estrutura, Guerra-Peixe descreve A como o Rasqueado executado 

na viola; B como a Moda entoada em terças pelos cantadores; C como Palmeado e 

Sapateado onde não existe canto; e D como o Recortado, quando os dançadores cantam 

                                       

24
 FARIA, A. G. ―Modalismo e Forma na obra de Guerra-Peixe‖ in: FARIA, 2007. 
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em duas vozes habitualmente palmeando e sapateando.  Em outras tentativas de utilizar 

o Cateretê (a Suite Sinfonica no. 1 “Paulista‖ e Suite nº 3 para piano), o compositor 

afirmou haver adotado material temático característico de cada uma das partes do 

Cateretê, sendo fiel à música apresentada tal como encontrada em suas pesquisas 

folclóricas. Mas no quarteto, especificamente, recorreu àquela mistura de elementos de 

regiões distintas já mencionada: 

Na forma do cateretê aproveitada no Quarteto nº 2 [...] o caso é o 

seguinte: o conteúdo é de caráter nordestino. De modo que o 

rasqueado paulista foi substituído pelo ponteado nordestino; a moda 

pela solfa e o palmeado e rasqueado, pelos mesmo efeitos porém em 

voga no nordeste. E [o] Recortado ficou nordestinizado, sem 

compromisso. (Guerra-Peixe in: FARIA, 2007, p. 43) 

 Para Barros
25

, é difícil apontar com segurança a relação entre as características 

que ele imprimiu o material para ―nodestinizar‖ seu cateretê, visto que apenas do 

ponteado temos ao menos alguma referência dada pelo próprio Guerra-Peixe, mas ainda 

assim algum comentário pode ser feito com proveito. Barros afirma: 

Primeiramente, embora a peça tenha seções claramente demarcadas, a 

unidade temática de todo o movimento dificulta consideravelmente 

que se faça assertivas sobre o que é uma variação de seção anterior e o 

que é de fato uma nova ideia, mas, seja como for – e isso me parece 

mais importante no que diz respeito à forma da peça –, parece-me 

bastante arriscado enquadrar o primeiro movimento do quarteto em 

qualquer um daqueles esquemas formais do cateretê sugeridos por 

Guerra-Peixe. Independente de considerarmos que, por exemplo, o 

trecho que vai do número 2 ao 3 de ensaio já é uma seção B ou apenas 

uma pequena transição para retomar A, ou então que B só vai começar 

no número 5 de ensaio, tanto num caso quanto no outro, teríamos que 

aceitar uma reexposição de A após B, que na primeira opção viria 

logo no número 3 (havendo então um B variado em seguida, depois 

mais um A para chegarmos a C no número 5) e, caso tomássemos a 

segunda via, A retornaria no número 7. O problema é que, como 

vemos no esquema formal apresentado pelo próprio Guerra-Peixe para 

descrever o cateretê, não está prevista reexposição de A, muito menos 

entre B e C: A-B-C-B1-C1(D-B2-C2(-B3-C3))-D. Além disso, esse 

esquema numerado não deixa claro se seções denominadas 1, 2, 3 etc. 

são na verdade variações da seção original ou um novo tema dentro da 

mesma seção, já que em geral, dentro da tradição musicológica da 

                                       

25
 Barros, Frederico Machado de. Dissertação. Guerra-Peixe, A modernidade em busca de uma tradição.  

2013. 
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música de concerto – e, não custa repetir, sendo Guerra-Peixe alguém 

formado dentro daquela tradição, era de se esperar que ele procedesse 

segundo a convenção, ainda mais em uma apostila para estudantes
26

 –, 

seções variadas são designadas por um apóstrofo colocado ao lado da 

letra maiúscula que as nomeia, sendo reservados os números para 

novos temas dentro de uma mesma seção. (Barros, 2013, p. 233) 

O problema reside em que o esquema formal do cateretê oferecido por Guerra-

Peixe não prevê a repetição de A, quando o que se vê no primeiro movimento do 

quarteto é a repetição de A três vezes, muito similarmente a uma forma rondó, diferente 

do que Faria sugere.
27

 O mais significativo aqui, no entanto, é observar que, embora 

Guerra-Peixe confirme o emprego da forma cateretê no movimento, ele parecia não 

estar disposto a abrir mão da repetição de A, um recurso conhecido e um meio 

importante para garantir coerência, unidade e comunicabilidade ao discurso, ao 

―amarrá-lo‖ através de recapitulações de uma seção importante. Esse era um recurso 

sempre recorrente ao Guerra-Peixe, assim como finalizar a obra retornando ao tema 

inicial. Podemos citar como exemplos sua Sonata nº 2 para violino e piano (1978) e o 

seu Trio para Piano, Violino e Violoncelo (1960).  Entretanto, se o próprio compositor 

afirma que o que importa no cateretê é começar com A e acabar com D, como o 

primeiro movimento pode ser um cateretê quando ele volta a A para fechar o 

movimento? 

Barros afirma que se pode pensar que talvez haja um erro de interpretação e 

que seja o quarteto inteiro que segue a forma do cateretê, cada um dos movimentos 

desempenhando o papel de uma das seções descritas. Neste caso, o discurso interno de 

cada movimento equivaleria ao esquema dos temas numerados, o que faria algum 

sentido dada a unidade de materiais que Guerra-Peixe emprega. O fato de Guerra-Peixe 

contrapor o cateretê à forma sonata – em geral empregada no primeiro movimento de 

peças como quartetos, trios, sinfonias, sonatas etc. –, afirmando ser ele um substituto 

viável para a tradicional forma europeia, seria um fato menor, já que de uma maneira ou 

de outra se está discutindo formas e estruturas de longo alcance. Mas ainda assim 

                                       

26
  Segundo Faria, os dados foram tirados de uma apostila que Guerra-Peixe preparou para seus alunos na 

UFMG (Idem, p. 42). 

 
27

 O autor afirma que, num primeiro contato com a peça, teria tomado como certo que se tratava de um 

rondó e que depois teria verificado seu engano (Idem, p. 42). 
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permanece o problema, pois Guerra-Peixe, repetindo um procedimento bastante comum 

em sua produção do período, reapresenta o material principal do primeiro movimento – 

justamente o nosso A – ao fim do último movimento da obra, como que para amarrar o 

todo recapitulando o início.  

 

Figura 7: Análise nossa do primeiro movimento do Quarteto no.2 de Guerra-Peixe. Os números 

representam os números de ensaio que constam na partitura; as letras, a seção. 

Guerra-Peixe desenvolve as seções centrais da peça a partir do número seis de 

ensaio, com muitas sequências e uma estabilidade harmonia menor derivada dos 

motivos fragmentados. Temos um retorno de A no número sete de ensaio, e de B no 

número oito, mas com uma pequena modificação na harmônica por volta do compasso 

noventa, de caráter modulatório. Barros afirma que essa modulação produz ―um efeito 

muito similar ao de uma reexposição de sonata, quando a transição do primeiro para o 

segundo grupo temáticos normalmente vem ampliada, acumulando expectativa para a 

segunda parte da reexposição, que desta vez tradicionalmente viria inteiramente na 

região da tônica.‖ 

A Seção assinalada pelo número nove de ensaio marca a chegada de algo novo, 

chamado na nossa análise de D. Se seguirmos a sequência formal do cateretê, teríamos o 

Palmeado e Sapateado. Conforme Guerra-Peixe falou, substituiu o Palmeado e 

Sapateado pelos ―pelos mesmos efeitos porém em voga no nordeste.‖ Realmente essa 

seção entre nove e dez de ensaio apresenta os violinos executando um ritmo em terças 

com características bastante regionais, se afirmando principalmente pela acentuação. O 

violoncelo e a viola entram no terceiro compasso da seção fazendo uma melodia 
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também em terças paralelas, em contraponto com os violinos. No número dez, os dois 

instrumentos mais graves passam a fazer um ostinato também em terças entre os 

instrumentos, com cada instrumento executando uma quinta justa. Enquanto isso, o 

segundo violino toca um motivo em quiálteras que é respondido pelo primeiro violino, 

apresentando novamente o motivo de galope, para no número onze retornar à mesma 

ideia do nove de ensaio, porém com os instrumentos em seus papeis invertidos: os 

agudos assumem as terças paralelas e deixam as semicolcheias para a viola e o 

violoncelo, num procedimento bastante típico da técnica de reexposição variada de 

Guerra-Peixe. 

Nas suas obras da sua última fase composicional, um recurso bastante utilizado 

de composição é a unidade motívica. Um mesmo motivo que permeia toda a obra, 

sendo sempre variado, expandido ou fragmentado, do início ao fim da composição. Esse 

procedimento gera uma coerência e economia de meios, oriunda da tradição de concerto 

ocidental. Esse motivo serve para a construção de toda a obra, onde os fragmentos de 

ideia anterior servem de impulsos geradores de uma nova ideia. Não com um caráter 

progressivo, mas sempre de retorno ao tema inicial. 

4.2 Motivo de Galope/Baião 

Na figura adiante vemos a parte principal do primeiro período da peça, onde A 

é apresentado, trazendo os principais materiais a serem trabalhados na peça. Está 

destacado o ostinato do segundo violino, que Barros nomeia de ―motivo do galope‖. 
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Figura 8: Guerra-Peixe - Quarteto de Cordas Nº 2 – 1º movimento, compassos 1 a 9. Exposição do Tema 

A. 

Este motivo é figura mais importante de todo o movimento, e talvez de toda a o

bra. Com ela se inicia, se desenvolve vários temas e se encerra o Quarteto. No compasso

 5, ele pode ser visto ritmicamente aumentado na linha do primeiro violino ou entendido

 como baião. Faria (2000), ao analisar cadernos de anotação de ritmos de Guerra-Peixe, 

afirma:  
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Ainda sobre os processos de técnica e criação de Guerra-Peixe, pode-

se perceber que com o tempo se refinam bastante. Durante pesquisa no 

arquivo pessoal de Guerra-Peixe, foi possível notar a existência da 

coleta de um padrão rítmico de baião em um caderno de coleta 

anterior ao período passado no Recife, que contém documentos 

coletados antes da fase dodecafônica [...]. Neste, a página 12, e sem 

data de coleta, lê-se: 

 

Note a similaridade entre o ritmo de baião e o quinto compasso do primeiro 

violino no exemplo anterior. Seja como for, o que distingue este motivo é o ataque de 

uma nota seguida de duas outras durando metade da primeira, preferencialmente 

apresentando, em termos de alturas, uma figuração melódica próxima da que o primeiro 

violino executa no compasso 12, onde o motivo aparece quase que em sua forma 

arquetípica. Além disso, a figura pode aparecer retrogradada, interpolada, parcialmente 

sobreposta a si mesma etc. 

A razão para chamar essa figura de ―motivo do galope‖, para Barros, está 

ligada à discussão sobre a existência de materiais convencionalmente associados ao 

Nordeste brasileiro no contexto dos anos 1940 e 1950. As figurações em terças, como o 

arpejo ascendente de sétima da dominante (no caso sem função dominante, 

evidentemente) que com frequência aparece em obras com essa temática, é a forma que 

me parece mais comum, mas um elemento como o que vemos no compasso 12 pode se 

ligar com considerável facilidade às mesmas percepções de música nordestina e 

brasileira nas obras de Guerra-Peixe. O galope é um ritmo originário do côco, sendo um 

dos tipos de martelo, utilizado no desafio em versos.
28

 Além disso, trata-se de uma 

figura muito similar ao Galope, das Três Peças de Guerra-Peixe. 

A frase de transição tocada pelo violoncelo para levar à segunda seção do 

movimento é derivada do ―motivo do galope‖, bem como sua continuação como voz 

principal, que é acompanhada por desdobramentos diretos do material apresentado pelo 

primeiro violino no início de A, que são figuras derivadas por aumentação do mesmo 

motivo. 

                                       

28
 Dell’Orto, 1998, p. 50. 
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Figura 9: Guerra-Peixe - Quarteto de Cordas no. 2 - 1o movimento, compassos 19 a 24, violoncelo. 

Observamos também uma variação da figura rítmica , que é transformada 

em tercina no terceiro tempo do compasso 21. Essas pequenas variações utilizadas por 

Guerra-Peixe ao longo da obra, evita repetições exatamente iguais dos trechos.  

Na seção D da peça surge mais uma figura de semicolcheias tocadas em 

staccato, primeiro pelos violinos, que deixam para os instrumentos graves as terças 

paralelas que parecem ser uma transposição do canto em terças descrito por Guerra-

Peixe para a seção do ―Recortado‖, para depois inverterem-se os papeis. Independente 

da relação possível de estabelecer entre as semicolcheias da seção C e as que surgem 

agora, em D, caminhando por terças ascendentes e apresentando certo caráter de moto 

perpetuo, vale apontar que ao fim do movimento, no retorno final de A, a figuração 

inicial feita pela viola é alterada, como que manifestando novo elemento que apareceu 

na seção anterior: 

 

Figura 10: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento. Compassos 2 e 165. 

Essa presença dos mesmos motivos ou de elementos muito claramente 

baseados neles ao longo de todo o movimento dificulta a atribuição definitiva dos 

contrastes entre seções, embora seja fácil perceber a organização da peça pelos 
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constantes retornos a A. De certo modo, seria possível até afirmar que Guerra-Peixe 

procede um pouco como se apresentasse continuações possíveis para A, sendo que há 

uma seção central que se assemelha a um desenvolvimento de sonata devido à já 

mencionada profusão de sequências. Além disso, a seção D surge em seguida, dividida 

ao meio por uma subseção mais vigorosa e, após o retorno à parte inicial de D, dá lugar 

a uma transição de volta a A, agora em Allegretto maestoso, quando a peça é encerrada. 

Em D, também temos a volta do motivo de galope, executado pelo primeiro 

violino:  

 

Figura 11: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, I Violino. Comp. 186 

O motivo, como acontece em diversos momentos, tem suas hastes atravessando 

as barras de compasso. Uma observação mais cuidadosa das partituras de Guerra-Peixe 

revela que ele consistentemente utilizava as hastes para manter como que intactas as 

células sobre as quais estava trabalhando, e não raro estas células são precisamente o 

que ele retirou do folclore.  

4.3 Toque de Tarol 

Guerra-Peixe começou suas pesquisas em Recife em 1950, trabalhando nos 

materiais encontrados até o final da vida. Guerra-Peixe morou em São Paulo de 1954 

até 1961, quando se mudou para o Rio de Janeiro. São do compositor as seguintes 

palavras sobre a fase passada em São Paulo: 

De lá fui para São Paulo, e em São Paulo, ouvindo as coisas de lá, tão 

diferentes, foi que o Nordeste me pareceu mais claro. As coisas 

ficaram mais fortes para o meu entender. Foi aí que eu comecei a 

trabalhar música do Nordeste em São Paulo de uma maneira mil vezes 

melhor, bem como a trabalhar em São Paulo. 

Mas trabalhar como? Primeiro usando aquelas coisas típicas 

principalmente em Suítes, afim de sistematizar. Isto eu fiz também 

com a música do folclore paulista. Por exemplo na Suíte no. 1 para 

piano, paulista; na Suíte Sinfônica nº 1, paulista; eu fiz as coisas mais 

ou menos em cima de... E assim andou, e outras pequenas peças que 

eu escrevi até que no Quarteto nº 2 comecei a me soltar um pouco 

mais e fui me soltando ate que a partir de 60 já fiquei mais livre, né? 
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(sic) De modo que eu precisei fazer uma sistematização de elementos 

populares, quer dizer fazer o treinamento, "fazer a munheca", fazer um 

artesanato nacional.
29

 

Faria (2000), encontra semelhanças claras entre o toque de tarol anotado por 

Guerra-Peixe e seu Trio nº 2 para Violino, Violoncelo e Piano.  

 

Figura 12: Toque de Tarol anotado por Guerra-Peixe. 

 Esse toque de tarol foi estilizado por Guerra-Peixe a sua maneira, e 

apresentado na seção A, pela viola. Em todo movimento a viola retorna ao fragmento. 

Também é executado com mais frequência no quarto movimento, como por exemplo, 

pelo primeiro violino, no compasso 43 do quarto movimento. 

 

Figura 13: Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, Viola, compassos 1 - 3. 

 

Figura 14: Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe, IV Movimento, I Violino, compassos 44 - 46. 

 

4.4 Tambu 

Ainda segundo Faria, em sua Apostila de Composição, Guerra-Peixe explica ser 

o ―tambu‖ uma espécie de tambor feito de árvore escavada usado no jongo, "no qual são 

feitas variações sem conta". O compositor exemplifica alguns "toques" básicos do 

tambu (veja figura 15) e logo em seguida apresenta algumas das variantes das quais 

Faria selecionou duas: 

                                       

29
 Guerra-Peixe, depoimento a Randolf Miguel, 1991 apud FARIA, Antônio Guerreiro. Guerra-Peixe e a 

estilização do folclore, p. 174. 
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Figura 15: Variantes do esquema rítmico do Tambu (Guerra-Peixe, 1983). 

 E é no segundo movimento do quarteto que vemos a proximidade do ritmo 

tambu mais de perto. Vale relembrar o que expomos no início do capítulo, do projeto de 

Guerra-Peixe de trabalhar o folclore, sendo trabalhado de uma maneira a sempre haver 

citações, mas nem sempre literais. No Quarteto, o tambu é o ritmo que dá condução a 

todo o movimento. Do primeiro compasso ao compasso 49, antes do segundo tema, 

sempre há algum instrumento em tercinas, mantendo uma linha ininterrupta de 

condutividade. 

 

Figura 16: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe. II Movimento. II Violino e Viola. Comp. 1 - 3. 

 

4.5 Baião-de-viola ou rojão 

Na Revista da Música popular, Guerra-Peixe escreve sobre o Baião-de-Viola o 

seguinte: 

 Bem, na música do violeiro nordestino, tudo isso é evidente: a 

maneira de cantar, valorizando mais a poética do que a música; o 

insistente som grave, repetido [em lugar de prolongado] e invariável, 

executado no bordão da viola, assim como o pequeno interlúdio 

instrumental fazendo as vezes do ritornelo. Estes – bordão e interlúdio 

– caracterizando o baião-de-viola; as escalas dos modos medievais 

gregos e, não raro, as discretas primitivas variações [ou ―variantes‖] 

acompanhando a melodia vocal. Certamente, compreender-se-á que 

todas essas particularidades tomaram feição própria no Brasil, não 

lhes cabendo, a rigor, a terminologia tradicional, da qual me vali 

apenas para favorecer a comparação. 

Luiz Cascudo apresenta como sinônimo de ―baião‖ [refere-se ao 

baião-de-viola] o termo ―rojão‖, esclarecendo que os baiões 

―desdobrados‖ [desenvolvidos?] ―servem para dançar‖. 
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 Além dessa modalidade de baião-de-viola há outra, em que, 

simultaneamente, o músico produz um ruído característico e ritmado 

no seu instrumento [no tempo superior e com as pontas dos dedos].  

Se um dos cantadores faz uso da rabeca – o violino rústico – o baião é 

feito neste instrumento, mudando, porém, a forma melódica de acordo 

com as possibilidades oferecidas pelas particularidades da própria 

rabeca. 

O rudimentar processo do violeiro executar o baião-de-viola dá, para 

os estranhos ao seu estilo de música, a impressão de imperturbável 

monotonia. Entretanto, ele é bem uma variação, uma vez que é feito 

com intento de contrastar com a voz. Dessa forma, o momento rítmico 

se sobressai com expressão própria, tanto pelo seu caráter instrumental 

quanto pela insistência do bordão, contrapondo-se ao timbre vocal e 

divergindo da linha melódica que alinhava a poesia. 

Portanto, a palavra ―baião‖ e suas derivadas traduzem – pelo menos 

nos exemplos apontados – ―alegria‖, ―variação‖ e ―vivacidade‖. E, 

ainda, ―interlúdio‖, já que se intercala às falas do Bumba-meu-boi às 

manobras dos Cabocolinhos e se entremeia à poesia dos cantadores. 

[...] A meu ver, ―baião‖ – na sua multiplicidade de formas – é tão 

generalizado no Nordeste, que se pode equiparar – em diversidade – 

às manifestações populares qualificadas de ―samba‖ e ―batuque‖, 

correntes em todo o Brasil. E é lamentável que a radiofonia atual não 

permita a sua divulgação, num tão oportuno movimento de renovação 

da música urbana.
30

 

 Guerra-Peixe, na sua pesquisa, transcreve o ritmo original
31

: 

 

Figura 17: Baião-de-viola ou Rojão 

E ainda, segundo informações do compositor, ―em determinadas ocasiões o 

executante de viola percute o tampo superior do instrumento com as pontas de alguns 

dedos‖
32

: 

                                       

30
 Guerra-Peixe, César. Variações sobre o Baião. In: Revista da música popular. Disponível em: 

http://www.guerrapeixe.com/textos/texto15.html. Acesso em 15/11/2015. 
31

 Guerra-Peixe apud Miguel, 2008, p. 69. 

http://www.guerrapeixe.com/textos/texto15.html
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Figura 18: Baião-de-Viola ou Rojão. 

 A semelhança entre o ritmo utilizado e a melodia do primeiro violino no 

terceiro movimento são claras, como observa-se no exemplo abaixo. 

 

Figura 19: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe, III Mov. I Vl. Comp. 1-4. 

 A apogiatura no terceiro compasso simula o dedo do violista percurtindo no 

tampo da viola. Do baião-de-viola, percebe-se que apenas o ritmo foi aproveitado, pois 

o andamento de um baião é bem mais movido que o andante do segundo movimento. 

Essa célula é o principal motivo do movimento, e segue presente até o final. 

4.6 Intervalo de terça 

 O intervalo de terça é muito utilizado por Guerra-Peixe em toda a obra. 

Conforme já apontamos anteriormente, Guerra-Peixe é, muito provavelmente, o grande 

responsável pela concepção estética da música do movimento armorial
33

. O movimento 

armorial propriamente dito tem inicio em 1970, com Ariano Suassuna, e alguns dos 

maiores expoentes da música do movimento são justamente alunos de Guerra-Peixe 

durante sua estada em Recife, como Jarbas Maciel, Clóvis Pereira e Capiba. O 

compositor também compôs músicas por encomenda do movimento, como seu 

Concertino para Violino e Orquestra de Câmara (1972).  Mesmo o Quarteto nº 2 sendo 

                                                                                                                

32
 Guerra-Peixe, 1983. apud MIGUEL, 2008, p. 70. 

33
 Para aprofundamento na música armorial, ver QUEIROZ, Rucker Bezerra. O Movimento Armorial em 

três tempos: aspectos da música nordestina na contextualização dos Quintetos Armorial, da Paraíba e 

Uirapuru. 2014. 
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composto doze anos antes do inicio do movimento, os elementos estéticos já estavam 

contidos na obra, como a harmonia e música dos rabequeiros. 

Os intervalos harmônicos mais frequentes são, em ordem 

decrescente, os de terça, sexta, quinta e oitava, que são obtidos 

quase sempre por movimento obliquo entre uma melhoria que é 

tocada (digitada) em uma corda em conjunto com outro som 

contínuo, simultaneamente tocado em outra corda solta. (LIMA, 

2001, p. 73). 

 Partindo dessa informação, e tendo em mente a ideia do compositor que era 

citar fazendo sempre uma ―fotografia artística‖, não um ―retrato 3x4‖, observa-se na 

obra o intervalo de terças geralmente entre dois instrumentos. 

 O intervalo de terça é um elemento estilístico muito importante na música dos 

rabequeiros, e nem sempre obtidos apenas usando uma corda solta como bordão. Por 

vezes os intervalos são obtidos por digitação dupla, que é complexo para uma rabeca 

(tradicional instrumento encontrado principalmente na região nordeste do Brasil), fato 

que não acontece na realização de intervalos de quinta ou oitava. Guerra-Peixe se 

apropria desse elemento em várias oportunidades. No exemplo a seguir, os instrumentos 

mais graves fazem a melodia em terças, enquanto os mais agudos, também em terças, 

executam um contraponto:  

 

Figura 20: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, compassos 114-119. 
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4.7 Intervalo de quinta 

 Os intervalos de quinta também são utilizados por Guerra-Peixe com 

frequência, mas dessa vez, geralmente obtida por meio de cordas duplas. Para 

instrumentistas de cordas, a complexidade de tocar terças em cordas duplas é bem maior 

que obter intervalos de quintas justas, que é necessário apenas um dedo ferindo as duas 

cordas na mesma altura. Se utilizando desse elemento, além de conter uma sonoridade 

mais aberta, é utilizado sempre que o compositor quer um amplitude maior na 

instrumentação e maior vigor sonoro. Esse recurso da corda dupla é utilizado em toda 

obra. Mas especialmente no trecho a seguir, os graves fazem um ostinato, utilizando 

intervalos de quintas no mesmo instrumento, e terças entre eles: 

 

Figura 21: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, compassos 129-132. 

 

Lima (2001) observa que os intervalos de quinta usados nas rabecas, que são 

raros, são encontrados nas musicas que resultam do movimento do arco em cordas 

soltas, com uma intenção mais rítmica do que melódica-harmônica. O exemplo acima 

ilustra bem esse comentário, já que os graves fazem uma base rítmica em ostinato 

durante dez compassos para a melodia do segundo violino, com comentários do 

primeiro violino. 
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5. Similaridades e Diferenças na interpretação do Quarteto de Cordas 

Nº 2 de Guerra-Peixe 

Conforme já exposto no capitulo anterior, o Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe 

apresenta vários elementos regionais e nacionais. Adiante, procuraremos evidenciar as 

similaridades e diferenças interpretativas na obra, à luz de três canais de distintos de 

análise: Gravações, entrevistas e nossa experiência na preparação e interpretação da 

obra. 

A fonte mais primária utilizada na análise da interpretação é a gravação do 

Brazilian String Quartet, que foi realizada na década de 1960, e é a mais próxima da 

data de composição da obra. É sabido que os membros eram músicos de alto nível e 

grandes divulgadores da música contemporânea brasileira, com uma carreira camerística 

brilhante no exterior. Seus membros tinham uma relação de amizade com vários 

compositores contemporâneos, incluindo Guerra-Peixe. Chamaremos essa gravação de 

BSQ. 

Nossa segunda gravação de referência é a do Quarteto de Brasília. É uma 

gravação que data de 1996, três anos após a morte com compositor. Os membros do 

quarteto também tinham uma relação de amizade pessoal com César Guerra-Peixe. As 

entrevistas com Antônio Guerra-Vicente, violoncelista do Quarteto de Brasília e sua 

esposa, Ludmila Vinecka, primeiro violino do grupo, subsidiará as informações. 

Chamaremos essa gravação de QB. 

 

Figura 22: Capa do CD do Quarteto de Brasília - 10 Anos. 
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Além das gravações anteriormente citadas, foi utilizado um trecho da gravação 

do Quarteto OSESP, em recital no festival de Campos do Jordão 2014. Entrevistas com 

músicos como Daniel Guedes, Esdras Rodrigues, Ronedik Dantas, Yerko Tábilo, 

Michael Unhd e Nelson Rios consubstanciaram fundamentalmente nosso trabalho. 

E para fazer uma ligação entre as interpretações e os dados coletados, o 

Ensemble Potiguar, quarteto de cordas da UFRN, formado por Israel Victor e Keyvson 

Danilo (Violinos), Pedro Zarqueu (Viola) e Lucas Barros (Cello), executou essa obra 

durante todo o ano de 2014 e 2015 em mais de 10 recitais, incluindo uma apresentação 

na Alemanha em julho de 2015. Durante esse trabalho, fizemos uma análise 

interpretativa contínua, e escutamos as gravações de referência para subsidiar nossa 

interpretação. Conforme exposto no capítulo dois, a interpretação é relativa. Por isso, 

nunca é demais salientar nosso objetivo com este capítulo, que é expor soluções e 

possibilidades, sem excluir e nem fazer nenhum juízo de valor, que caberá ao intérprete 

decidir por si só, qual caminho a seguir. 

5.1 Andamentos  

Uma das diferenças mais marcantes ao se ter uma audição rápida das 

gravações, é a diferença de andamentos. De um modo geral, a gravação do Brazilian 

String Quartet – BSQ é sempre em um andamento mais rápido que o Quarteto de 

Brasília – QB, exceto no último movimento. A gravação do BSQ foi realizada em LP, e 

a versão que analisamos é uma remasterização pela Albany Records, EUA, em 2000.  

 Andamento indicado 

na partitura 
BSQ QB 

1º Movimento (Allegretto com 

moto) 

 = c. 100  = c. 116  = c. 114 

2º Movimento (Presto)  = c. 132  = c. 173  = c. 163 

3º Movimento (Andante)  = c. 50  = c. 50  = c. 40 

4º Movimento (Andante)  = c. 112-120  = c. 136  = c. 141 
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Tabela de andamentos aproximados, baseados nos andamentos predominantes em cada movimento. 

Nas partes que foram dedicadas ao Quarteto de São Paulo, as indicações de 

andamento se encontram como que colocadas posteriormente a mão, de lápis, 

provavelmente pelos próprios executantes. Teria sido uma indicação do próprio 

compositor? Para construir nossa interpretação, mormente do terceiro movimento, que 

contém as diferenças de andamento mais discrepantes entres as gravações, indagamos 

alguns músicos. Para o professor Daniel Guedes
34

, Guerra-Peixe, como exímio 

violinista e compositor, sabia o que estava fazendo, e os andamentos devem seguir 

exatamente o indicado. Sobre o mesmo assunto, Guerra-Vicente afirma: ―O Guerra-

Peixe era muito depressivo. Ele achava que ninguém iria tocar o que escrevia. Só de 

você pegar as partes para tocar ele já estava feliz, pouco importa o andamento.‖
35

 

Optamos por fazer uma linha intermediária, mesclando o que o compositor 

indicou e o que nos interessou mais das gravações. Procuramos seguir ao máximo o que 

estava indicado nas partes. O Segundo movimento fizemos a semínima a 

aproximadamente 120. O segundo e terceiro movimentos foram similares ao QB e o 

último movimento no que o compositor indicou, =120 também.  

O Terceiro movimento merece uma observação: É o andamento que contém a 

maior diferença de andamentos entre as gravações e interpretações. Apesar da indicação 

precisa de semínima = 50, a velocidade da execução varia de acordo com as escolhas 

interpretativas do grupo. Nesse sentido, encontramos dois caminhos que foram 

trilhados: alguns executam no andamento que o compositor sugere, todo o movimento, 

como o QB. Outros grupos optaram por um inicio mais cantabille, lento, mas, chegando 

ao número um de ensaio, aumentam a velocidade do andamento. O BSQ optou por essa 

alternativa. Se o início for executado lento, fica bem em um andamento confortável e 

agradável, mas, ao se chegar ao número um de ensaio, não consegue se sustentar, se 

tornando bastante cansativo e arrastado. O Quarteto que serviu de laboratório para esse 

trabalho, o Emsemble Potiguar, de início, solucionou o problema fazendo um 

acellerando no número um de ensaio, mas nem sempre agradava e havia uniformidade 

no conjunto. Logo, optamos por fazer o inicio um pouco mais movido, e manter o 

                                       

34
 Entrevista concedida em agosto de 2014. 

35
 Entrevista concedida em novembro de 2014. 
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andamento.   

O andamento do quarto movimento é o que é mais se assemelha entre as 

gravações e execuções. Entretanto, é sempre acima do indicado pelo compositor.  

5.2 Motivo de Galope e elementos técnicos 

Conforme já mencionado anteriormente, o motivo de galope é o principal 

elemento do primeiro movimento. Todos os instrumentos o executam em algum 

momento, sendo na forma original ou variada. O Motivo é apresentado na obra já no 

primeiro compasso, pelo segundo violino, que se mantém em ostinato por doze 

compassos e reaparece por todo o movimento. Logo no inicio do trabalho, se levantou a 

indagação sobre qual a arcada e golpe de arco a ser utilizado, a fim de unificar a 

sonoridade do conjunto. O Motivo aparece às vezes disfarçado, conforme expomos 

antes, como nesse trecho da viola abaixo: 

 

Figura 23: Guerra-Peixe - Quarteto de Cordas Nº 2 - I movimento, Viola, compassos 14 e 15. 

A arcada indicada na Edição do SESC partituras (imagem a seguir) não está 

presente na 1º edição de 1958. Foi cogitada outra versão de arcada, com o staccato 

sempre para cima, para facilitar essa complicada execução e evidenciar esse acento, mas 

optamos por sermos mais fieis possíveis às indicações do compositor. Logo, a arcada 

original não é tão complicada, mas reforça o caráter solicitado pelo compositor. 

 

Figura 24: Quarteto Nº 2, I Movimento, II Violino, Compassos 1 e 2. Edição SESC Partituras. 

Solucionada a questão da arcada, porém, surge a discursão sobre o golpe de 
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arco a ser escolhido. Em uma gravação do Quarteto OSESP, no festival de Campos do 

Jordão 2014
36

, o segundo violino, Davi Graton, executa essa célula na ponta, com o 

arco sempre conectado à corda. O ponto de stacatto só serve para dar uma separação à 

nota. Na versão do Quarteto OSESP, o início da peça fica com um caráter mais leve e 

arrastado, como uma cantoria. Já nas duas gravações do BSQ e QB, o início é enérgico 

e forte, como um rasqueado de viola. O ponto de staccato é realmente utilizado fora da 

corda, mais seco. Para se conseguir esse efeito, se utiliza a metade inferior do arco.  

Outro ponto que surgiu dúvida de golpe de arco foram os primeiros compassos 

da viola, no já mencionado ―toque de tarol‖. O golpe de arco indicado pelo compositor é 

diferente do primeiro grupo de três notas das demais do compasso, claramente buscando 

uma diferença na sonoridade.  

 

Figura 25: Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, Viola. Comp. 1 - 3. 

 

Essa figura se repete sempre que volta o tema A, exceto no último A (coda), 

onde a viola faz uma variação. O primeiro grupo seria solto, com mais força, e os 

demais se utilizando o richocet. O impulso desse golpe de arco é dado na primeira nota, 

e a segunda seria executada pelo próprio impulso do arco saltando na corda, 

aproveitando o impulso para controlar a última nota para cima. Auditivamente, é nítida 

a diferença entre os golpes de arcos. Entretanto, na edição de 1958 (Quarteto de São 

Paulo), está anotado pelo intérprete um corte nas ligaduras e as arcadas iguais em todo 

compasso. Ao se escutar as gravações, percebe-se que o QB faz a arcada indicada pelo 

compositor. Já o BSQ executa todas as notas soltas, com o arco sempre ―como vem‖. O 

violista do Quarteto OSESP, Peter Pas, já nos proporciona uma terceira opção: ele 

executa todas as notas soltas, mas retoma o arco para baixo sempre a cada grupo de três 

notas.  

                                       

36
 Trechos da gravação disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=crSQUsVe8tQ, acesso em 

03/11/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=crSQUsVe8tQ
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O problema de se executar o richocet nesse trecho reside em dois pontos: 

dificuldade técnica de controle e execução do golpe, que varia de acordo com a 

velocidade, e a ausência de sonoridade do richocet. Como o BSQ fez uma gravação com 

um caráter mais brilhante e estridente, com o inicio forte, a opção do violista foi 

compreendida.  

 

O Bariolage é um golpe de arco bastante utilizado por Guerra-Peixe em suas 

composições. No Quarteto nº 2 não é diferente. O que torna esse trecho diferente é que 

Guerra-Peixe, mais uma vez, tenta trazer a sonoridade metálica da rabeca. Segundo 

Salles
37

, a sonoridade da bariolage executada na rabeca tem um caráter percussivo, com 

uma sonoridade metálica e nasal. Observa-se a semelhança entre o trecho a seguir do 

Concertino para Violino e Orquestra de Câmara (1978) e o Quarteto nº 2. A indicação 

da arcada pelo compositor, similar nas duas obras, leva o intérprete a executar o trecho 

na metade superior do arco.  

 

Figura 26: Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, I violino, compassos 138 a 140. 

 

Figura 27: Concertino para Violino e Orquestra de Câmara de Guerra-Peixe, Violino Solo, I Mov, Comp. 

23 e 24 

 

Em nenhum lugar da obra está indicado o uso de glissandos pelo compositor. 

As gravações do QB e BSQ usam os glissandos com moderação, e quase não se nota. A 

                                       

37
 Salles, Débora Borges, p. 33. 
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gravação do Quarteto OSESP teve um caráter bem regional, conforme o primeiro 

violino, Emmanuele Baldini
38

, afirma:  

O Quarteto nº 2 de Guerra-Peixe é uma composição muito 

importante no sentido formal, em quatro movimentos, e na obra 

dele sempre tem essa característica: uma estrutura de querer ser 

erudito, mas a natureza dele, as influências populares são claras 

a cada minuto. Especialmente essa obra vai além das fronteiras 

nacionais, tendo várias citações e influências do tango argentino. 

É uma obra que precisa de muito trabalho porque se ficar à beira 

do popular, mas com uma estrutura absolutamente erudita, cria 

desafios para o intérprete muito grandes. Então, como eu acho 

que o caráter da música dele tem elementos dos dois mundos, eu 

acho que o difícil é achar o equilíbrio certo.
39

 

Provavelmente, dessa visão do violinista italiano Baldini contemplando o tango 

na obra, pode-se explicar a opção pelo grande uso de glissandos. Entretanto, o fato é 

que a gravação do Quarteto OSESP conseguiu obter um maior caráter regional, mais 

relacionado à sonoridade armorial. O glissando foi largamente utilizado por eles, mas 

nós adotamos apenas alguns. Por exemplo, no primeiro violino, compasso 18 do 

primeiro movimento, um glissando saindo da primeira posição na segunda corda para o 

ré 4 na corda ré no compasso 18. 

 

Figura 28: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe, I Movimento, I Violino, compassos 17 e 18. 

 

Os ritardandos e poco ritardandos, assim como todas as suas demais 

indicações, são bem precisas e pontuais. Guerra-Peixe era bastante minucioso na sua 

escrita, que chega ao ponto de compassos ter tantas informações que ficava difícil 

organizar na edição de modo a melhorar a visualização. Mesmo assim, a margem de 

interpretação da indicação de um ritardando e de rit. poco a poco é enorme. 

                                       

38
 Emmanuele Baldini é o spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e membro do Quarteto 

de Cordas OSESP. 
39

 Depoimento de Emmanuele Baldini no vídeo da gravação do Quarteto OSESP no festival de Campos 

do Jordão em 2014, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=crSQUsVe8tQ, acesso em 

03/11/2015. Transcrição nossa. 

2    3 (III c.) 

https://www.youtube.com/watch?v=crSQUsVe8tQ
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Para comprovar a assertiva anterior, uma comparação entre as gravações do 

BSQ e QB nos servirão de subsídio. Para ilustrar esse ponto com um exemplo, vamos 

ao número quatro de ensaio, do primeiro movimento. Na edição do SESC Partituras, a 

indicação de rit. se encontra apenas no último tempo do compasso 38. Já nas edições 

manuscritas, Guerra-Peixe o põe um tempo antes, no terceiro tempo do mesmo 

compasso. Em todo caso, como os demais instrumentos se encontram em pausa neste 

momento, a indicação só valeria para o primeiro violino. Entretanto, nenhuma das 

gravações seguem essa indicação. A QB inicia o ritardando desde o compasso anterior 

(38), acompanhando o decrescendo, com o primeiro violino fazendo um molto 

ritardando para chegar no Pochissimo Meno do compasso 40. Já o BSQ não faz 

nenhum ritardando. Apenas o primeiro violino diminui um pouco o andamento no 

último tempo, mas já para o tempo do Pochissimo Meno, não chegando a ser um 

ritardando. Ambos os casos se repetem no compasso 19, onde o mesmo material é 

apresentado, desta feita com o violoncelo fazendo a melodia. Sobre o assunto, Guerra-

Vicente afirma que essas variações de andamento são absolutamente relativas, variando 

até mesmo no próprio grupo. ―Um mesmo ritardando pode ser feito de uma maneira 

hoje e amanhã fazermos bem diferente. Depende muito da conexão do grupo e do 

momento.‖ 

 

Figura 29: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe. I Movimento, Comp. 38-41 

 

O uso de cordas soltas também foi uma questão bastante levantada. Alguns 

intérpretes não utilizam esse recurso, apenas em último caso. Entretanto, na obra objeto 
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do nosso trabalho, a sonoridade buscada nos leva a utilizar com maior frequência a 

corda solta. Alguns compositores, como Guerra-Peixe, utilizaram-se do violino para 

imitar os sons da rabeca. Importante característica a ser observada é que a melodia, 

quase sempre escrita no modo mixolídio, encontra-se acompanhada de uma nota pedal, 

geralmente uma corda solta. Essa sonoridade da corda solta é bem aceita no nosso 

estilo, e, para dar um efeito mais aproximado com uma sonoridade metálica, optamos 

por executar a nota ―mi‖ do trecho a seguir em corda solta, para também acentuar o 

efeito do crescendo e decrescendo. 

 

Figura 30: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe. II Movimento, I Violino, Comp. 70-74. 

Também no segundo movimento, entre as gravações do BSQ e QB há uma 

diferença na interpretação no último compasso. O penúltimo compasso do presto, para 

primeiro e segundo violino, é indicado a arcada para baixo pelo próprio compositor, 

para melhor execução do acento solicitado em forte. Entretanto, há um crescendo no 

compasso, até o segundo tempo do compasso seguinte, encerrando o movimento com 

um ―‖, também para baixo e com acento.  O BSQ (primeiro e segundo violinos) não 

executam os dois primeiros tempos do último compasso, respirando para retomar o arco 

para baixo e fazer o ―‖. Já na gravação do QB, e também o Quarteto de São Paulo, a 

opção escolhida foi de fazer a nota com dois arcos, fazendo o arco ―para cima‖ já no 

terceiro tempo da nota, para ganhar força e fazer o crescendo. O Ensemble Potiguar 

também aderiu a última alternativa. 

As indicações de arcadas e golpes de arco são constantes na obra. Em 

consonância com o grande conhecimento do compositor na linguagem dos instrumentos 

trabalhados no Quarteto, a escrita é de fácil compreensão e contemplação do ambiente 

sonoro que o compositor almejava. Nesse tópico já citamos dois golpes de arcos: 

richochet e bariolage. O Sautillé é outro golpe de arco que é fundamental para execução 

dessa obra. O sinal de sautillé é o mesmo que o de Stacatto. Muito se confunde os 
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golpes de arco sautillé e spiccatos na escola de violino no Brasil, pois os mesmo são 

indicados com o mesmo sinal, mas os dois contém características distintas. 

Salles (2004), afirma que a maior diferença é que o sautillé não tem impulsos 

individuais para cada nota, como o spiccatto. A maior diferença está na forma de 

execução. O Sautillé é utilizado para movimentos rápidos, sendo executado na região do 

terço mediano do arco: sendo mais para o talão quanto lento e mais para a ponta quando 

rápido, sendo variável de acordo com as características de cada arco. Aproveitando a 

madeira do arco para saltar e fazer os movimentos. No exemplo a seguir, os violinos 

devem executar o trecho em sautillé, sendo fundamental, para uma melhor compreensão 

auditiva, que os dois executantes estejam sintonizados com o mesmo golpe de arco e 

sonoridade escolhida. Esse motivo segue até ao compasso 128. Como o compositor, 

possuindo propriedade na escrita para o instrumento, deixava claro qual golpe de arco 

gostaria, não são observadas variações consideráveis entre as gravações e execuções 

analisadas. Outro golpe de arco que também consta na obra é o Spiccato volante (figura 

32). Outros golpes de arco como détaché e legato são mais comuns e solicitados com 

maior frequência. 

 

Figura 31: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe. I Movimento, I e II Violino, Comp. 114-116. Sautillé. 
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Figura 32: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe. IV Movimento, Comp. 71 e 72. Spiccato volante. 

O final da obra, como já mencionado, é uma reexposição do tema A do 

primeiro movimento. Entretanto, esse tema vem com algumas variações. O compasso 

124 (quarto movimento) esta com a indicação da dinâmica ―forte‖, se mantendo até ao 

primeiro tempo do compasso seguinte. Todas as gravações e músicos entrevistados 

mantém esse forte. No segundo tempo desse compasso, todos os instrumentos tocam em 

―piano‖, em uníssono e issorítimico, pizzicato em cordas soltas, ré e sol. Para enfatizar 

esse contraste e causar um efeito maior de performance visual, o Ensemble Potiguar 

optou por manter o arco no ar, e executar o pizzicato com a mão esquerda. Causou um 

efeito bastante positivo na plateia, apesar de não estar indicado pelo compositor e nem 

modificar a qualidade do som. Se trata apenas uma escolha de caráter visual. 
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Figura 33: Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe. IV Movimento, Comp. 123-126.
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6. Revisão musicográfica da obra 

O Projeto SESC partituras é uma biblioteca digital, sem fins lucrativos, que 

visa preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro, democratizando o seu acesso 

através da disponibilização de partituras digitalizadas e editoradas. O sitio conta com 

mais de 1700 obras
40

 de compositores brasileiros. Ele veio proporcionar ao intérprete, 

tanto ao profissional quanto ao estudante, a possibilidade de acesso a música brasileira 

de forma mais rápida e facilitada. Anteriormente, mesmo querendo fazer música 

brasileira, não era fácil achar as partes, e o contato do público e do intérprete com os 

compositores brasileiros ficava restrito. O projeto traz, além das partituras bem editadas, 

um acervo que pertence ao domínio público ou possui licença para sua inclusão no 

catálogo, inclusive com autorização para impressão e execução sem fins lucrativos. 

É nesse sítio que encontramos a única edição do Quarteto n° 2 de Guerra-Peixe 

disponível na internet. Ao começarmos os trabalhos com essa edição, encontramos 

algumas falhas, que iremos elencar posteriormente. A partir desse fato, ao buscar uma 

fonte mais primária, Jane Guerra-Peixe nos informou que a edição original não estava 

com ela, e sim no Centro Cultural de São Paulo, na Discoteca Oneyda Alvarenga, onde 

qualquer cidadão tem acesso aos originais. Essa edição foi a primeira, escrita pelo 

próprio compositor para o quarteto ao qual a obra foi dedicada, o Quarteto de Cordas 

Municipal de São Paulo. Nela se pode sanar várias dúvidas e observar características de 

escrita que a edição anterior não nos propiciava.  

Essa edição, entretanto, não consta na nota que Guerra-Peixe escreveu sobre a 

reconstrução da partitura da forma correta, copiadas por ele, citada anteriormente. Além 

do mais, alguns trechos faziam mais sentido na edição do SESC do que no manuscrito, 

quando se comparava com as gravações, que nos mostravam que teríamos que ir atrás 

de uma terceira edição. Ao entrar em contato com o SESC partituras e Jane Guerra-

Peixe, ambos nos informaram que o responsável pela edição foi José Staneck
41

, que 

muito gentilmente nos enviou a edição que havia utilizado para realizar a digitalização 

                                       

40
 Acervo do site (http://www.sesc.com.br/sescpartituras/) em 05/10/2015. O SESC Partituras é um 

acervo em constante atualização. 
41

 José Luiz Barroso Staneck é um gaitista brasileiro, um dos mais conceituados instrumentistas de gaita, 

com um estilo que mescla elementos da MPB, do jazz, e tanto da música de concerto. Já atuou como 

solista em orquestras nacionais e internacionais. 

http://www.sesc.com.br/sescpartituras/
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da edição do SESC Partituras. É uma edição da UFRJ, uma das tais citadas por Guerra-

Peixe, sendo revisada por ele próprio, em 1960. 

Fazendo uma análise comparativa entre as três edições, pode-se inferir que a 

primeira, de 1958, dedicada e estreada pelo Quarteto de Cordas Municipal de São Paulo, 

serviu como uma composição colaborativa entre os músicos e o compositor. Muitas 

indicações feitas a lápis, como arcadas, dedilhados, ligaduras e até as indicações de 

andamento foram incorporadas na sua edição revisada definitiva, de 1960. 

 A edição resultante desse trabalho (em anexo) almeja ser a mais fidedigna 

possível ao manuscrito do compositor, inclusive no que concerne à facilidade na leitura 

ao intérprete e a menor quantidade de dúvidas possível. Guerra-Peixe, como violinista, 

fez a sua edição com vários elementos que facilitam a leitura, como guias dos outros 

instrumentos, acidentes de precaução, mesmo quando a nota não vem alterada antes, 

mas está dentro de uma estrutura que gera dúvidas, como, por exemplo, um dó natural 

para a viola e, no mesmo acorde, o dó segue sustenido para o segundo violino. 

Abreviação das notas e arcadas e união das hastes para melhor visualização do motivo. 

Guerra-Peixe era bastante minucioso na sua escrita, o que proporciona ao intérprete uma 

visualização melhor do ambiente sonoro ambicionado pelo compositor. A nossa edição 

revista, também conta com indicações de arcada e dedilhados frutos dessa pesquisa, 

todas indicada entre parênteses, para diferenciar das indicações originais. 

 Abaixo segue uma lista de diferenças das edições do SESC Partituras, 

editorada por José Staneck; a edição de 1958, dedicada ao Quarteto de Cordas 

Municipal de São Paulo e a edição de 1960, que foi utilizada como base para a edição 

do SESC partituras. Com fim de facilitar e economizar espaço, utilizaremos as siglas SP 

para a edição do SESC Partituras. M1 para o manuscrito de 1958 e M2 para o 

manuscrito de 1960. Essas correções foram enviadas a José Staneck, e a edição do SP 

será revisada. 
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Diferenças entre SP, Manuscrito 1 e Manuscrito 2: 

I Movimento (Allegretto con moto) 

Comp. 1: II Vl. – Indicação de arcada no SP e M2 inexistente no M1. 

Comp. 2: II Vl. – Guia do primeiro violino no M1, até o comp. 13. 

Comp. 7: I Vl. – Ausência da indicação ―tallone‖ no M1. Indicação de ―poco ritard.” 

Ainda no ultimo tempo do compasso no M1. No SP está no compasso 8. 

Comp. 8: Vla – Não há indicação de arcadas no M1 e M2. 

Comp. 9: Vla. – Dó bemol e Si bemol no M1 e M2. 

Comp. 11: I Vl. – Ligadura entre o ―Dó‖ e o ―Si‖ no M1 e M2.  

Vc. Última nota do compasso, ―Si‖ no M1 e M2. 

Comp. 12: I Vl. – Não há indicação de arcada no M1 e M2. 

Comp. 14: II Vl. – Indicação de IV. corda no M1 e M2.  

Vc. – Indicação de ―mf‖ no M1 e M2 

Comp. 17: II Vl. – Indicação de ―III corda‖ no último tempo no M1 e M2. 

Comp. 18: II Vl. – Indicação de ―III e II corda‖ no primeiro tempo no M1 e M2. Ritmo 

errado no SP. Ritmo certo:  

Comp. 19: Tutti – Poco rit. no terceiro tempo do compasso no M1 e M2. 

Comp. 22: Vla – Segundo Lá é bemol no M1 e M2. 

Comp. 23: II Vl. – Indicação de IV corda no M1 e M2. 

Tutti – Ausência de ―A Tempo‖ no M1.  

Comp. 24: I Vl. – Guia do violoncelo no M1 e M2 importante. 

Comp. 28: Vla. – O fá é sustenido no M1 e M2. 

Comp. 29: Vc. – Primeiro tempo (sol e lá) ligados. Ligadura única do sol semicolcheia 
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até o fim do compasso (quatro notas). M1 e M2. 

Vla. – Ligadura única do Si bemol semicolcheia até o fim do compasso 

(quatro notas) M1 e M2. 

Comp. 33: Vc. – Primeira nota do último tempo do compasso, Si (no M1 e M2). 

Comp. 37: Vc. – Pausa de semínima no lugar na primeira pausa de colcheia. Segunda 

pausa de colcheia inexistente (M1 e M2). 

Comp. 39: Tutti – Rit. no terceiro tempo (M1 e M2). 

Comp. 40: II Vl. – Indicação de arcada para cima, no M2, segundo tempo. 

Comp. 44: I Vl. – No M1 e M2, Lá sustenido, terceiro e quarto tempos. 

Comp. 45: II Vl. – No M1 e M2, última nota é um mi no lugar do fá. 

Comp. 49: Vla. – Lá2 bemol, no M1 e M2, terceiro tempo. 

Comp. 53: II Vl. – Não há indicação de arcada nos M1 e M2. 

Comp. 56: I Vl. – Nos manuscritos, não há indicação de arco para cima. Arcada de dois 

em dois tempos. Tenuta na primeira nota (ré bemol). 

Comp. 58: I Vl. – Indicação de ―dim...‖ nos manuscritos. 

Comp. 59: Vla. – Acento na primeira e quarta nota do primeiro tempo. 

Comp. 65: I Vl. – No SP, intervalo de 9ª (Dó com Ré). No M1, 7ª (Dó com Si), igual ao 

fragmento anterior. 

Comp. 67: I Vl. – Decrescendo do M1 inicia um tempo antes que o do M2 e SP 

Comp. 76: II Vl. – ―Crescendo” No M1 e M2. 

Comp. 82: Vc. – Ausência de ligaduras no M1 e M2. 

Comp. 87: Vla. – No SP, ausência de Bemol no terceiro tempo e bequadro no quarto 

tempo. 

Comp. 91: I Vl. – SP, último tempo com intervalo de 6ª (Mi bemol com Dó Bemol). No 

M1 e M2, 8ª Justa (Mi bemol). No SP também não há a indicação de Tall. 
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Comp. 95: Vla. – No SP, ausência de bequadro no quarto tempo. 

Comp. 97: II Vl. – Diminuendo no M1 e M2. 

Vla. – Diminuendo no M1 e M2 e as três primeiras notas são Fá # (No lugar 

do sol). 

Comp. 103: II Vl. – Indicação de arcada para cima no M1 e M2. 

Comp. 106: Vla. – Indicação de arcada para cima no M1 e M2. 

Comp. 108: Vla. – Mi (segundo tempo) bemol no M1 e M2. 

Comp. 109: I e II Vl. – Ponto de aumento simples na colcheia, fechando o compasso 

com pausa de semicolcheia no M1. No SP e M2, não há ponto, fechando o 

compasso com uma pausa de colcheia. 

Comp. 129: Vla. – Ausência de ―cunha‖ na segunda nota do segundo tempo no SP.  

Vc. – No SP, Vc. e Vla. estão em uníssono. No M1 e M2, Vc. tem dó e sol 

(no lugar de mi e dó), abrindo um acorde com 7ª. Isso se segue até o 

compasso 136. 

Comp. 136: II Vl. – Notas no M1 e M2: Fá, Sol# e Lá. No SP: Fá, Fá# e Sol. 

Comp. 137: I Vl. – Ausência de ―p‖ no SP. 

II Vl. – Apoggiatura (sol) para o Mi no M1 e M2. 

Comp. 139: I Vl. – No SP, ausência de ―ff‖ no último tempo. 

Comp. 142: I Vl. – No M1 e M2, o compasso encerra com um Lá 5 colcheia; no SP, no 

lá 3 corda solta, ainda semicolcheia. 

Comp. 143: I Vl. – Guia da viola no M1 para auxiliar a entrada do primeiro violino com 

o segundo e o violoncelo em pizzicato isorítmico. 

Vc. – No M1 e M2, Si bemol no segundo tempo. SP, Ré bemol. 

Comp. 146: Vc. – Pausas de semicolcheias inexistentes. Segundo tempo contem pausa 

de semínima no M1 e M2. 

Comp. 147: II Vl. – Indicação de arcada para baixo no M2. 

Comp. 148: II Vl. – No M1 e M2, diminuendo no último tempo. 
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Comp. 149: I e II Vl. – Indicação de ―p‖ no M1 e M2. 

Comp. 150: Vla. – Não há ―p‖ no M1 e M2. 

Comp. 152: I e II Vl. – No M1 e M2, notas ligadas. 

Comp. 154: II Vl. – Sinal de tenuta na última semínima, no M2. Ligadura entre o fá 

colcheia e o sol. 

Comp. 155: II Vl. – Sinal de tenuta na última semínima, no M2. 

Comp. 163: Tutti – No M1 e M2, indicação de ―poco rit.‖ está no inicio do compasso.  

Comp. 164: Vla. e Vc. – Ausência da indicação de arcada para baixo e as quatro notas 

estão ligadas no M1 e M2. 

Comp. 171: I Vl. – No SP, primeira nota é um Ré bemol. No M1 e M2, Mi bemol, igual 

ao tema exposto anteriormente. 

Comp. 175: Tutti – ―A Tempo‖ no SP. Inexistente no M1 e M2. 

Comp. 176: Vla. – Última nota do compasso, si bemol no M1 e M2. 

Vc. – Todas as hastes ligadas no M1 e M2. 

Comp. 177: Vc. – Não há staccato no M1 e M2. 

Comp. 178: I Vl. – Ligadura do dó e si no SP inexistente no M1 e M2. Idem no comp. 

179. 

Comp. 180: Vc. – Terceira, sexta e última nota: stacatto no lugar da tenuta (M1 e M2). 

Comp. 183: Vla. – Ultima nota do compasso ré (no M1 e M2). No SP, dó. 

Comp. 185: I Vl. – Lá corda solta a mais no SP. 

Comp. 186: II Vl. – Ausência da fermata no SP. 

II Movimento (Presto) 

Comp. 6: II Vl. – Sol sustenido no M1 e M2. 

Comp. 8: I Vl. – Ausência da indicação ―cresc.‖ No SP. 
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Comp. 22: I Vl. – Ausência da apogiatura dó antes do sol, e da indicação de arcada para 

baixo no SP. 

Comp. 25: I Vl. – Ausência da indicação de ―cresc.‖ no SP. 

Comp. 29: I Vl e Vla. – Ausência da ligadura entre a mínima e o próximo compasso (no 

SP). 

Comp. 37: II Vl. – Ausência do bemol antes do lá no SP. Idem no compasso 38. 

Comp. 43: Vla. – Ausência do acento no terceiro tempo no SP. Idem no compasso 44, 

primeiro e terceiro tempos, e primeiro tempo do compasso 45.  

Vc. – Primeiro tempo, cunha no lugar de acento no M1 e M2. Indicação de 

arcada para cima na mínima no M1 e M2. Idem no compasso 44. 

Comp. 52: Vc. – Na edição SP, indicação de ―SF‖. No M1 e M2, ―Fp‖. Se repete nos 

compassos 54, 56 e 58. 

Comp. 63: Vla. – Último tempo, traço e ponto no M1 e M2. 

Comp. 65: II Vl. – As três primeiras notas ligadas no M1 e M2. 

Comp. 67: Vla. – Último tempo, tenuta na primeira nota no M1 e M2. 

Comp. 68: I Vl. – Hastes ligadas em grupos de três no M1 e M2. 

Comp. 78: Vc. – No M1 e M2, ponto de staccato no lugar de tenuta no terceiro tempo. 

Comp. 79: II Vl. – Ausência de bequadro no sol do terceiro tempo no SP. 

Comp. 85: II Vl. – Indicação de IV c. inexistente no M1 e M2. 

Comp. 141: Vc. – Acento na primeira e terceira nota no M1 e M2. 

Comp. 143: II Vl. – São duas indicações de trinado no M1 e M2,  indicando para trinar 

as duas notas. 

III Movimento (Andante) 

Comp. 5: II Vl. – Ausência de bemol na primeira nota (si) no SP. 

Comp. 6: I Vl. – Indicação de ―p‖ no M1 e M2.  
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II Vl. – Indicação de arco para baixo no M1 e M2. 

Comp. 10: Vc. – Indicação de ―F‖ no lugar no ―mf‖ do SP. O decrescendo finaliza em 

mf. 

Comp. 16: II Vl. – É exatamente igual ao compasso 14. No SP está com outras notas. 

Comp. 17: II Vl. – Ausência de bequadro na última nota do compasso no SP. 

Comp. 21: II Vl. – Ritmo errado no SP: no último tempo, são duas colcheias, no lugar 

de colcheia pontuada e semicolcheia. 

Comp. 22: II Vl. – Ausência de sustenido antes do sol no SP.  

Vc. – Ausência de ―p‖ no inicio do compasso no SP. 

Comp. 23: II Vl. – Ausência de bemol antes do si no SP. 

Comp. 24: Vc. – Ausência da indicação arco para cima no primeiro tempo no SP. 

Comp. 25: II Vl. – Primeira colcheia é pontuada, seguida por uma pausa de 

semicolcheia no M1 e M2. 

Comp. 37: Vc. – Última nota do terceiro tempo, lá natural (no SP), é lá bemol. 

Comp. 39: Vc. – Ausência de decrescendo no SP. 

Comp. 42: I Vl. – Ausência da indicação ―mf‖ no SP. 

Comp. 46: II Vl. – Ritmo diferente entre M1 e M2 com o SP. Entretanto, o último 

tempo está riscado no M2. Seria para facilitar a execução, ou uma indicação 

do compositor? De toda forma, sem a parte riscada, o compasso fica faltando 

tempo. No M1 temos: duas semicolcheias, duas colcheias, duas colcheias, 

duas colcheias e duas semicolcheias. 

Comp. 50: Vla. – Ausência da apogiatura antes do fá no SP. 

Comp. 53: Vc. – Última nota do segundo tempo, dó (no SP), é lá no M1 e M2. 

Comp. 55: I Vl. – Não há decrescendo no M1 e M2. 

Comp. 56: I Vl. – Não há decrescendo nem ―pp‖ no M1 e M2. 
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Comp. 57: I Vl. – Última nota do compasso (lá no SP), é sol no M1 e M2. 

IV Movimento (Allegro) 

Comp. 1: I Vl. – Indicação de dedilhado no M2: 1,0 e 3. 

Comp. 3: I Vl. – Não há indicação de arco para cima no M1 e M2. 

Comp. 19: II Vl. – Há indicação de arco para baixo no M1 e M2. 

Comp. 30: II Vl. – Ausência de bemol no ré do terceiro tempo no SP. 

Comp. 44: II Vl. – Ausência da alteração para sustenido no dó no SP. 

Comp. 51: Vc. – Última nota do compasso, fá sustenido nos manuscritos. 

Comp. 53: Vla. – Ausência da ligadura entre as duas semicolcheias do terceiro tempo 

no SP. 

Comp. 61: II Vl. – Hastes ligadas entre o segundo e terceiro tempo nos manuscritos. 

Comp. 66: I Vl. – Indicação de arco para baixo na última nota do compasso. 

Comp. 67: II Vl. – Ausência de sustenido na nota ―ré‖, no SP. 

Comp. 68: II Vl. – Ausência de sustenido na nota ―ré‖ e no ―dó‖, no SP. 

Comp. 70: I Vl. – Indicação de crescendo para o ―f‖ no SP não conta nos manuscritos. 

Comp. 74: II Vl. – Ausência de sustenido na nota ―ré‖ e no ―dó‖, no SP. 

Comp. 78: II Vl. – Ausência de sustenido na nota ―ré‖ e no ―dó‖, no SP. 

Comp. 79: Vla. – Ausência de Stacatto na última nota no SP. 

Comp. 87: II Vl. – Ausência de bemol na nota ―lá‖ e no ―mi‖ no SP. 

Comp. 93: Vc. – Terceiro tempo são três notas ―ré‖ no M1 e M2. No SP é fá sustenido. 

Comp. 100: Vla. e Vc. – Ausência da indicação de arcada para baixo e as quatro notas 

estão ligadas no M1 e M2. 

Comp. 104: Vla. – Falta apenas um stacatto na segunda semicolcheia no SP. 
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Comp.109: I Vl. – Ausência de tenuta na primeira nota do quarto tempo no SP. 

Comp. 110: I Vl. – Ausência da indicação ―Tall.‖ no SP, último tempo. 

Comp. 113: II Vl. – Ritmo errado: terceiro tempo é exatamente igual ao quarto nos 

manuscritos, com duas colcheias. 

Comp. 125: Vc. – Primeira nota (colcheia) segue a anterior, ré e lá. No SP, o lá sobe 

para si. 
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7. Considerações Finais 

Ao concluir esse trabalho, fica a sensação que ainda há muito a ser explorado e 

descoberto na música de Guerra-Peixe. Sua forma de escrever para os instrumentos de 

cordas é muito idiomática, o que deixa transparecer inclusive nas análises de seus 

manuscritos.  

Ao tentar trazer, no primeiro capítulo, um pouco da história do compositor, não 

se procurou fazer uma bibliografia com um fim apenas histórico, mas levar o futuro 

intérprete dessa obra a conhecer por onde andou Guerra-Peixe e que fontes irrigaram a 

concepção dessa peça. Desconhecer as influências de um compositor que são tão 

transparentes nas suas obras, é como tocar uma obra de W. A. Mozart sem conhecer as 

características do período clássico.  

A questão de fazer, estudar música brasileira ou música 

estrangeira torna, às vezes, a discussão mais xenofóbica que 

musical. A música brasileira é de boa qualidade e isso, por si só, 

deveria servir de razão para uma maior atenção por parte dos 

intérpretes. Às vezes, porém, o acesso é muito difícil. As 

edições são poucas, e frequentemente pobres de informação. 

(Queiroz, 2002) 

 Uma citação que continua atual, mas graças a trabalhos e pesquisas de 

programas de pós-graduação como este, esse cenário vai sendo amenizado, contribuindo 

para uma maior divulgação e acesso a música brasileira da melhor qualidade. 

 Este trabalho procurou oferecer aos intérpretes subsídios que servirão para 

sustentar uma escolha interpretativa mais condizente ao estilo da obra. Executar essa 

peça sem ter conhecimento sobre música nordestina, armorial, rabeca, entre outros 

citados no trabalho, dificultam as escolhas frente a uma interpretação mais autêntica. 

Esperamos que esse trabalho incentive mais execuções e discursões sobre essa obra, 

com as gravações e essa nova edição, revista e analisada musicológicamente, a fim de 

trazer ao estudante ou profissional de música, um material de qualidade e de fácil 

compreensão. 
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Finalmente concluímos que todo o processo de construção desse trabalho 

serviu para aprimoramento da performance da obra. As análises, entrevistas, diálogos, 

questionamentos, busca pelos elementos brasileiros e comparação das gravações, foram 

fundamentais no processo do fazer musical. A pesquisa levou a uma melhor execução. 

Isso nos leva a inferir que todo intérprete deveria ser também um pesquisador, para 

elevar seu nível de execução a outro patamar.  
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APÊNDICE A 

Edição resultante do trabalho: 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Partitura  

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de I Violino 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de II Violino 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de Viola 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de Violoncelo 
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APÊNDICE B 

DVD contendo: 

Brasilian String Quartet (década de 60) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – I Movimento (Allegretto com moto) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – II Movimento (Presto) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – III Movimento (Andante) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – IV Movimento (Allegro) 

Quarteto de Brasília (1996) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – I Movimento (Allegretto com moto) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – II Movimento (Presto) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – III Movimento (Andante) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – IV Movimento (Allegro) 

Ensemble Potiguar (2014/2015) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – I Movimento (Allegretto com moto) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – II Movimento (Presto) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – III Movimento (Andante) 

Quarteto Nº 2 de Guerra-Peixe – IV Movimento (Allegro) 
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ANEXO A 

Edição manuscrita revisada de 1960: 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de I Violino 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de II Violino 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de Viola 

Quarteto de Cordas Nº 2 de Guerra-Peixe – Parte de Violoncelo 
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ANEXO B 

Programa do Concerto do Ensemble Potiguar em Karshure - Alemanha, em Julho de 

2015. 
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