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“...O seu comportamento racional, objetivo, 

presente em seu comportamento humano e em 

sua atividade criadora, o levou a buscar a razão 

mais profunda de tudo o que conhecia, fazia e 

vivia. E quando encontrava essa razão, na sua 

permanente busca de respostas, liberava outro 

componente de seu mundo interior – a paixão que 

o levava ao próprio limite da razão. A descoberta 

da enorme riqueza do universo sonoro do 

folclore nordestino, que pesquisou com uma 

profundidade inédita, dissecou com uma 

racionalidade objetiva, e defendeu com o ardor 

de uma paixão juvenil...” 

 

(Edino Krieger) 



RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal realizar um estudo interpretativo da obra 

para viola e piano intitulada Três Peças, e da obra para viola solo intitulada Bilhete de um 

Jogral, do compositor brasileiro César Guerra-Peixe. Esse estudo será dividido em três partes: 

A primeira trará um breve histórico sobre o compositor com enfoque em sua passagem por 

Pernambuco no final da década de 1940 e início da década de 1950; a segunda mostrará a 

utilização de elementos do regionalismo musical pernambucano utilizados pelo compositor 

nas peças citadas; a terceira apresentará um conjunto de sugestões interpretativas 

fundamentadas: na análise dos elementos musicais regionais identificados nessas obras; nos 

rudimentos técnicos utilizados na escrita para viola alusivos as arcadas, dinâmicas, 

dedilhados, articulações, fraseados; e nas experiências vivenciadas pelo autor desta pesquisa 

como intérprete dessas obras. 

   

PALAVRAS-CHAVE: César Guerra-Peixe, Interpretação, Regionalismo musical 

pernambucano, Viola de Arco. 
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ABSTRACT 

 

This work is aimed at providing an interpretive study of the work for viola and piano 

titled Three Pieces, and work for solo viola titled Ticket of a Jogral, by Brazilian composer 

César Guerra Peixe. This study will be divided into three parts: The first will bring a brief 

history of the composer focusing on his visit to Pernambuco in the late 1940s and early 1950s; 

the second shows the use of Pernambuco musical regionalism elements used by the composer 

in the aforementioned documents; the third will present a set of interpretive suggestions 

based: the analysis of regional musical elements identified in these works; the technical 

rudiments used in writing for viola depicting the arcades, dynamics, fingerings, articulations, 

phrasing; and the experiences lived by the author of this research as an interpreter of these 

works.  

 

KEY WORDS: César Guerra-Peixe, Interpretation, Pernambuco musical regionalism, Viola. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo dessa dissertação é realizar um estudo de análise interpretativa sobre as Três 

Peças para viola e piano e sobre o Bilhete de Um Jogral para viola sozinha, do compositor 

César Guerra-Peixe (1914-1993), tendo como foco principal os elementos musicais extraídos 

do regionalismo pernambucano e que foram utilizados pelo compositor como inspiração para 

a construção das obras em estudo. Tais elementos musicais serão estudados a fim de 

contribuir para um melhor entendimento das peças, facilitando assim a construção da 

interpretação. O estudo desses elementos pretenderá ainda reconhecer e demonstrar a 

necessidade de se buscar uma sonoridade específica e ao mesmo tempo dar subsídios a todo 

aquele que, apesar de não conhecer o folclore no qual foram inspiradas essas composições, 

possa ter neste trabalho informações necessárias para uma interpretação mais consistente. 

Três Peças, composta em 1957 foi dedicada ao violista Perez Dworecki. Mais tarde esta 

obra foi adaptada pelo próprio compositor para violino e violoncelo (1967).  Bilhete de Um 

Jogral foi originalmente escrita para violino em 1971 e adaptada em 1983 para viola por 

encomenda da Fundação Nacional de Artes – FUNARTE. As duas obras fazem parte da fase 

nacionalista do compositor, onde os elementos do regionalismo musical pernambucano 

encontrados durante suas pesquisas no Estado de Pernambuco estão interligados diretamente 

às suas obras, através das experiências vividas por ele durante o período de sua estada na 

região. Embora exista um grande espaçamento cronológico entre as duas obras, tais elementos 

musicais foram recorrentes na construção de ambas. 

Este trabalho terá como problemática a falta de informações explícitas na partitura sobre 

esse regionalismo específico que auxiliaria ao intérprete na hora de conceber a execução das 

peças. 

Em uma primeira fase buscaremos reconhecer os elementos da cultura popular que 

inspiraram o compositor e após analisá-los separadamente, traçaremos um paralelo entre a 

utilização desses nas duas obras, tomando como componente auxiliar, as experiências 

interpretativas vividas pelo autor dessa pesquisa na performance dessas composições. Na 

segunda fase buscaremos propor soluções técnico-interpretativas para cada peça, buscando 

assim, dar subsídios a outros intérpretes em suas abordagens futuras. 

Guerra-Peixe fez da pesquisa folclórica o celeiro de sua inspiração estético-musical, 

relacionando-a em toda sua obra. Um exemplo disso foi o seu envolvimento com o 

Movimento Armorial do Recife, que teve o seu auge na década de 1970. 
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Para o intérprete, muitas vezes se torna uma tarefa difícil entender o que expressou o 

compositor na partitura, em que contexto histórico-cultural a obra foi inserida, quais 

elementos técnicos se poderia utilizar para facilitar as dificuldades na hora da interpretação. 

Caberia então, analisar as ideias expressadas pelo compositor e especular sobre quais teriam 

sido suas intenções ao criá-las. Neste ponto, o foco dessa pesquisa se centrará no diálogo 

direto com o trabalho realizado pelo compositor e a utilização desses elementos musicais 

pesquisados na construção das obras em questão. 

Para alcançar os resultados almejados utilizaremos como apoio metodológico: A pesquisa 

bibliográfica, que constará dos escritos do próprio compositor em sua estada em Pernambuco, 

ou até mesmo após esse período, outras bibliografias relacionadas ao tema, assim como as 

considerações vivenciadas como intérprete dessas obras pelo autor deste trabalho. 
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1. O COMPOSITOR E SUA TRAJETÓRIA NO RECIFE (1949-1952) 

 

1.1 Breve Alcance 

 

A chegada de Guerra Peixe ao Recife se dá pela primeira vez em 1949. Ao princípio, com 

apenas o propósito de conhecer o que naquela região se desenvolvia em termos de folclore e cultura 

popular. Observar as manifestações folclóricas que ali se desenvolvia, e sobretudo, conhecer novas 

formas musicais que pudessem incrementar uma vasta trajetória na pesquisa dentro do folclore 

brasileiro. Foi naquela época que mencionou haver visto pela primeira vez um maracatu ao vivo. 

  

Ele declarou ter ficado estupefato quando viu um maracatu pela primeira vez. Isso 

ocorreu alguns dias depois de ter chegado ao Recife em uma viagem que pretendia 

não ser das mais longas, em junho de 1949. Guerra Peixe fez questão de registrar em 

seu livro Maracatus do Recife (1955), o momento em que viu pela primeira vez, um 

maracatu na condição de turista. (LIMA, 2012, p. 81). 

 

Empolgado com as experiências vividas na capital pernambucana compõe a suíte para 

quarteto ou orquestra de cordas1, obra de dez minutos aproximadamente, de 19 de junho de 

1949. Mais tarde, em 16 dezembro do mesmo ano, fixa residência no Recife aceitando o 

convite para trabalhar como arranjador e orquestrador na Rádio Jornal do Commercio, ali 

permaneceu por três anos. Durante todo esse período o compositor bebeu na fonte da música 

tradicional e folclórica de Pernambuco: Maracatu, frevo, cabocolinho, coco, bumba-meu-boi, 

pregões, xangô, reza de defunto, pastoril e outras manifestações musicais folclóricas da 

região. 

Tais experiências, com a cultura local das diversas regiões que visitou em 

Pernambuco, não se transformaram imediatamente em composições, formaram parte de suas 

anotações para mais tarde serem utilizadas em suas obras. Destas pesquisas surge o livro 

Maracatus do Recife (1955), nele o compositor reafirma o seu interesse em produzir “música 

de cultura nacional”. (GUERRA PEIXE, 1956, p.10). 

Naquela época, Guerra Peixe percebe uma mudança paulatina na sua orientação 

estética musical, onde ele mesmo afirmava que, aos poucos, procurando um caminho 

nacionalizante que não fosse o já trilhado por outros compositores. Sentiu no Recife que, em 

                                                           
1 Obra não dodecafônica   
Notas relativas à obra: 
A). Primeira audição no mesmo ano, no Recife. Intérpretes: W. Pascoli, M. Paraíso, E. Sobel e E. Perachi.  
B). Primeira audição orquestral, acrescida de contrabaixo, pelas cordas da Orquestra Sinfônica do Recife, em 1950, sob a 
regência do autor. A partir desta data, inúmeras execuções pela Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência de Eleazar de 
Carvalho, no Rio de Janeiro e São Paulo (Currículo, 1971). Fonte: Projeto Guerra Peixe. www.guerrapeixe.com  
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seu folclore, encontraria os elementos que tanto procurava. Após isso, a influência 

pernambucana, e talvez nordestina, foi quase que permanente em suas obras. 

 

 

Figura 1 - Da esquerda pra direita, em pé, Nelson Ferreira, Guerra-Peixe. Sentados, Capiba e Heitor Alimonda 
pianista. Recife, Julho de 1949 

 

 

Fonte: www.guerrapeixe.com 

 

A partir de 1950, residindo no recife, Guerra Peixe tratou de início de marcar suas 

obras com o selo da cultura pernambucana. Pouco depois, porém, sentindo a 

distância que separava o seu trabalho das fontes inspiradoras, parou um tempo para 

pensar e se deixar influenciar pelo folclore pernambucano. De modo que, não 

demorou muito, já estava de volta à composição; mas somente residindo em São 

Paulo é que melhor pode compreender o estilo nordestino de Pernambuco. 

(REALACIONAMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO DE GUERRA PEIXE COM 

PERNAMBUCO, 1974. Texto gentilmente cedido por Jane Guerra Peixe, 2015. 

Arquivo pessoal). 

 

 

As tabelas a seguir ilustrarão a passagem do compositor no Recife, suas principais 

obras, publicações relacionadas ao folclore pernambucano e os alunos de sua classe de 

composição. 
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Tabela 1 - Alunos da classe de composição 

 

Maestro Clóvis Pereira (1932 -     ) 

Nascido em Caruaru, agreste pernambucano, 

foi professor das Universidades: Federal do 

Rio Grande do Norte e Federal da Paraíba. 

Contrabaixista da Orquestra Sinfônica do 

Recife. 

Lourenço da Fonseca Barbosa [Capiba] 

(1904 - 1997) 

Nascido em Surubim, agreste pernambucano, 

compositor e arranjador, Fundador e diretor 

da orquestra Jazz Band Acadêmica e 

protagonista do primeiro galo da madrugada. 

Diretor do Teatro do Estudante e do Teatro 

Popular do Nordeste. 

Jarbas Maciel (1933 -     ) 

Nascido em Alagoas e há muitos anos 

radicado no Recife. Professor da 

Universidade Federal de Pernambuco e 

Violista da Orquestra Sinfônica do Recife. 

Severino Dias de Oliveira [Sivuca]        

(1930 - 2006)  

Nascido em Itabaiana, Paraíba, em 1930. 

Músico, compositor, arranjador e multi-

instrumentista. 

Maestro Guedes Peixoto 

(1939 -     ) 

Nascido na cidade de Paulo Carneiro, 

Goiana, Pernambuco. Foi aluno de Guerra 

Peixe em São Paulo, e a pedido do próprio, 

retorna ao Recife para seguir seus estudos de 

composição. Foi trompista da Orquestra 

Sinfônica do Recife. 

Aírton Lima Barbosa 

(1942 – 1980) 

Fagotista, nascido no Município de Bom 

Jardim, Agreste pernambucano. Realizou 

estudos de composição na classe de Guerra 

Peixe nos Seminários de Música Pro-Arte. 

Foi fundador do Quinteto Villa Lobos. 

Compositor e arranjador. 

                                                Fonte: Jane Guerra Peixe, 2015 
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Tabela 2 - Pesquisas publicadas sobre as expressões folclóricas a partir da chegada em Pernambuco 

 

Publicação          Edição/Ano 

Maracatus do Recife Edição Ricordi Brasil, 1956 

Caboclinhos do Recife Revista Brasileira de Folclore Nº 15 

Reza-de-defuntos Revista Brasileira de Folclore Nº 22 

Zabumba, Orquestra Nordestina Revista Brasileira de Folclore Nº 26 

A Música e os Passos no Frevo Gazeta de São Paulo, 1959 

Teatro de Bonecos em Pernambuco Gazeta de São Paulo, 1959 

Variações Sobre o Baião O Tempo, S.P, 1954 

Variações Sobre o Boi O Tempo, S.P, 1954 

Gíria Musical dos Vendedores de 

Automóveis do Recife 
Diário de Pernambuco, 1953 

Escalas Musicais do Folclore Brasileiro Jornal do Comércio, 1963 

Imagens do Nordestes Feitas pela Mão do 

Homem 

Notícias de Hoje, S.P, (Sem data na cópia do 

autor. Estima-se final da década de 1950) 

 

Fonte: Jane Guerra Peixe, 2015 

 

 
Tabela 3 - Obras diretamente inspiradas nas fontes populares pesquisadas em Pernambuco 

 

Obra/Ano                                                             Obra/Ano 

Suíte Infantil Nº 3 (Piano) 1968 Dueto característico (Violino e Violão) 1970 

Suíte Infantil Nº 2 (Piano) 1949 
Suíte para Quarteto de cordas ou Orquestra 

de câmara - 1949 

Três Peças (Viola e Piano) 1957 Penteado (Para orquestra sinfônica) 1955 

Ô, Vaquêro (Voz e Piano) 1957 Suíte Sinfônica Nº 2 – Pernambucana 1955 

Eu Ia Nadá (Voz e Piano) 1957 
A Inúbia do Caboclinho (Flautim e 

orquestra) 1956 

Na Areia (Coro Feminino a três vozes) 1970 Penteado para Viola Sertaneja - 1966 

Três Canções para Voz e Piano - 1955 Concertino (Violino e orquestra) 1972 

Fonte: Jane Guerra Peixe, 2015 
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Tabela 4 - Obras em que os elementos folclóricos de Pernambuco estão presentes 

 

Obra/Ano                                                             Obra/Ano 

Sonatina Nº 1 (Piano) cantoria de Violeiro, 

Maracatu e Polca – Nordestina - 1950 

Quarteto Nº 2 – Inspirado nas fontes 

pernambucanas - 1958 

Sonatina Nº 2 (Piano) Toques de Rabeca - 

1967 
Trio (Violino, Violoncelo e Piano) - 1960 

Sonatina Nº 1 (Piano) Martelo, Certo estilo 

afro-brasileiro e Frevo - 1951 

Pequeno Concerto (Piano e orquestra) Coco, 

Toada, Caboclinho etc. - 1956 

Sonatina Nº 2 (Piano) Pernambucanizante - 

1969 
Abertura Solene (orquestra sinfônica) - 1950 

Sonata (Violão) Sugestões Nordestinas - 

1969 

Assimilações (orquestra) Pifes, Caboclinhos 

e Frevo - 1971 

Duo (Clarinete e Fagote) - 1970 
Sinfonia Nº 2 – Brasília (Orquestra 

sinfônica) - 1960 

Trio Nº 2 para sopros – Polca, Caboclinho, 

Toada e Frevo - 1951 
A Retirada da Laguna (orquestra) - 1971 

 

Fonte: Jane Guerra Peixe, 2015 
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2. BREVE APRECIAÇÃO SOBRE REGIONALISMO 

 

Para situar-nos no universo da cultura popular de uma região, e do que dela se possa 

extrair como fonte de inspiração, quer seja no âmbito da música, da literatura, da pintura ou 

até mesmo do cotidiano das pessoas que dali são oriundas, é preciso entender as expressões e 

manifestações que realçam tal cultura. 

Ariano Suassuna, em seu Almanaque Armorial, no capítulo “A arte popular no Brasil”, 

nos apresenta uma peculiar apreciação sobre o tema e nos lança uma questão sobre o que 

poderíamos entender sobre tal. 

 

Se, em geral, já é difícil distinguir o que seja, de fato, Arte popular, nas condições 

particulares do Brasil o problema se agrava mais ainda. Creio mesmo que no campo 

da literatura e das artes brasileiras, existem poucos setores onde reinem maiores 

confusões do que este da Arte “primitiva” e da literatura “popular”. (SUASSUNA, 

2008). 

 

Outros autores ensaiam ainda uma forma de definir concretamente tais expressões, 

artístico-culturais, enfocando características peculiares as regiões que desejam retratar. 

Gilberto Freyre, no seu Manifesto Regionalista2, nos ilustra uma forma de definir tais 

costumes: “Há dois ou três anos que se esboça nesta velha metrópole regional que é o Recife 

um movimento de reabilitação de valores regionais e tradicionais desta parte do Brasil” 

(FREYRE, 1996 p.47). 

O manifesto aponta também certas dimensões para que possamos entender melhor 

esse fenômeno:  

 

É o modo regional e não apenas provincial de ser alguém de sua terra, manifestado 

numa realidade ou expresso numa substância talvez mais lírica que geográfica e 

certamente mais social do que política. Realidade que a expressão “nordeste” define 

sem que a pesquisa científica a tenha explorado até hoje, sobre o critério regional da 

paisagem. (FREYRE,1996 p.47). 

 

Este trabalho não pretenderá aprofundar o tema do regionalismo, mas sim apontar 

algumas apreciações vindas de alguns autores que, em algum momento, sentiram a 

necessidade de abordá-las, dada a dificuldade de se encontrar uma definição mais clara para o 

termo, e com isso auxiliar no entendimento de algumas colocações que aqui serão expostas. 

                                                           
2 O Manifesto foi lido no Primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo que se reuniu na cidade do Recife, durante o mês de 
fevereiro de 1926 e que foi o primeiro do gênero, não só no Brasil como na América. Após a leitura no Recife, e por convite de 
seu colega Ruediger Bilden, foi relido nos Estados Unidos na Conferência Regionalista de Charlottesville (Virgínia), com o 
apoio de Franklin D. Roosevelt e no qual participou o autor do Manifesto. Teve a sua primeira edição publicada em 1952. 
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Aquilo que para alguns se poderia chamar de bairrismo, para outros se fazia necessário uma 

definição coerente ao vivido em certas regiões, como a do Nordeste, neste caso específico. 

 

A maior injustiça que se poderia fazer a um regionalismo como o nosso seria 

confundi-lo com separatismo ou com bairrismo. Com anti-internacionalismo, anti-

universalimo ou anti-nacionalisuto. Ele é tão contrário a qualquer espécie de 

separatismo que, mais unionista que o atual e precário unionismo brasileiro, visa a 

superação do estadualismo, lamentavelmente desenvolvido aqui pela República – 

este sim, separatista – para substituí-lo por novo e flexível sistema em que as 

regiões, mais importantes que os Estados, se completem e se integrem ativa e 

criadoramente numa verdadeira organização nacional, pois são modos de ser. 

(FREYRE,1996 p.47). 

 

 

O próprio compositor, e foco principal desta pesquisa, em suas incursões no folclore 

brasileiro, se auto denominava um profundo admirador das culturas populares nas regiões do 

país e como essas culturas se expressavam através de sua arte popular, peculiar a cada região. 

Essas culturas foram fontes de inspiração para a sua vasta criação musical e permaneceram no 

imaginário do compositor durante toda sua obra. 

Poderíamos então pensar que durante a jornada de Guerra Peixe, em busca de sons e 

formas características das regiões por onde andou e pesquisou, foi movido por uma admiração 

e um profundo desejo em imortalizar essas culturas através de sua música, contribuindo 

assim, com o processo de valorização da cultura local. Essa preocupação, já antes debatida e 

levada à conscientização em outras culturas, dentro e fora dos limites territoriais do Brasil, 

nos mostra a riqueza nas diferenças culturais que aqui existem e que só enriquecem o nosso 

país. 

 

Os caracterizados no brasileiro por suas formas regionais de expressão – que 

pedem estudos ou indagações dentro de um critério de inter-relação que ao mesmo 

tempo que amplie, no nosso caso, o que é pernambucano, paraibano, norte-rio-

grandense, piauiense e até maranhense, ou alagoano ou cearense em nordestino, 

articule o que é nordestino em conjunto com o que é geral e difusamente brasileiro 

ou vagamente americano. (FREYRE, 1996, p.2). 

 

 

As culturas pesquisadas e enriquecidas através da obra do compositor nos deixa um 

acervo imortal de elementos extraídos de tais manifestações culturais por onde passou, e nos 

permite pensar num processo de valorização da cultura popular e não no de 

descaracterização das mesmas. “A consciência regional e o sentido tradicional do Brasil 

vem desaparecendo sobre uma onda de mau cosmopolitismo e de falso modernismo. É todo 

o conjunto da cultura regional que precisa ser defendido e desenvolvido”. (FREYRE, 1996). 
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3. AS OBRAS E O CONTEXTO EM QUE FORAM ESCRITAS 

 

3.1 Apresentação 

 

Agruparemos em ordem cronológica para tentar traçar um paralelo entre, a época de 

cada composição, os elementos que foram extraídos da cultura popular em Pernambuco e 

utilizados pelo compositor nas obras em estudo. Tais rudimentos estão presentes também em 

outras regiões do Brasil, sendo os pesquisados durante sua passagem no referido estado o foco 

principal da análise deste trabalho. 

 

A descoberta da enorme riqueza do universo sonoro do folclore nordestino, que 

pesquisou com uma profundidade inédita, dissecou com uma racionalidade objetiva, 

e defendeu com o ardor de uma paixão juvenil. (KRIEGER, 2007, UM MÚSICO 

BRASILEIRO, PREFÁCIO) 

 

 

Saber o porquê da coincidente presença desses elementos nas obras em estudo, apesar 

do distanciamento cronológico entre elas, é crucial para entendermos algumas questões 

técnico-interpretativas que facilitaria bastante no momento de tocá-las. Se faz necessário uma 

análise detalhada para satisfazer o objetivo deste trabalho, desde o contexto histórico, assim 

como técnico. 

Do ponto de vista histórico, procuraremos inseri-los as manifestações folclóricas 

coletadas pelo compositor, assim como, o lugar onde cada uma delas acontece, a região 

pesquisada e a estrutura musical apresentada por cada uma dentro da cultura local de onde são 

oriundas. Já do ponto de vista técnico, como muitos desses elementos são executados por 

instrumentos rústicos ou até mesmo por outros instrumentos, distintos ao qual a obra foi 

dedicada, proporemos sugestões que facilite ao intérprete com os desafios que possa encontrar 

nas peças. 

Instrumentos como a Rabeca, os Atabaques, as Violas caipiras ou até mesmo a voz 

humana, serão aqui apresentados como linguagens idiomáticas que inspiraram o compositor 

na criação das peças. Abordaremos também de que maneira os mesmos se comportam dentro 

da expressão artística regional utilizada por ele.  
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3.2 Três Peças 

 

Esta obra foi composta em 1957 e dedicada ao violista húngaro Perez Dworecki, nascido 

em 1920, que veio para o Brasil após a II Guerra Mundial e por muitos anos tocou como 

viola principal na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Faleceu em 2011 aos 91 

anos na mesma cidade. (BURATTO, 2011, p.34). 

 

 
Figura 2 - Perez Dworecki 

 

 

Fonte: BURATTO, 2011 

 

 

Nesta peça podemos observar que os andamentos foram estruturados a partir de 

elementos musicais pesquisados, embora o compositor não os tenha especificado na partitura 

original nem em manuscritos posteriores, conforme figura abaixo: 
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Figura 3 - Imagem da partitura original dedicada a Perez Dworecki 

 

Fonte: BURATTO, 2011 

 

Embora as manifestações da cultura popular não estejam indicadas na partitura pelo 

compositor, durante a pesquisa encontramos instrumentistas e ou pesquisadores que nomeiam 

cada andamento das Três Peças pelo elemento musical regional considerado preponderante. 

Como o primeiro movimento se inspira em dois elementos bem definidos, Baião de Viola e 

Galope, podemos encontrar pesquisadores e intérpretes que chamam este andamento com 

“pseudônimos” diferentes ou até mesmo antagônicos. Fernanda Buratto em sua pesquisa 

intitulada A Viola na Música Nacionalista Brasileira, se refere a este movimento intitulando-o 

Baião de Viola. Bredel/Cavazotti no artigo As Três Peças de César Guerra Peixe, também o 

indica da mesma forma que Buratto. Em cópia de manuscrito cedida por Jane Guerra-Peixe 

encontramos no material supostamente trabalhado pelo violinista Paulo Bosisio (1950-    ), 

uma outra referência de indicação, desta vez intitulando-o de Galope. Conforme exemplo 

abaixo: 
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Figura 4 

 

 

Fonte: Manuscrito enviado por Jane Guerra-Peixe, 2015 

 

Neste trabalho nomearemos este primeiro andamento de Baião de Viola, conforme 

Buratto e Bredel/Cavazotti, por compreender que a indicação metronômica se adequa mais ao 

andamento do Baião de Viola do que a de um Galope. Os segundo e terceiro andamentos 

existe um consenso em chama-los respectivamente de Reza-de-Defunto e Toque Jêje. Nas 

figuras abaixo apresentaremos dois trechos do mesmo material atribuído a Paulo Bosisio onde 

podemos verificar escrito a mão as indicações referidas: 

 

 

 

Figura 5 

 

 

 

Fonte: Manuscrito enviado por Jane Guerra-Peixe, 2015 
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Figura 6 

 

 

Fonte: Manuscrito enviado por Jane Guerra-Peixe, 2015 

 

Em seu primeiro movimento Allegretto Moderato (Baião de Viola), observamos uma 

superposição de dois elementos regionais contrastantes, o Galope, executado pela viola, e o 

Baião de Viola executado pelo piano. No segundo movimento temos o Andantino (Reza-de-

Defunto) que apresenta uma melodia triste de caráter fúnebre e que, no decorrer desta 

pesquisa, será analisado em forma detalhada baseando-nos nas informações deixadas pelo 

compositor durante suas pesquisas na região de Caruaru, Agreste Pernambucano, com as 

práticas religiosas de culto aos mortos que lá acontecem. O terceiro, e último movimento, 

nos apresenta o Allegretto (Toque Jejê), ritmo frenético e constante, onde o código rítmico 

dos atabaques em um culto Candomblé foi extraído e apresentado, em forma de solo, no 

início do movimento pela viola. Este movimento apresenta outro elemento do regionalismo 

que aparece em meio ao frenético Toque Jejê que é a Toada. Todos esses elementos, aqui 

apresentados, serão analisados no decorrer deste trabalho. 
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3.3 Bilhete de um Jogral (para viola sozinha) 

 

Bilhete de Um Jogral (para viola sozinha) foi transcrita em 19833 do violino para 

viola por encomenda da FUNARTE (Fundação Nacional de Artes) serviu de peça de 

confronto no Concurso Nacional de Jovens Intérpretes da Música Brasileira que foi realizado 

no ano de 1984. Conforme trechos apresentados nas figuras 5 e 6 abaixo: 

 

 
Figura 7 - 1º compasso 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Esta peça consta na relação de obras para violino do catálogo de 1991. (Projeto Guerra Peixe, catálogo digital, 

www.guerrapeixe.com)  

 
 



29 
 

Figura 8 

 

 
Fonte: SESC partitura 

 

A peça apresenta uma sequência de elementos regionais musicais semelhante a uma 

cadenza4, estruturada em trechos curtos e andamentos definidos, onde tais rudimentos 

aparecem em forma fragmentada, embora não haja indicação do compositor de quais 

manifestações regionais objetivamente foram inspiradas. Ao analisarmos cada parte 

pudemos identificar fortes semelhanças das estruturas musicais utilizadas com a música 

regional nordestina. Percebemos que a construção dessa obra sugere uma síntese sucinta de 

vários elementos musicais pesquisados pelo compositor. 

Sobre esta obra, o compositor Ricardo Tacuchian comentou: 

 

“O Bilhete de um Jogral escrita em linguagem nacionalista, é modal com base na 

nota sol. Está estruturada em ABA, onde apresenta um episódio chamado de X que 

funciona como uma anunciação [...] acelerando e desacelerando rítmico sobre a 

nota sol que é o centro tonal da peça. Na seção A da peça, a viola soa como uma 

rabeca, ver em ex: os compassos 6 a 9 [...] Obra muito interessante, O Bilhete põe 

a prova a criatividade do intérprete no sentido de realçar o caráter da rabeca 

brasileira que permeia toda a obra”. (Tacuchian, Ricardo, ano 2001, p.590) 

                                                           
4  Passo de brilhante virtuosismo solista que aparece durante a interpretação de uma obra, geralmente no final, para mostrar a 
capacidade técnica do executante. Pode ser de forma livre ou escrita pelo compositor. Reminiscências fragmentada do tema 
central de um concerto tocado anteriormente e de forma livre. (Pequeno Dicionário de Termos Musicais, 2003)  

Compassos:  2 ao 11 



30 
 

4. APRESENTAÇÃO DOS ELEMENTOS ENCONTRADOS 

 
 

Em seguida faremos uma apresentação dos elementos musicais distribuídos por obra e 

em ordem cronológica de composição para facilitar a identificação dos mesmos, assim 

como, onde se encontram em cada movimento de cada peça. As informações sobre cada 

manifestação identificada aqui serão ressaltadas. 

 

4.1 Três Peças (viola e piano) 1957 

 

A seguir apresentaremos a obra com os elementos do regionalismo musical 

pernambucano predominantes em cada movimento, baseando-nos no proposto dentro desta 

pesquisa. 

 

4.2 Baião de Viola (I Movimento) 

 

Baião de Viola5, nos revelará o universo dos cantadores de viola caipira 6do Nordeste 

do Brasil ou “violeiros” comumente chamados nessa região. Em entrevista ao compositor e 

aluno de Guerra-Peixe, Clóvis Pereira, nos foi revelado uma das definições para este 

elemento musical como sento “interlúdio realizado pelos violeiros entre versos em uma 

cantoria...” (PEREIRA, 2015), um elemento utilizado e definido por ele em algumas obras 

de sua autoria, como podemos apreciar no exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Interlúdio musical realizado pelos violeiros em uma cantoria (CLÓVIS PEREIRA, 2015) 
6 Viola caipira, viola sertaneja, viola de dez cordas, viola cabocla, viola de arame, viola de folia, viola nordestina, viola de 
repente, viola brasileira são alguns dos nomes que encontramos para designar este instrumento que, aos poucos, tornou-se 
um dos porta-vozes do Brasil Interior (IVAN VILELA, 2008) 
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Figura 9 - Trecho da Grande Missa Nordestina de Clóvis Pereira (Credo, Compasso 137) 

 

Fonte: José Renato Accioly, 2014 

 

O primeiro movimento da peça apresenta dois elementos superpostos e muitas vezes 

se forma uma certa confusão na sua identificação. A melodia tocada pela viola não é o 

elemento no qual foi inspirado o movimento e sim a superposição de outro elemento sobre o 

Baião de Viola.   

 

Vejamos nos exemplos a seguir como se deu esta superposição de elementos: 

 

Figura 10 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

Este exemplo mostra as duas células rítmicas utilizadas para criar o baião de viola, a 

mão esquerda do piano realiza o pedal de primeiro tempo enquanto a direita o ritmo do baião 

propriamente dito. Em consulta ao Maestro Clóvis Pereira, me foi revelado que tanto a mão 

esquerda quanto à direita do piano realizam o baião de viola, a diferença está na defasagem 

que produz o ponto da pausa da colcheia do primeiro tempo entre as duas mãos. 

A superposição à este elemento aparece através da melodia da Viola no terceiro 
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compasso, que tocado concomitantemente ao baião, nos mostra um elemento diferenciado na 

melodia. O galope. 

 

Figura 11 - Viola 

 

Fonte: SESC partituras 

 

 Segundo o Maestro Clóvis Pereira, um dos alunos de Guerra-Peixe na década de 

1950 no Recife, esse elemento musical serviu de inspiração ao compositor Guerra-Peixe em 

várias de suas obras. 

 

O baião de viola é aquele interlúdio que o violeiro faz entre um trecho e outro 

numa toada, vamos dizer, aquele prelúdio realizado entre versos, e o Guerra Peixe 

aproveitou muito aquela célula em muitas de suas obras. (Entrevista realizada ao 

compositor Clóvis Pereira em sua residência no Recife em 01/05/2015). 

 

O próprio Perez Dworecki, artista na qual a obra foi dedicada, em um comentário 

define, a sua maneira, este movimento como sendo uma “Cantoria de Galope”, daí as 

diferentes apreciações sobre a construção do primeiro movimento das Três Peças. 

 

Para Perez esta peça apresenta um sabor inconfundivelmente nordestino. Neste 

primeiro movimento Perez sugere ser uma " Cantoria de Galope" (Allegretto 

Moderado) e caracterizado por um ritmo   incisivo, semelhante ao galope   de 

cavalos, suportada pelo " Baião-de-Viola". Como o próprio violista Perez chama 

de Baião- de- Viola. (BURATTO, 2011) 

 

Muito se fala sobre o Baião de Viola e suas origens, mas o importante aqui é 

identificar o elemento e como ele se desenvolve dentro da expressão regional. Existe 

também diversos tipos de Baiões de Viola, mas vai depender de cada cidade onde se 

desenvolve. 

 

4.3 Reza-de-Defuntos (II Movimento) 

 

Este elemento representa as práticas religiosas que são realizadas em muitas regiões 

do nosso país, para este caso específico, a região de Caruaru, que se situa no agreste 

pernambucano e à cerca de 130Km da capital. 
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A reza-de-defuntos é uma prática realizada para cultuar os entes queridos na difícil 

hora do pós-morte. Dividida em várias etapas, o culto se desenvolve à partir das rezas 

religiosas que são, na maioria das vezes, cantadas ou recitadas. De caráter fúnebre, expressa 

o pesar do momento vivido e pode ser feita tanto na casa do morto como no cortejo do corpo 

e até mesmo no cemitério. 

Guerra Peixe realizou uma vasta pesquisa em relação a esta prática religiosa e nela 

encontrou fonte de inspiração para a criação da melodia e do andamento do segundo 

movimento das suas Três Peças. A reza, nada mais é que a expressão da dor daqueles que 

perderam um ser querido. Sobre esta ambiência o compositor fala: 

 

“... A impressão marcante para quem ouve esta espécie de cantoria é que tudo na 

melodia soa num eterno legato, sem nuanças sensíveis, tendo as pausas, muito 

curtas, aliás, apenas atender ao processo respiratório. Por outro lado, o ritmo das 

melodias, não obstante fugir à exatidão do tempo medido, resulta pouquíssimo 

variado. E como o andamento se realiza de maneira lenta, a cantoria dava, ao autor, 

a impressão de permanente monotonia de tão arrastada era cada cantiga.” 

(GUERRA PEIXE, 1968, p. 242). 

 

Este elemento, também conhecido como Excelências ou Incelênças, faz parte das 

práticas ritualísticas em muitas regiões do Brasil, sendo a região destacada nesta pesquisa, e 

utilizada pelo compositor, a do agreste pernambucano. Em sua pesquisa colheu e catalogou 

muitas delas, com isso, abriu um leque de possibilidades para a apreciação deste elemento e 

nos deu uma ideia da estrutura de cada uma das rezas e para qual propósito serviria. O artigo 

completo sobre a pesquisa feita por Guerra-Peixe, em relação a este elemento, pode ser 

apreciado em seu trabalho publicado na Revista Brasileira de Folclore no ano de 1968. 
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Vejamos em seguida algumas das rezas que foram catalogadas pelo compositor: 

 

Tabela 5 

 

 

Culto 

 

Colhido pelo compositor 

 

Categoria 

Bendito de Nossa Senhora 
Fevereiro de 1952 em 

Caruaru, Pernambuco 
Terços e orações 

Bendito Glória da Virgem - Terços e orações 

Bendito Rosário de Maria - Terços e orações  

Excelência da Barra do Dia - Excelências 

Excelência da Despedida 1 - Excelências 

Excelência da Despedida 2 - Excelências 

Excelência da Despedida 3 - Excelências 

Excelência da Despedida 4 - Excelências 

Excelência da Despedida 5 - Excelências 

Excelência da Despedida 6 - Excelências 

Excelência da Despedida 7 - Excelências 

Excelência da Despedida 8 - Excelências 

Excelência da hora - Excelências 

Excelência da Mãe Gloriosa - Excelências 

Excelência da Mortalha 1 - Excelências 

Excelência da Mortalha 2 - Excelências 

Excelência da Roupa - Excelências 

Excelências da Soledade - Excelências 

Excelências dá Uma Hora - Excelências 

Excelência da Virgem do 

Rosário 
- Excelências 

Excelências da Dores - Excelências 

Excelências de Nosso 

Senhor 
- Excelências 

Excelência de Nosso 

Senhor e Nossa Senhora 
- Excelências 
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Excelência de São José - Excelências 

Excelência do A-Bê-Cê 1 - Excelências 

Excelência do A-Bê-Cê 2 - Excelências 

Excelência do Cordão - Excelências 

Excelência do Morto - Excelências 

Excelência do Padre Cícero - Excelências 

Excelência Espada de Dor - Excelências 

Excelência Maria - Excelências 

Excelência pra Ele - Excelências 

Excelência Vou Rezar - Excelências 

Excelência O Sol incrisou - Excelências 

Ofício - Reza das Sete 

Colunas 
- Terços e Orações 

Puxamento - Excelências 

Salve Rainha - Terços e Orações 

Terço - Terços e Orações 

 

(Fonte: Revista Brasileira de Folclore, ano 7, nº 22, setembro/dezembro de 1968) 

 

Com a riqueza de detalhes sobre este elemento, Guerra Peixe expressou todo o pesar 

do sentimento fúnebre e da ambiência da dor dos que, daquele culto, se despedem de seus 

mortos naquela região. Com uma melodia simples e pequena nos conduz a um ambiente de 

profunda tristeza. 

Apesar desta prática não ser algo exclusivo da região agreste de Pernambuco, outros 

autores também comentam sobre esta prática religiosa. É o caso da pesquisadora Marluce 

Lima de Morais em seu artigo intitulado “Lamentos que Encantam” onde aborda as 

Incelências dentro da religiosidade piauiense, e nos mostra o universo desta prática em seu 

Estado, porém, não sem antes citar a profunda pesquisa realizada por Guerra Peixe em 

relação ao culto religioso. Sobre a Reza de Defuntos a autora expõe: 

 

No sertão nordestino, há a presença marcante de uma religiosidade popular, 

expressa em rezas, benditos e incelências. Canções e orações que fazem parte do 

cotidiano de comunidades tradicionais, que significam, atribuem sentidos a terços, 

novenas e ritos domésticos, que assumem funções diversas em comunidades 

afetivas; funções materializadas em rezas para afastar os males do tempo e do 

corpo, rezas para a passagem de indivíduos do mundo dos vivos para o mundo dos 

mortos (MORAIS, Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • 

São Paulo, julho 2011) 
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A autora corrobora uma parte de sua pesquisa embasando-se também na pesquisa de 

Guerra Peixe e Luis Câmara Cascudo: 

  
Excelência para ajudar o moribundo a morrer, excelência da hora, cintando-se a 

hora da morte. O ‘sol incrisou’ (eclipsou-se), excelência cantada se a morte se 

verificar durante a tarde, e entoada quando do crepúsculo. Excelência para ele ou 

dele, oferecida ao defunto. Terço rezado pelos assistentes e ‘tirado’ em voz alta. 

Oficio de Nossa Senhora ou dos Defuntos ou ainda fieis defuntos. Excelência da 

hora, quando o galo canta pela primeira vez. Excelência da barra do dia, quando o 

dia vem clareando. Excelência Mariá, em que se canta as partes do corpo do morto 

e as partes de sua roupa (informações do Maestro Guerra-Peixe) (excelência da 

roupa ou da mortalha, quando vestem o defunto. Excelência do cordão (da 

mortalha). Excelência da despedida. Reza da saída (do caixão). Canta-se reza até 

desaparecer o cortejo fúnebre. Ladainha de Todos os Santos (CASCUDO,2001 

p.218-219) 

 

Vejamos no exemplo abaixo a representação da Reza-de-Defuntos do segundo 

movimento das Três Peças de Guerra Peixe: 

 
Figura 12 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

Esta melodia, que se repete durante todo o movimento, apenas se modifica em breves 

momentos, onde se perceberá um leve crescendo, para atingir o seu verdadeiro clímax na 

reexposição do tema principal, nunca ultrapassando a dinâmica forte.  

 

Figura 13 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Compassos: 1 ao 5 



37 
 

A melodia se esvanece após um intenso crescendo pouco a pouco e desaparece assim 

como se inicia, o que dá a sensação de um cortejo que passa e os cânticos que vão se 

escutando cada vez mais ao longe. 

 

Figura 14 

 

Fonte: SESC partituras 

 

4.4 O Toque Jejê (III Movimento) 

 

Este elemento simboliza a célula rítmica que é realizada pelos atabaques7 em uma 

cerimônia de candomblé, expressão religiosa de raiz africana que representa o sincretismo 

existente em nosso país, e está presente no terceiro movimento da obra. 

Guerra Peixe se mostrou muito interessado nessa cultura desde sua chegada ao 

Recife em 1949 e procurou imediatamente pesquisar a expressão, mas sentiu algumas 

dificuldades de encontrar a fonte devido aos preconceitos da época. Existe uma passagem de 

sua vida no Recife que conta exatamente como se sentiu ao não conseguir encontrar, pelo 

menos, onde se desenvolvia, e por quem, os cultos de cultura africana na cidade. 

 

Quando vim para o Recife, logo na primeira semana, procurei saber onde tinha um 

xangô, um maracatu. Ninguém sabia me informar. Mesmo os que viviam fazendo 

maracatus. Até que perguntando a uma empregada de Capiba (porque meu bom 

amigo também não sabia) D. Hortência, ela disse: Todo dia passa aqui um criolo 

do Maracatu Elefante e que é de xangô também. Eu falo com ele. Foi assim que 

tive meu primeiro contato. (LIMA apud PEIXE, 2012. P.83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 O atabaque é um instrumento musical de percussão que chegou ao Brasil através dos escravos africanos, é usado em quase 
todo ritual afro-brasileiro, típico do Candomblé e da Umbanda e das outras religiões afro-brasileiras e influenciados pela 
tradição africana. 
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Figura 15 - Guerra Peixe cumprimentando a Rainha Santinha do Maracatu Elefante Em 1950, pela 
comemoração dos 150 anos de fundação. 

 

 

 

Fonte: www.guerrapeixe.com 

 

Neste movimento vamos encontrar também a forma de superposição de elementos 

usada pelo compositor, já antes visto no primeiro movimento, onde o piano dialogará com a 

viola em forma simultânea utilizando elementos distintos. 

Mas antes se faz necessário algumas apreciações sobre a origem do Toque Jejê, a 

título explicativo, para podermos entender melhor a utilização do elemento pelo compositor. 

  

4.4.1 A Nação Jejê 

 

No que diz respeito aos cultos religiosos e em especial aos vindos de outras culturas, 

cabe ressaltar os de cultura negra, vindos de nossos ancestrais africanos, outrora trazidos 

pelos antigos escravocratas que em um momento se fez história no nosso país. Guerra Peixe 

ao querer pesquisar essa cultura, veio beber na fonte dos maracatus existentes no Recife, 

talvez motivado pela longevidade das agremiações, mas com o desejo de saber como a 

expressão se desenvolvia. 

Existe uma série de diferenciações vindas da mesma cultura que nos facilitará 

entender o quão complexa que são. Essas diferenças vão afetar dramaticamente o 

comportamento das pessoas que as praticam e esses efeitos se percebem na sua forma de ser, 

comer e dançar. A música é o pilar da cultura africana e a fonte da alegria expressada por 

ela. 

Jejê é uma das nações que aqui chegaram ao Brasil e com ela sua cultura, forma, 
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sabores, cores e sons. Uma vez que entremos nas origens de uma cultura especifica, mesmo 

que através de uma breve apreciação, poderemos diferenciá-las para entender certos 

conceito.  

4.4.2 Nossos Ancestrais Diretos 

 

Tabela 6 - As Religiões de Matriz Africana e a Escola 

 

BANTUS 

Grupo mais numeroso, dividiam-se em dois 

subgrupos: angola-congoleses e moçambiqueses. A 

origem desse grupo estava ligada ao que hoje 

representa Angola, Zaire e Moçambique 

(correspondem ao centro-sul do continente africano) 

e tinha como destino Maranhão, Pará, Pernambuco, 

Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. 

IORUBAS OU NAGÔS - SUDANESES 

Dividiam-se em três subgrupos: iorubas, jejes e 

fanti-ashantis, trazidos do sudoeste do continente 

africano do que hoje é representado pela Nigéria, 

Daomei e Costa do Ouro e seu destino geralmente 

era a Bahia. 

IORUBÁS/JÊJES 

Os IORUBÁS são o principal grupo étnico nos 

estados de Ekiti, Kwara, Lagos, Ogun, Ongo, Osun, 

e Oyo. Um número considerável de iorubas vive na 

República do Benin, Os JEJES são um povo africano 

que habita o Togo, Gana, Benim e regiões vizinhas, 

representado, no contingente de escravos trazidos 

para o Brasil, pelos povos denominados fon, éwé, 

mina, fanti e ashanti. 

GUINEANOS-SUDANESES 

MUÇULMANOS 

Dividiam-se em quatro subgrupos: fula, mandinga, 

haussas e tapas. Esse grupo tinha a mesma origem e 

destino dos sudaneses, a diferença estava no fato de 

serem convertidos ao islamismo. 

FON 

A maior expressão histórica, política e social do 

povo se expressou no Benin através do Reino do 

Dahomey e na Diáspora africana através do vodun. 

Todos esses, falando línguas diferentes e cultuando 

seus próprios deuses. 

 

Fonte: PRISCO, 2012 

 

Como pudemos apreciar na tabela acima, existe no Brasil não apenas uma e sim 

várias influências trazidas desde o continente africano, isso que tratamos de ilustrar na tabela 

apenas algumas delas. Cada grupo étnico ou nação, comumente chamadas aqui no Brasil, 

trouxe consigo seus costumes e formas de ser. A música não ficaria incólume a essas 

tradições advindas da África e a raiz disso se pode observar na nossa música e cultura as 

influências trazidas de lá. 

Com relação ao elemento utilizado por Guerra Peixe no terceiro movimento da peça, 

o título já nos mostra a origem da inspiração do compositor, apesar de não estar definido na 
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partitura, o Toque Jejê foi extraído da célula rítmica do atabaque numa cerimônia religiosa 

de um grupo étnico específico que aqui chamaremos Nação Jejê. Cada nação executará os 

toques ritualísticos de forma diferente e independentes que lhes é peculiar a região de seus 

povos originários. 

Vejamos no exemplo que segue a célula que lhe dá origem ao terceiro e último 

movimento da peça: 

 

 

Figura 16 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

A combinação de ritmos que forma a célula estará presente durante todo o 

movimento e o compositor ousou nas diferentes formas de apresenta-lo, quer seja no 

andamento ou mesmo na mudança de compasso: 

 

Figura 17 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

 

1º compasso 
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Figura 18 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Mais adiante apreciaremos em detalhe as diversas formas na qual Guerra Peixe 

apresentou este elemento, assim como, a superposição que aparecerá na peça de outro 

elemento do regionalismo pernambucano e que foi utilizado pelo compositor na construção 

deste movimento, a Toada. 

 

4.5 Galope (Na superposição do I Movimento, Baião de Viola) 

 

Este elemento, que no Nordeste se atribui a imitação do trotar de um cavalo, tem em 

sua essência as práticas dos brincantes nas festividades daquela região. As utilizações e 

formas deste rudimento serão específicas para cada cidade onde ocorrem. Ora apenas através 

da música ou ligados a dança. Os chamados “dançadores” do município de Amarante no 

Piauí a utilizam dentro de um baile folclórico regional específico daquela localidade e o 

andamento musical do elemento vai variar de acordo a coreografia.  

 

Cavalo Piancó (PI) - originária do município de Amarante, cavalheiros e damas, 

formando pares, compõem um círculo e dançam imitando o trote de um cavalo 

manco. O andamento musical varia entre apressado e moderado e a coreografia às 

marcações determinadas pela letra: trote apressado, trote requebrado, batidas de 

pés, galope saltitante etc. A letra pode ainda ser improvisada, o que influi na 

coreografia dos dançadores (www.unicamp.br/folclore/Material/extra_dancas.pdf, 

acessado em 24/05/2015) 

 

Como dito anteriormente, esta trabalho não tratará de temas relacionados à pesquisa 

etino-musicológica e sim as práticas interpretativas, porém, no caso dos elementos regionais 

coletados por Guerra Peixe, se faz necessário algumas apreciações ou paralelos sobre como 

essas expressões, que origina o elemento, também se manifestam em outras regiões do 

nordeste. 
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No caso específico deste elemento, existe uma série de dúvidas sobre a origem do 

mesmo, e que na verdade transcende a uma análise mais profunda, devido a que o galope 

poderia ser nada mais que, apenas uma imitação do trote de um animal. Muitos atribuem este 

elemento a imagem dos cavaleiros no sertão, em cima de seus cavalos e desviando galhos 

secos e cactos no seu dia a dia conduzindo o gado. Em outros lugares aparece em forma de 

dança popular e cheia de mudanças de andamentos. Resta saber em qual galope se inspirou o 

compositor no primeiro movimento da peça. Com relação a este andamento, Clóvis Pereira 

nos relata:  

 

...O galope nada mais é que a cadência rítmica que imita o trotar de um 

cavalo...Esta célula vai aparecer em diversas peças do guerra e é o que ele chamava 

de constâncias, ou o que se repete como elemento rítmico ou melódico e que dá 

característica a um estilo... (Entrevista ao maestro Clóvis Pereira, Recife, 

01/05/2015) 

 

O próprio artista, para qual a peça foi dedicada, ao sugerir este movimento como 

sendo uma “Cantoria de Galope” nos abre uma série de interrogantes sobre como 

poderíamos pensar este Allegretto Moderatto   

Talvez a contraposição de elementos ou o confronto direto deles nos faça 

compreender melhor o movimento, tomando como ponto de partida a análise de cada um 

deles, para construir uma interpretação o mais parecida possível como o que o compositor se 

inspirou. 

Vejamos alguns exemplos da célula que origina o galope: 

 
 

Figura 19 

 
Fonte: SESC partituras 
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Figura 20 - Variação de compassos 

 
 

Fonte: SESC partituras  

 

 

 
Figura 21 - Variação de imitação da rabecada 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

 

 
Figura 22 - Contraposição com o piano do Baião de Viola 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

4.6 Toada (Na superposição do III Movimento, Toque Jejê) 

 

Este elemento, também chamado por muitos de toada de vaqueiro, nos apresentará o 

universo do dia-a-dia dos que trabalham na condução do gado na região nordeste. Estes 

cantares podem ser apreciados tanto no momento da condução do boi como no cotidiano das 

famílias, em representação as dádivas conquistadas por elas. Chegada de filhos, chegada das 

chuvas, aumento no número de gado, festas da padroeira do lugar, enfim, em diversos 

momentos que irão representar as suas conquistas. Estas cantigas sempre terão como motivo 

alguma celebração familiar ou coletiva da região. 

Compasso 16 
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A toada existe em todas as regiões do Brasil. Porém, a toada de vaqueiro é 

específica do sertão nordestino. Os cantadores de toada de vaqueiro são oriundos, 

por exemplo, de Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco e Paraíba. A toada de 

vaqueiro se caracteriza pelo fato do toadeiro, sozinho ou em dupla, cantar sem 

acompanhamento de instrumento musical. Ele utiliza apenas a voz, ou seja, canta à 

capella. (Cardoso, 2012) 

 

Guerra Peixe, no terceiro movimento das três peças, nos apresenta este elemento em 

contraposição ao tema principal, ou ao que dá nome ao movimento, o toque Jejê. Talvez por 

se tratar de algo festivo, em relação aos rituais do candomblé, ou mesmo inspirado no 

frenético ritmo dos atabaques apenas como célula. O curioso neste movimento foi a 

intrigante mistura desses elementos, ou seja, a combinação de um elemento regional com um 

advindo de rituais africanos de cunho religioso. Vejamos no exemplo: 

 

Figura 23 - A toada executada pela Viola no 3º movimento das Três Peças 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Figura 24 - A célula rítmica do Toque Jejê na escrita para a mão esquerda do Pianista 

 
 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

 

 

 

 

 

 

Compassos: 4 ao 8 

Compasso: 4 
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Figura 25 - A contraposição com o toque Jejê, executado pela mão esquerda do Piano, e a Toada pela Viola 
no mesmo exemplo acima (compasso 4) 

 

Fonte: SESC partituras 

 

4.7 Bilhete de Jogral (Elementos encontrados) 

 

4.7.1 Apresentação 

 

Nesta peça a pergunta mais frequente, para quem não a conhece, é o próprio 

significado do que seria um Jogral. Sua definição ou até mesmo o porquê do compositor ter 

intitulado assim, ainda é motivo de dúvidas entre os intérpretes. Se buscássemos em um 

dicionário encontraríamos algumas definições para o termo, ou até mesmo um contexto onde 

inseri-lo. As definições são as mais variadas possíveis assim como a forma de interpretá-la. 

A etimologia da palavra nos revela Jogral como sendo “Cânticos de um coral falado, 

mas falado dentro de uma ordem, o que confere uma musicalidade e ritmo à declamação...” 

(http://www.dicionarioinformal.com.br/jogral/. Acessado em 27/10/2015). Isso nos levaria a 

pensar que o Jogral de Guerra Peixe se enquadraria dentro de uma forma de recitativo? Ou 

poemas declamados com base em temas sugeridos? Outros autores também comentaram 

sobre o Jogral, ou Jograis, e nos descreve: 

 

Jograis – Os indivíduos que cantavam as chansons de geste e outras cantigas 

seculares da Idade Média eram os jongleurs, ou menestrel (jograis ou menestréis), 

uma categoria de músicos profissionais que começa a surgir por volta do século X: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/jogral/
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homens e mulheres vagueando isolados ou em pequenos grupos de aldeia em 

aldeia, de castelo em castelo, ganhando precariamente a vida a cantar, a tocar, a 

fazer habilidades, a exibir animais amestrados. (Grout &Palisca, 2007) 

 

O Bilhete de um Jogral de Guerra-Peixe está constituído por uma série de elementos 

musicais regionais que estão distribuídos pelas cinco partes da peça.  Embora não estejam 

nomeados pelo compositor, tais elementos podem ser identificados por suas características 

rítmico-melódicas intrínsecas. A escrita desses fragmentos sugere alguns elementos antes 

designados pelo compositor ou possuem características que poderiam assemelhar-se a outras 

expressões populares. A tabela abaixo apresenta os elementos identificados: 

 

Tabela 7 - Sugestões para as definições dos elementos que aqui serão propostos: 

 

1_ Pregão 2_ Repente/Cantoria 3_ Galope 

4_ Nota rebatida 5_ Rabecada 6_ Baião de Viola 

 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

O trabalho pretende nomear, a título de sugestão, os trechos cuja escrita se assemelha 

a esses elementos, podendo com isto facilitar a identificação dos mesmos para efeito 

interpretativo. Nos exemplos à seguir apresentaremos esses elementos em cada uma das 

partes da peça para dar uma noção de como estes foram apresentados na composição.  

 

4.7.2 Pregão 

O Pregão, ou chamamento, é uma prática realizada por vendedores ambulantes, ou 

em feiras públicas, para apresentar os seus produtos à transeuntes e clientes que por esses 

espaços circulam. Apoiados nos discursos orais, cada vendedor terá um forma musical de 

apresentação para tais produtos, ora cantado, ora gritado. A ideia central dos pregões é dar o 

máximo de informações possíveis, em curto espaço de tempo, ao que estão vendendo. Em 

ritmos acelerados, os pregões vão especificando as características de seus produtos como 

tipo, preço e qualidade.  “Pode-se atribuir, aos pregões gritados ou cantados dos mascates, 

a primeira forma de se anunciar produtos no Brasil, como o exemplo ouvido em ruas 

cariocas no século XIX (VIANNA, 2009) 
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...Soberano, Gargalhada, 

Biscoito fino, Bananada. 

Ninguém me chama, 

Vou-mimbora. 

Daqui a pouco Não tem mais nada8... 

 

Apesar de não termos a expressão pregão indicada na composição podemos notar 

uma certa similaridade com os chamamentos, ou anunciações, típicos do Pregão. A falta de 

barras de compassos e a característica de Ad libitum seria uma delas. Guerra Peixe escreve 

sobre esta expressão em seu artigo publicado no Diário de Pernambuco em 1953, ao qual 

chamou “Gíria Musical dos Vendedores de Automóveis do Recife”. Sobre esta forma de 

canto ou grito de venda, ele expressou: 

 

Na Rua do Imperador, esquina com Marques do Recife, é onde se concentra um 

numeroso grupo de vendedores profissionais de automóveis usados. O transeunte 

que por ali passa ouve por várias vezes um linguajar que lhe é completamente 

estranho, sabem que os termos em si, sejam comuníssimos. Trata-se de uma gíria 

toda especial que, embora muito limitada, é por excelência musical. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 1953) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pregão de autoria desconhecida transcrito por MOREYRA, Álvaro. Tempo perdido. Rio de Janeiro, José Olympio, 1938.  
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Exemplo 1 – seção que dá início a peça (Pg. 1, 1º compasso) 

 

Figura 26 

 

Fonte: SESC partituras 

 

O compositor mantém a mesma estrutura do início, diferenciando apenas pelo 

aparecimento da oitava da nota sol acima do exemplo anterior. Finaliza a peça com um 

glissando9 final que poderia chegar a própria oitava da nota sol da IV corda da Viola ou 

perder-se num diminuendo até os limites da própria corda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Passagem de uma nota a outra através de um portamento deslizando o dedo sobre a corda, no caso dos instrumentistas de 
cordas. (Fonte: http://www.meloteca.com/dicionario-musica.htm acessado em 25/10/2015) 

http://www.meloteca.com/dicionario-musica.htm
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Exemplo 2 – seção que finaliza a peça (Pg.3 – 3 últimos sistemas)  

 

Figura 27 

 

Fonte: SESC partituras 

 

4.7.2 Repente / Cantoria 

 

Com este elemento, Guerra Peixe nos convida a entrar no universo dos cantadores e 

violeiros do Nordeste brasileiro. Mesmo sendo um estilo musical próprio de algumas 

regiões, podemos agregar atribuições e denominações à cantoria nordestina como sendo 

própria, apesar de saber da existência de cantadores e violeiros em outras regiões do Brasil. 

Facilitar o entendimento daqueles que queiram entrar no universo da Cantoria e do Repente 

nordestino será um dos propósitos da pesquisa. Poder melhor classificar este elemento 

ajudaria na sua compreensão. 

Confundir a cantoria, ou repente cantado, com outras expressões musicais típicas 

dessa região é comum dentre os apreciadores da música regional, por isso alguns autores 

explicam: 

 

A cantoria nordestina, também cognominada repente, desafio, improviso cantado, 

cantoria da viola, significa arte poético-musical, considerada como cristalização de 

sobrevivência das tradições que se imbricaram no processo de miscigenação racial, 

forjando uma arte que se configura como tipicamente regional (RAMALHO, 2001) 
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A relação direta deste elemento com outras expressões artístico-musical-regional, são 

colocadas aqui como uma forma de interação entre expressões culturais, mesmo que 

oriundas da mesma região. Alguns autores consideram a cantoria como “uma forma de 

expressão artística que se entrecruza com outros gêneros”. (RAMALHO, apud 

TRAVASSOS, 2001). 

 

Exemplo 1 - Compassos 2 ao 4 (Pg. 1)  

 

Figura 28 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Exemplo 2 – Compassos 27 e 28 (Pg. 3)  

Figura 29 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Nesta obra, e porque não se atrever a dizer, em toda literatura de Guerra Peixe, é 

crucial a identificação desses elementos em cada uma de suas partes, dada a riqueza de 

detalhes e a fragmentação da mesma, e também para poder entendê-la como um todo. Isto 

facilitaria a construção da interpretação e possivelmente nos conduziria a um caminho mais 

coerente com a estética proposta. Mas de qual estética estamos falando? Que tipo de 

sonoridade buscamos? Conhecer as expressões artísticas, que levaram o compositor utilizá-
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las em suas obras, poderia ser um caminho para chegarmos a um ponto de aproximação 

proposto por ele.  Neste sentido, a pesquisa de Guerra Peixe e o seu olhar sobre o universo 

da cultura popular nordestina, e em particular suas pesquisas em Pernambuco, nos traçaria 

um mapa de como chegar próximo a esse universo musical e assim dar sentido a construção. 

Muito se fala sobre sonoridade, estética, ou até mesmo como traduzir expressões 

populares e inseri-las em outros contextos, mas aqui, o mais importante seria pelo menos 

entender algumas delas para dar curso a tal construção. 

Muitos autores já versaram sobre o tema da forma musical nordestina e suas riquezas 

idiomáticas, e no que se refere a Guerra-Peixe, as opiniões são variadas, mas, muitos 

concordam no que diz respeito a necessidade do compositor em trazer essas expressões para 

um outro universo, distinto ao qual são oriundas, mas sem perder suas características de raiz. 

No caso do Bilhete de um Jogral para Viola Sozinha podemos observar um mosaico 

de expressões populares condensado em uma única peça. Talvez, o compositor tenha querido 

recriar toda uma vivência musical condensando em uma única e curta peça uma espécie de 

síntese de relevantes manifestações populares da música do Nordeste. 

Trazer os timbres e as formas da cultura popular para as suas composições, inserindo 

ao mesmo tempo a linguagem idiomática de cada instrumento pesquisado por ele e desde o 

universo regional musical no qual eram utilizados essas sonoridades, talvez seja o que 

melhor defina a música de Guerra-Peixe, uma música de concerto com inspiração no 

popular. 

 

No texto intitulado Relacionamento cultural e artístico de Guerra-Peixe com 

Pernambuco, de 04 de maio de 1974, Guerra-Peixe afirma que, desde dezembro de 

1949, suas obras adquiriram o “selo da cultura pernambucana”; porém, quando 

passou a residir em São Paulo (a partir de novembro de 1952), o universo musical 

nordestino passou a ser abordado ora direta, ora indiretamente, “segundo 

exigências da própria forma” (GUERRA-PEIXE, 1974, p.3). Ou seja, o compositor 

delineia o conceito de objetividade folclórica e seus desdobramentos: obras 

diretamente inspiradas nas fontes populares de Pernambuco (folclorismo direto) e 

obras em que os elementos folclóricos de Pernambuco estão presentes, porém de 

maneira mais ou menos diluída por exigência da natureza do trabalho (folclorismo 

diluído). (VETROMILLA, 2006) 
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 Página 1 (Apresentação dos elementos na sequência dos compassos) 

 

Figura 30 

 

 

 

 

*O sequencial de elementos aqui definiremos como: licença composicional utilizando um ou 

mais elementos pré-determinados10.   

 

 

                                                           
10 Pregão, Repente/Cantoria, Galope, Nota rebatida, Rabecada, Baião de Viola 

1- Pregão 

2 – Repente/Cantoria 

3 - Galope 

4 - Nota rebatida 

Sequencial de elementos * 

              3 - Galope 

3 3 
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 Página 2 (Apresentação dos elementos na sequência dos compassos) 

                         

Figura 31 

 

                                                        

                                                                                           

 

5 - Rabecada 

4 - Nota Rebatida 

Sequencial de elementos -  4 
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 Página 3 (Apresentação dos elementos na sequência dos compassos) 

 

 

 

Figura 32 

 

 

Esta peça, que tem como estrutura a combinação de elementos já vistos e debatidos 

6 - Baião de Viola Cont. nota rebatida - 4 

2 – Repente/Cantoria 

3 - Galope  

1 - Pregão final 
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anteriormente neste trabalho, apresentará outros ainda não vistos, portanto iniciaremos a 

análise à partir desses novos elementos, dando ênfase aos que achamos de maior relevância 

dentro da peça. 

4.7.3 Nota Rebatida 

 

Este padrão rítmico apresenta o que para a música nordestina se denomina melodias 

curtas, utilizando cordas duplas ou não e com base na repetição. Essa característica é 

bastante comum na música nordestina. “São notas ligadas de duas em duas em grupos de 

semicolcheias” (PERAZZO apud MADUREIRA, 2007). A nota rebatida apoiará e dará 

ênfase a linguagem e a estética da música nesta região, neste caso, Guerra Peixe a utiliza de 

maneira sucinta, o que nos faz pensar que poderia tê-la utilizado como modo de ligação entre 

os elementos pré-determinados. Vejamos na figura abaixo: 

 

 Figura 33 

 

Fonte: SESC partituras 

4.7.4 Rabecada – A Rabeca 

 

Comumente manufaturada por artistas populares em comunidades rurais, este 

instrumento faz parte do cancioneiro popular de muitas regiões do Brasil, mas o mais 

comum é vê-las relacionadas a música nordestina. A expressão rabecada11 vem da forma 

como esses instrumentistas tocam o instrumento em grupos populares. Alguns dicionários 

aqui no Brasil inclusive traduzem a expressão. 

 

A Rabeca aparece como integrante de quatro expressões da cultura popular da 

região: os bailes de forró, os ternos de pífano, o babau e o cavalo-marinho. Os 

bailes de forró eram reuniões informais em que os moradores de sítios e engenhos 

se juntavam para dançar ao som da rabeca, acompanhada por instrumentos de 

percussão. (FARIAS, 2012) 

 

                                                           
11 ra.be.ca.da  

sf (rabeca1+ada1) 1 Ação de tocar rabeca. 2 Arcada sobre as cordas da rabeca. 

Compasso 8 e 9 



56 
 

Dentro das expressões artístico-culturais-musicais do Nordeste encontraremos este 

peculiar instrumento, bastante popular naquela região. Entretanto, a cultura da Rabeca como 

instrumento central em grupos populares de bailes e comemorações, se dá desde nossa 

colonização e toda influência advinda da Europa. Não obstante a isso, o intuito deste 

trabalho não será versar sobre suas origens, e sim, especular sobre o que o compositor talvez 

quis expressar na partitura. Conhecer um pouco deste universo popular, na figura do “Mestre 

rabequeiro” e o tipo de música tocada nessas apresentações, ou comemorações populares, 

nos serviria de inspiração para a construção da interpretação. 

 

Mestres de folguedos, brincantes e rabequeiros afirmam que há poucas décadas 

atrás a apresentação de boi-de-reis, cavalo marinho, teatro de bonecos e a 

realização de bailes de forró ocorriam semanalmente em comunidades interioranas. 

E que os rabequeiros tocavam em todas essas manifestações, sendo, portanto, 

instrumentistas importantes nesse âmbito cultural. Lima observa, por exemplo, que 

“... alguns grupos de cavalo-marinho e boi-de-reis alocados na periferia de centros 

urbanos se desintegraram ou sofreram profundas mudanças musicais, visto a perda 

de rabequeiros” (LIMA, 2004, p. 48- 60). 

 

 

 

 

 
Figura 34 

 
Fonte: SESC partituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo da rabecada no compasso 12 
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5. SUGESTÕES INTERPRETATIVAS  

 

O capítulo tem como objetivo apresentar sugestões interpretativas, e ao mesmo tempo, 

argumentar sobre os elementos musicais regionais pernambucanos, sendo estes, o foco 

principal deste trabalho. A forma que poderíamos identificá-los dentro da interpretação, 

tomando em conta as indicações do compositor, e a própria experiência do autor desta 

pesquisa em performances anteriores, aqui serão enfatizadas e discutidas. Esses elementos, 

uma vez apresentados e posteriormente analisados, poderiam coadjuvar a todo aquele, que 

assim o desejar, na construção de suas interpretações.  

Os elementos que aqui serão apresentados, Baião de Viola, Galope, Reza-de-Defuntos, 

Toque Jejê, Toada, Pregão, Repente/Cantoria, Rabecada, Nota Rebatida, serão explorados 

segundo os seus padrões rítmicos, células rítmicas ou, em alguns casos, pelo contorno 

melódico que os compõe. O reconhecimento, em relação a estrutura de cada um deles, 

poderá facilitar a compreensão na hora de construir a interpretação. Cabe salientar que o 

interesse deste trabalho é dar o máximo de informações possíveis sobre esses elementos 

musicais, que possam ampliar as possibilidades interpretativas das peças, e ao mesmo tempo 

contribuir como apoio à futuras pesquisas. 

Outros aspectos, no que diz respeito a parte interpretativa de cada movimento, aqui serão 

tratados de forma separada, considerando as questões do timbre, equilíbrio sonoro entre a 

Viola e o Piano, dinâmicas, articulações, andamentos e fraseados, arcadas, golpes de arco, 

dedilhados. 

No que se refere a exploração dos aspectos timbrísticos será feita uma análise dos 

elementos da música regional pernambucana presentes nas peças, que poderá ajudar na 

exploração dos timbres dentro da proposta interpretativa do trabalho. Esses elementos que 

estão presentes na rabeca, na viola sertaneja, nos instrumentos de percussão ou até mesmo na 

voz humana, apresentam desafios aos intérpretes, na busca por um certo mimetismo 

timbrístico, com relação as sonoridades produzidas por esses instrumentos, podendo servir 

de fonte inspiradora para uma interpretação o mais fielmente possível em relação a 

sonoridade na qual foram inspiradas as composições. “A sonoridade mais alinhada com a 

estética e o estilo, torna o intérprete mais responsável por toda uma diversidade sonora do 

instrumento a serviço da integridade interpretativa” (DA SILVA, 2014). 

Por se tratarem de instrumentos com ressonância diferenciada em sua emissão, 

consideraremos realizar alterações nas dinâmicas escritas pelo compositor quando for 

necessário promover o equilíbrio sonoro entre a Viola e o Piano. O intuído da abordagem 
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desses aspectos de equilíbrio sonoro será de caráter performático visando facilitar a 

compreensão dos elementos apresentados por cada um dos instrumentos. Sugeriremos, 

quando acharmos necessário, novas arcadas, dedilhados e golpes de arco que visem facilitar 

os aspectos técnicos e sonoros, tendo como intuito prover novas opções interpretativas. 

 

ALCANCE TÉCNICO 

 

Ainda sobre a utilização do arco, visto que nos instrumentos de cordas friccionadas 

ele é o responsável pela “voz do instrumento”, cabe também ressaltar que as questões 

relacionadas a parte específica do arco onde se realiza cada golpe, serão abordadas neste 

capítulo como sugestões, apesar de serem prerrogativas de cada executante, portanto, não 

pretenderemos estabelecer padrões, e sim sugerir novos caminhos. 

Para facilitar uma melhor compreensão da distribuição do arco da Viola, e a sua 

utilização em diversos golpes12, disporemos em seguida um exemplo para ilustrar tais 

distribuições. O arco, comumente dividido em três partes (Talão, Meio e Ponta) ou partes 

simples como muitos costumam definir, são partes bastante utilizadas pelos instrumentistas 

na maioria das vezes em que executam o instrumento, não obstante, existe uma subdivisão 

interna entre cada uma dessas partes (Região inferior e superior do talão, inferior e superior 

do meio e inferior e superior da ponta) e, em alguns casos, facilitaria a realização de alguns 

golpes. Tais subdivisões chamaremos aqui de regiões do arco conforme figura abaixo.  

Figura 35 

 

              Região superior e inferior da Ponta                                    Região superior e inferior do Talão 

                                                              Região superior e inferior do Meio  

Fonte: www.oviolino.com.br 

                                                           
12 Golpe de arco é a direção do mesmo sobre as cordas do instrumento durante sua emissão sonora. É um dos fundamentos 
da técnica do violino-viola-violoncelo-contrabaixo que proporciona ao instrumentista variedade e riqueza de matizes durante a 
interpretação. No universo da técnica da mão direita (arco) dos instrumentos de cordas friccionadas existe uma nomenclatura 
vasta sobre tipos e técnicas para realizar os golpes de arco, assim como seus vários resultados sonoros. 

 (Fonte: http://www.deviolines.com/los-golpes-de-arco/) acessado em 11/12/2015. 
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Nos instrumentos de cordas friccionadas as variantes de alcances timbrísticos são 

alcançadas através da passagem do arco sobre a corda. Isto dependerá de alguns aspectos a 

serem considerados:  

 

A) Pressão do arco (exercida pelo instrumentista) 

B) Velocidade do arco (na passagem sobre a corda) 

C) Ponto da passagem da crina sobre a corda 

D) Relação do espaço entre o cavalete e o espelho do instrumento 

 

Os aspectos C e D, acima citados, são fundamentais quando se procura uma sonoridade 

específica no instrumento, não obstante, eles estão relacionados diretamente aos aspectos A 

e B. O conjunto dessas ações fará com que a emissão sonora se adapte, ao timbre desejado 

pelo interprete. 

Neste trabalho colocaremos em destaque alguns destes aspectos, acima referidos e 

quando necessário, para facilitar a identificação da forma de utilização do arco na busca de 

uma sonoridade específica. Como na ilustração a seguir:  

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

Esses pontos de passagem são de crucial relevância quando buscamos uma 

sonoridade específica no instrumento, dependendo da pressão e da velocidade exercida sobre 

a corda, o resultado sonoro será diferente em cada um desses pontos. Cabe aqui salientar, 

uma vez mais, que as colocações feitas neste trabalho em relação à condução do arco serão 



60 
 

contribuições a título de sugestões interpretativas e não via de regra. 

Sobre a relação da emissão sonora do instrumento, produzida pela passagem do arco 

sobre a corda e relacionando tais pontos em cinco diferentes posições entre o cavalete e o 

espelho do instrumento, o pedagogo australiano Simon Fischer em seu livro de técnica do 

violino intitulado Basics Technic and Pratice, nos mostra inúmeras possibilidades de se 

alcançar certos timbres na emissão sonora dependendo do posicionamento da passagem do 

arco, a pressão e a velocidade de forma coordenada. Essa relação entre pressão, movimentos 

rápidos ou lentos, associados ao ponto de passagem é o que garantirá algum timbre desejado. 

 

Figura 36 - Os cinco pontos de passagem por Simon Fischer 

 

 

Fonte: Basics by Simon Fischer, London 1997. 

 

O autor nos explica também que as distâncias entre o espelho e o cavalete de cada 

instrumento são diferentes, dado a construção de cada modelo construído, portanto o 

resultado sonoro de cada ponto de passagem será de acordo ao instrumento versus a técnica 

do instrumentista e a utilização da mesma em busca de uma sonoridade específica. Alguns 

exemplos do autor apenas à título ilustrativo: 

 

A) Posição 1 > Deve-se utilizar mais pressão com pouca velocidade 

B) Posição 5 > Deve-se utilizar mais velocidade com pouca pressão 

 

Isso nos mostra a quantidade de variações que podemos alcançar em relação a 

passagem do arco sobre a corda e a utilização da escolha de um ponto específico de 

passagem.  
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O trabalho publicado de Fischer tem influenciado enormemente o ensino do 

violino na atualidade. Tendo escrito para a revista The Strad, desde 1991, os seus 

artigos mensais têm atraído seguidores em todo o mundo. Publicado por edição 

Peters, seus livros Basics Técnica e Prática (traduzido para o coreano, italiano e 

alemão), Escalas e A lição de violino, e o DVD Os segredos de Produção sonora, 

tornaram-se normas em muitos continentes. Seu livro e DVD Warming Up, foi 

descrito pela revista The Strad como "23 páginas de ouro puramente técnica". Em 

2014 Simon Fischer recebeu o prêmio da Associação de Professores Europeia 

String "na celebração de uma contribuição única para a Cadeia de Ensino". (Fonte: 

www.simonfischeruk.com) 

 

A ordem cronológica das peças, para dar início as sugestões interpretativas neste 

capítulo, seguirá as do original das composições, ou seja, Três Peças para Viola e Piano - 

1957 e Bilhete de Um Jogral - 1983. A primeira, com relação direta e bem definida em 

relação aos elementos do folclore pernambucano e a segunda, vinte e seis anos depois, nos 

mostrará uma síntese onde todos esses elementos musicais aparecerão novamente. A análise 

de cada movimento respeitará a disposição feita pelo compositor em cada uma das peças. 

 

5.1 Três Peças (para viola e piano) 

 

5.1.1 Baião de Viola - 1º Movimento 

 

Este movimento, que tem como título o elemento Baião de Viola, nesta peça não é 

apresentado pelo instrumento que comumente pensamos ser o solista, no caso da viola 

acompanhada pelo piano, e sim, pelo instrumento que pensávamos ser o acompanhante. Este 

formato, instrumento solista acompanhado por piano, é bem comum na literatura musical na 

história da música. 

Guerra Peixe nos mostra nesta combinação uma estrutura de diálogo diferenciada, 

onde o contexto da expressão artístico-regional Baião de Viola, ou seja, cantador repentista 

acompanhado de viola sertaneja na expressão popular, aqui será apresentado em forma 

conjunta pelos dois instrumentos, o piano definirá o Baião de Viola e a Viola representará o 

cantador. Na verdade, o que caracteriza essa expressão artística como um todo é a presença 

do cantador e sua viola, que dialogará com os versos da cantoria e o seu próprio 

acompanhamento, cantoria essa que Guerra Peixe apresenta com a Viola em forma de 

Galope. O próprio artista, a qual a obra foi dedicada, sugeriu ser este movimento uma 

“cantoria de galope”.  

O Piano aqui tem como elemento inspirador o padrão rítmico que caracteriza e 
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intitula o movimento, desde sua apresentação no início da peça, até o final. A Viola, à partir 

do terceiro compasso apresentará outro elemento musical regional, o Galope, esta 

combinação nos levará a conhecer e entender a expressão popular como um todo, e não 

como elementos separados. 

 

FIGURA 30 - Padrão rítmico para as mãos direita e esquerda do pianista na execução da peça 

 

Figura 37 

 

 Bordão 

 
Fonte: SESC partituras 

 

O padrão rítmico do Baião de Viola se complementa através da mão direita e 

esquerda do piano, existindo ainda uma dinâmica interna para cada padrão, ou seja, (um leve 

decrescendo do início ao final de cada padrão da segunda metade do primeiro tempo para a 

primeira metade do terceiro). Sugerimos a seguir algumas articulações que caracterizam este 

padrão rítmico executado pelo Piano e que estão diretamente ligadas aos cantadores e 

repentistas durante os seus interlúdios entre versos. 

A mão esquerda seguirá a mesma articulação e dinâmica da mão direita. Esta frase 

está direcionada a cada dois compassos. Sugere-se:  

 

Mão direita do pianista na execução da peça: 

A) Acentuação no final do 1º tempo do compasso e final do 3º tempo 

respectivamente, mantendo esta articulação durante todo o movimento. 

B) O deslocamento do mf e diminuendo para o final do 2º compasso 

 Mão esquerda do pianista na execução da peça: 
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Mantenha-se a mesma articulação da mão direita 

 

FIGURA 31- Sugestão de articulação e dinâmica da frase – A indicação do andamento deve ser respeitada: 

  

Figura 38 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

A viola, em contraposição ao tema do Baião de Viola, apresenta outro elemento, o 

Galope. Este elemento atua em conjunto ao padrão rítmico que intitula este andamento, 

formando assim, a união de dois elementos regionais que estruturarão todo o movimento. A 

forma como o compositor dispôs as ideias musicais para os instrumentos, nos faz acreditar 

que foi construído pensando na voz do repentista acompanhado pela viola sertaneja, onde a 

Viola representaria o cantador e o Piano a viola que o acompanha. 

Vejamos no exemplo abaixo: 

 

Figura 39 - Viola (3º compasso) Galope – Frase 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Figura 40 - Padrão rítmico (célula) 

 

Fonte: SESC partituras 
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A sequência da frase continua a mesma, a cada dois compassos. O que vai diferenciar 

o movimento, em relação aos dois instrumentos solistas e os elementos apresentados, será as 

articulações realizadas por cada um. Sugere-se, no caso da Viola, uma pequena separação 

entre a 1ª nota e a sequência do Galope, para reforçar a articulação seca que dará início a 

imitação do galopar de um animal. Isto se repetirá durante todo o movimento e cada vez que 

a frase se inicia. 

 

 

Figura 41 - Viola (3º compasso) 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Esta articulação acontecerá durante todo o 1º movimento da peça, atendendo apenas 

as especificações das dinâmicas indicadas pelo compositor.  

A continuação, na figura 34, mostraremos as sugestões de articulação de arco para a 

realização deste elemento: 

              

Figura 42 - Partes do Arco 

 

 

Fonte:  www.oviolino.com.br 

  

 

 REGIÃO EM DESTAQUE: 

A) Metade inferior do Talão (início do movimento do arco) 

B) 1ª metade superior do meio do arco (término do movimento do arco) 

 



65 
 

 GOLPE DE ARCO SUGERIDO: 

A) Détaché13 simples com velocidade constante 

B) Este golpe de arco nunca deverá sair do contato com a corda / Pressão regular 

 

A ideia da realização do golpe de arco é se inspirar ao máximo com a emissão sonora do 

instrumento Rabeca, onde, por se tratar de um instrumento rústico, utilizado apenas para 

comemorações populares em algumas regiões do país, o resultado sonoro é bastante áspero 

na emissão, à diferença da emissão sonora utilizada pelos instrumentistas com técnica 

clássica tradicional.  

Figura 43 - Sugestão de articulação e dinâmica da frase: 

 

Fonte: SESC partituras 

 

A) Sugere-se a mudança da dinâmica mf para f , apenas para a Viola, para equilibrar o 

balanço entre os dois instrumentos em virtude a caixa de ressonância do Piano ser de 

maior potência sonora e a frase da Viola estar escrita na região média-grave, onde 

sua projeção sonora em relação a emissão do Piano está em posição desfavorável.  

B) Pequeno acento no 4º tempo a cada dois compassos 

C) Pouquíssimo vibrato 

 

Quando nos referimos a sonoridade rústica, ou até mesmo, as questões da utilização da 

técnica clássica, de um instrumentista com formação tradicional acadêmica, não 

pretendemos com isso criar algum tipo de comparação igualitária sobre os instrumentos 

citados, Viola Da Braccio e a Rabeca, mas sim, estabelecer padrões em relação as questões 

idiomáticas pesquisadas e propostas em suas obras pelo compositor. A ambiência proposta 

por Guerra Peixe buscava retratar essa sonoridade onde, um instrumento clássico pudesse se 

inspirar na emissão sonora de um instrumento rústico popular. Sendo assim, não 

pretenderemos realizar uma análise comparativa sobre a técnica desses instrumentos, e sim, 

extrair uma sonoridade específica o mais aproximada possível as características da música 

folclórica nordestina. 

                                                           
13 Ver lista indicativa dos golpes de arco na apresentação do trabalho. 
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 TRATAMENTO TIMBRÍSTICO: 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

A) Entre as posições 3 e 4 do ponto de emissão sonora 

B) Sonoridade clara e plana (sem exageros de vibrato de mão esquerda) 

C) Emissão sonora um pouco mais seca e articulada (imitando a Rabeca) 

D) Seguir a sequência de acentos escritos pelo compositor 

 

5.1.2 Reza-de-Defuntos - 2º Movimento 

 

Este elemento, não está definido por células rítmicas ou constâncias, e sim, por frases. 

Observamos que a ideia do compositor neste movimento foi criar uma ambiência de tristeza 

e pesar, como a expressão popular religiosa assim o requer. Na pesquisa de Guerra-Peixe ele 

percebeu uma série de formas e tipos de rezas-de-defuntos praticadas no lugar de origem da 

manifestação, e mesmo com tanta variedade na maneira de cultuar aos mortos, a finalidade é 

uma só, portanto, não existe a reza-de-defuntos menos triste ou mais alegre, e sim, integrada 

a um ritual de despedida dolorosa. A ambiência, em qualquer dos momentos em que 

acontece, é de profunda tristeza. 

O exemplo à seguir nos mostrará a melodia na qual foi montada a reza-de-defuntos de 

Guerra-Peixe: 
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Figura 44 

                                                                                                                                                            

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

É fundamental neste movimento que o solista se mantenha na métrica indicada pelo 

compositor, talvez e como sugestão aqui neste trabalho, abaixá-la para semínima = 46. Pode-

se pensar neste andamento tanto para os rituais de corpo presente como para o cortejo ao 

cemitério. Sugere-se um diminuendo mais pronunciado no final do 4º compasso da 

introdução do tema central da reza, talvez até a dinâmica pianíssimo. 

 

Figura 45 

 

 

Fonte: www.oviolino.com.br   

 

 REGIÃO EM DESTAQUE: 

 

A) Entre as regiões superior do Talão e inferior da Ponta.  

B) O direcionamento de início e final do movimento do arco é irrelevante neste caso. 

 

 GOLPE DE ARCO SUGERIDO: 

 

A) Arco liso com velocidade constante com muito legato  

B) Pouquíssima pressão, excetuando nos crescendos e a colocação de um fortíssimo 

no clímax do movimento (a anacruse do 11º compasso)  
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Figura 46 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

C) Nunca sair do contato com a corda, o legato intenso reforçará a ambiência de 

pesar e dor. Não deverá haver separações entre os movimentos do arco ao 

conectar cada frase. 

 

 TRATAMENTO TIMBRÍSTICO 

 

A) Timbre escuro e melancólico e com muito pouco vibrado 

B) O ponto de passagem da crina sobre a corda será fundamental neste caso. Utilizar 

a posição 5 do ponto de passagem, durante quase todo o movimento, nos ajudaria 

a alcançar um timbre muito mais escuro e de caráter melancólico. Apenas nos 

crescendo sugere-se fazer uso do ponto 3 ou 4, para em seguida voltar ao ponto 

inicial próximo ao espelho do instrumento. 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

A diferença do primeiro movimento, onde vimos a contraposição de elementos 

regional-musicais, é que no segundo andamento o compositor apresenta uma única melodia e 
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que dará nome ao movimento, Reza-de-Defuntos, só que neste caso essa melodia aparecerá 

apenas na Viola. Ao Piano caberá complementar esta ambiência de pesar através dos acordes 

de notas longas e contracantos. Podendo-se até imaginar que o Piano interaja na reza 

utilizando-se de outros elementos que irão compor o ritual como um todo, sugerindo assim, 

imagens comparadas por exemplo com sino de igreja que aparece nos compassos 1 e 2, 

tambor de procissão que aparecem nos compassos 3 e 4, ou com cantos que acompanham o 

ritual, semelhante ao que aparece nos compassos 9, 10, 11, 12, 13 e 14 conforme 

exemplificado mais adiante. 

Nas rezas-de-defuntos observadas ao vivo ou através de vídeos, nota-se um único 

cântico. Geralmente esses cantares são de raiz religiosa e seguem uma sequência melódica 

única, trechos retirados de orações tradicionais como os rosários e terços, assim como, textos 

relacionados ao defunto, corpo presente e despedidas de familiares e amigos. A finalidade da 

reza será sempre encomendar a alma do morto à que encontre a paz no além vida. 

Vejamos no exemplo a seguir esta interação da melodia da Viola com Piano, onde os 

acordes e contracantos do Piano complementará o conjunto da reza como um todo. 

 

 

Figura 47 

 

                           Sinos de igreja                                     

                                                                                             Tambor de procissão 

 

Fonte: SESC partituras 
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Figura 48 - Compasso 9 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Contracanto à Reza (melodia central), vozes secundárias que acompanham o ritual e 

complementa a ambiência de tristeza. 

 

Anteriormente mostramos uma catalogação de diferentes tipos de Reza-de-defuntos, 

observadas por Guerra-Peixe em suas pesquisas relacionadas a essa expressão, no entanto, 

não se observa aqui um tipo específico de reza, e sim, a intenção de personificar a 

manifestação na qual se inspirou para compor este movimento. 

 

5.1.3 Toque Jejê – 3º Movimento 

 

Neste movimento voltamos a observar a mesma estrutura antes vista no primeiro, ou 

seja, a contraposição de elementos. De forma diferenciada, ao primeiro, o compositor nos 

apresenta o elemento completo, ou seja, a célula rítmica e a frase que o comporá. A Viola 

nos dois primeiros compassos nos apresentará o Toque Jejê. 
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Frase do Toque Jejê 

 

Célula rítmica do Toque Jejê 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

 

 

A partir do 3º compasso o Piano começará a frase frenética e ritmada deste elemento, 

que servirá de preambulo para outro elemento que aparecerá na Viola, a Toada. Isso dará 

início a contraposição desses dois elemento musicais que irá construirá o movimento.  
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Figura 49 - Piano - 3º compasso 

 

Fonte: SESC partituras 

  

Guerra-Peixe, buscou em suas pesquisas relacionadas as expressões folclóricas, 

mergulhar no universo de cada uma delas, sentir como se desenvolviam nos ambientes de 

onde eram oriundas, e assim, transportar a ideia, o mais parecido possível, para os 

instrumentos nos quais dedicara algum elemento. Este caso específico nos levará à 

aproximar, o mais símile possível a um instrumento de Percussão. O destaque deste 

elemento é dado ao Atabaque em uma cerimônia de Candomblé, o som seco e percutido nos 

levará a pensar uma forma de transformar a emissão sonora da Viola ao que mais se 

aproxime a essa sonoridade. 

Existem duas formas de tocar o Atabaque no Toque Jejê: 

 

Figura 50 
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Figura 51 

 

 

 
Fonte: vodunabeyemanja.blogspot.com.br/2010 

 

Na Figura 50 observamos a utilização de uma pequena baqueta de madeira fina, onde 

a mistura entre mão e baqueta produzirá um tipo de emissão mais seca. 

Na Figura 51 observamos apenas a utilização das mãos (vê-se na figura 2 que o 

instrumentista utiliza apenas os dedos para tocar o instrumento) Neste caso a emissão sonora 

será um pouco menos seca. Não obstante a isso, o resultado sonoro de ambas emissões 

sempre será seco.  

 

Sugere-se: 

 

 

Fonte: www.oviolino.com.br 

 

REGIÃO EM DESTAQUE 

 

A) Região inferior do Talão  

 

 GOLPE DE ARCO SUGERIDO 
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A) Spiccato curto sem sair do contato com a corda (Spiccato de vara14) 

B) Pressão regular à forte. A ideia deste golpe é que o único que salte seja a vara do arco 

e não a crina sobre a corda, produzindo assim uma sonoridade mais percussiva. 

 

 TRATAMENTO TIMBRÍSTICO 

A) Procurar uma sonoridade um pouco mais metálica nas proximidades do cavalete 

B) Seco e estridente imitando a sonoridade um pouco mais aguda do Atabaque 

C) O tratamento timbrístico aqui estará apenas relacionado as dinâmicas e timbres, em 

virtude ao padrão rítmico do Toque Jejê que é realizado pelo Piano e que limitará qualquer 

outra mudança de ritmo nas expressões das frases da Viola 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

D) Entre as posições 1 e 2 do ponto de emissão, lembrando que na posição 1, no 

geral, a sonoridade alcança efeito de Ponticello15. Não buscaremos uma sonoridade 

extremamente metálica como a do efeito Sul Ponticello, e sim, aproximar ao máximo a um 

instrumento de percussão. 

E) Pressão versus velocidade do arco. 

 

                                                           
14 Este golpe, no geral, é realizado com a utilização de muita pressão na emissão versus a velocidade. A velocidade ditará a 
quantidade de rebatidas da vara do arco, quanto mais veloz o arco, mais rebatidas da vara, e a pressão manterá a crina sobre 
a corda. O spiccato de vara variará de intensidade a cada executante. 
15 Efeito que produz uma sonoridade extremamente metálica, alcançado através da passagem do arco na região bem próxima 
ao cavalete do instrumento. É também conhecido como Sul Ponticello. Esta sonoridade é utilizada como tal, apenas à título de 
efeito. 
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ANDAMENTO 

 

Manter-se no indicado pelo compositor semínima = 84. Como sugestão aumentar 

para  

Semínima = 92, este último foi utilizado em performances do autor deste trabalho, neste 

caso, o ajudou a manter um ritmo mais constante e um pouco mais frenético. Os Atabaques 

em um Toque Jejê não variam na pulsação rítmica, e exceder-se além, incorreria na 

descaracterização do Toque, que tem como característica principal a dança.  

 

FIGURA 44 - A Toada, elemento em contraposição ao Toque Jejê, apresentado pela Viola à partir do 4º 

compasso 

 

Figura 52 

 

Fonte: SESC partituras 
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Figura 53 - - Melodia em destaque do elemento Toada 

 

           A 

      B 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Uma das particularidades deste elemento é o canto solitário dos boiadeiros, ou seja, 

sem acompanhamento de instrumento. Aqui, neste movimento, Guerra Peixe nos apresentará 

a Toada em união ao Toque frenético do Atabaque, que continuará sendo executado pelo 

Piano até o final do movimento. Podemos pensar a frase em duas partes: 

 

A) a cada dois compassos e meio  

B) a cada 5 compassos. 

 

REGIÃO EM DESTAQUE 

 

 

Fonte: www.oviolino.com.br   

 

 GOLPE DE ARCO SUGERIDO 

A) Grand Détaché  

B) Liso e com pressão do dedo índice (Pronação) 

 ARTICULAÇÃO 

A) Legato intenso e com velocidade constante 
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B) Manter as ligaduras entre as notas sem que se perceba nenhum tipo de separação 

C) Não deve ocorrer nenhum tipo de acentuação 

 

 DINÂMICAS 

A) Crescendo e diminuendo a cada dois compassos e meio 

B) Crescendo e diminuendo a cada 5 compassos 

C) Sugere-se modificar a dinâmica da Viola para f e ff por conta do equilíbrio com o 

Piano 

 

 TRATAMENTO TIMBRÌSTICO 

A) Procurar uma sonoridade brilhante e clara, evitando o metal produzido próximo 

ao cavalete 

 

PONTO DE PASSAGEM 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time  

 

A) O mais central possível entre o cavalete e o espelho, sem perder as características 

de uma sonoridade aveludada, típica da voz humana. Sugere-se a posição 3 do 

ponto de passagem. 

B) Dentro das licenças poéticas, prerrogativas de um compositor, neste 

movimento Guerra-Peixe ousou agregar mudanças de andamentos, apesar das 

características de constância rítmica do mesmo, peculiar ao Toque Jejê. Vejamos 
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no exemplo à seguir no Moderato, compasso 17:   

C)  

Figura 54 

 

Fonte: SESC partituras 

 

*Em destaque a célula rítmica do Toque Jejê 

 

A sequência do Moderato apresentará uma reexposição da célula do Toque Jejê 

dentro do compasso, embora o movimento esteja construído em diferentes métricas, distinto 

ao apresentado no início do movimento, e entrelaçadas as vezes a outro padrão rítmico. 

 

 

Figura 55 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Toda esta frase deverá ser executada com um certo lirismo. Sugere-se:  

 

1° Arco legato, imitando a voz. A frase se complementará a cada dois compassos 

2° A segunda metade do 3º tempo do primeiro e terceiro compassos devem ser 

curtas, podendo ser utilizados o Martelé ou o Spiccato fora da corda, em 

reminiscência ao percussivo do Toque Jejê 

3º Mudança da dinâmica para mf  e f  para os crescendos, para equilibrar a 

sonoridade entre o Piano e a Viola 

4° Timpre um pouco mais escuro e com muito vibrato (Esse timbre pode-se alcançar 

com o posicionamento da passagem do arco nas proximidades do espelho. Tomar 

cuidado para não velar a sonoridade indo demasiado para a região do espelho do 
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instrumento) 

5° A métrica poderá ficar entre semínima = 50 e 60 

6° Mudança da dinâmica para mf como sugestão em relação ao equilíbrio sonoro da 

Viola com o Piano. 

 

 

 

Figura 56 

 

Região sugerida 

 
Fonte: www.oviolino.com.br 

  

 
Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

Sugere-se a posição 4 do ponto de emissão para conseguir uma sonoridade mais 

velada e aveludada. Pouca pressão do arco e com velocidade constante. 

 

Dentro ainda deste Moderato, seguiremos encontrando as sequências com a 

utilização da célula do Toque Jejê. Guerra Peixe utilizou este padrão rítmico de diversas 
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maneiras neste movimento e essa foi a forma com que nos apresentou a flexibilização do 

perpétuo e frenético Toque utilizando as já mencionadas mudanças de métricas. Desta vez o 

compositor nos apresentará as variantes nas articulações expostas através das ligaduras e 

pontuações. Vejamos no exemplo a seguir: 

 

Figura 57 - Compasso 32 e 33 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Figura 58 - A volta ao Tempo I e as variações na articulação. Compasso 34 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Sugere-se: 

 

A) A retirada das ligaduras dos compassos 34 e 35 e transformá-las em pequenos 

acentos de expressão, ou seja, acentuação do vibrato dando ênfase ao primeiro tempo 

de cada compasso. 

B) As notas deverão ser executadas articuladamente secas e com a utilização de um 

spiccato meio saltado, mas sem sair diretamente do contato com a corda. Podemos 

pensar em um spiccato legato.16 

 

Sempre que nos referimos a execução do Toque Jejê, aludimos a já mencionada forma 

rítmica de imitação ao percussivo e constante. As licenças dadas a essa expressão ritmada de 

cunho religioso foram prerrogativas do compositor. 

 

                                                           
16 A diferença do spiccato de vara o spiccato legato apresenta o mesmo princípio, arco sobre a corda, diferenciando-se apenas 
na quantidade de crina utilizada e a pressão do dedo índice. O spiccato legato utiliza mais arco e menos pressão. 
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Fonte: SESC partituras 

 

A) Manter a articulação com as ligaduras no compasso 38.  

B) Realizar uma pequena respiração antes de atacar o compasso 38. Isso ajudará na 

acentuação do piano súbito.  

 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time  

 

C) Sugere-se o ponto de passagem na posição 2 para o spiccato legato e entre as 

posições 2 e 3 para as notas ligadas dentro da frase. Lembrando, mais uma vez, que a 

forma de saltar sobre ou fora da corda é particular a cada instrumentista. 

 

A reexposição da Toada, apresentada pela Viola, entre os compassos 48 e 56 nos mostra, 

al final e mais uma vez, a interação de elementos apresentados pelos solistas e que 

conformou a construção deste movimento. Guerra Peixe coloca a Viola numa tessitura mais 

aguda como se pretendesse ressaltar este elemento antes de nos conduzir a volta do toque 

frenético dos Atabaques.  

 

Exemplo da Toada final dentro do Toque Jejê: 
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Figura 59 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Figura 60 - Padrão rítmico do Toque Jejê pelo Piano 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

 

Toada 

Toque Jêje 
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Figura 61 - Peroração  final na volta do Toque Jejê 

 

Fonte: SESC partituras  

 

Figura 62 - Detalhe do acompanhamento do piano na finalização do Toque Jejê 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Apesar do acorde de quinta final realizado pela viola, num grande diminuendo e com 

nota lisa, o que mostra claramente a finalização do movimento, o piano continua executando 

o ritmo frenético do Toque Jejê e que o caracteriza. 
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5.2 Bilhete de um Jogral 

 

Vista geral da partitura 

 ELEMENTOS EM DESTAQUE À SEREM 

ANALIZADOS 

 

 PREGÃO 

 REPENTE/CANTORIA 

 GALOPE 

 NOTA REBATIDA 

 RABECADA 

 BAIÃ DE VIOLA 

 

 

SUGESTÕES INTERPRETATIVAS 

 

PREGÃO 

REPENTE/CANTORIA 

NOTA REBATIDA 

RABECADA 
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Fonte: SESC partituras 

5.2.1 Pregão 

 

A sugestão deste elemento como sendo um Pregão baseia-se na estrutura de como foi 

idealizado o primeiro compasso da peça, ou seja, sem indicação de métrica e barras 

indicativas de mudança de compasso, o que poderia se adequar ao que conhecemos como 

anunciação, chamamentos ou canto recitado/gritado por alguém que expõe uma ideia ou 

vende algum produto, peculiares aos pregões em uma feira livre. Os ataques de notas em 

forte, diminuendo ao piano e em seguida crescendo ao forte, também avigoram essa ideia. 

Os acelerandos, em células rítmicas de figura, reforçam o motivo pelo qual pensamos nessa 

introdução como sendo um Pregão. 

A ideia da apresentação e finalização da peça como recitativo introdutório e 

peroração final, está diretamente ligada as impressões sentidas pelo autor da pesquisa em 

relação as citações do compositor quando se referiu a “gíria musical dos vendedores de 

automóveis de Recife” (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 1953) onde menciona a expressão 

vista como sendo algo sem uma configuração determinada mas intuitivamente musical. 

Vejamos na figura abaixo essa representação: 

 

 

 

Figura 63 

 

Fonte: SESC partituras 

 

 

Original do compositor 
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Figura 64 

 
 

 
Fonte: SESC partituras 

 

 

REGIÃO DO ARCO EM DESTAQUE 

 

 

 
                        A                                              B                                              C 

              
Fonte: www.oviolino.com.br 

 

 

A) Ataque na ponta da apogiatura com a semibreve zffp e crescendo até C (ff) 

B) A sequência das semicolcheias e fusas B 

C) Tercinas de colcheias do final da frase C 

D) Apogiatura com a semibreve C em direção a B 

 

 

 GOLPE DE ARCO SUGERIDO 

 

A) Pronação no ataque inicial com détaché liso ascendente na nota longa com muita 

Sugestão do autor 

zffp 

ff 

mf 
mp 
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pressão do dedo indicador da mão direita 

B) Semicolcheias e fusas, iniciar com détaché no meio do arco em direção ao spiccato 

de vara no talão 

C) Tercinas de semicolcheias e tercinas de colcheias finais, iniciar no tão e ir pouco a 

pouco em direção a ponta. 

D) Atacar a apogiatura da semibreve final no talão, sem acento e deslizar o arco 

suavemente até o pp na ponta. 

 

 TRATAMENTO TIMBRÍSTICO 

A) Sonoridade seca e metálica no ataque da apogiatura da semibreve 

B) Crescendo após o piano, buscar uma sonoridade mais aveludada e ir mudando pouco 

a pouco para uma mais clara, entre o metálico e o aveludado  

 

 ANDAMENTO 

  

 Ad libitum 

 

 PONTO DE PASSAGEM 

 

 

 
Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

 

A) Ataque inicial da apogiatura da semibreve 
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Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time 

 

 

B) Entre a posição 2 e 5 respectivamente de acordo as especificações de dinâmicas 

acima 

 

5.2.2 Repente / Cantoria 

 

Mesmo sem contar como uma indicação definida deste elemento como sendo um 

Repente/Cantoria anunciada pelo compositor na partitura, a ideia da sugestão se embasou em 

indicações antes feita por outro compositor que assim o fez e na qual podemos observar 

certas similaridades com o fragmento encontrado no Jogral de Guerra Peixe. A busca em 

definir este elemento se deu a partir da necessidade do autor em traçar um caminho para sua 

própria interpretação da peça. 

Flausino Vale17, em seu conjunto de 26 prelúdios característicos e concertantes para 

Violino Só, intitula um dos andamentos como sendo um “Repente”. Este compositor, 

anteriormente numa de suas obras intitulada Suíte Mineira, já nos mostra uma série de 

elementos regionais musicais definidos. Para este compositor, os “motivos populares” 

guardariam uma espécie de memória ancestral da humanidade. (FRÉSCA, 2005). 

 

 

 

 

                                                           
17  Flausino Rodrigues Vale (1894-1954), compositor brasileiro natural do estado de Minas Gerais  
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Tabela 8 - A título ilustrativo da utilização da terminologia em uma obra de Flausino Vale 

 

Título 

Suíte 

Mineira 

Ano Opus 
Num. De 

Compassos 
Andamento 

Forma de 

Compasso 
Tonalidade 

Repente 1924 9 77 Allegro 2/4 LáM/RéM/SolM 

 

Fonte: Camila Frésca, 2005 

 

Repente, exemplar no que diz respeito à utilização de repetições do texto musical, 

deve ser visto também como uma peça que, ao retratar um tipo de cantoria que se 

caracteriza pela improvisação do texto dito pelo cantador/repentista, tem na 

constância da estrutura musical e linha melódica uma característica fundamental. 

(FRÉSCA, 2005) 

  

 
 

Figura 65 - O Repente de Flausino Vale (26 PRELÚDIOS PARA VIOLINO SÓ) 

 

 
Fonte: FRÉSCA, 2005 

 

Existe uma relação direta entre a obra de Flausino Vale e o interesse na pesquisa 

etino-musicológica do folclore brasileiro, assim como Guerra Peixe. Esses dois compositores 

manifestaram em suas obras toda a sua admiração pelas expressões populares do nosso país. 

As ideias musicais de ambos se baseavam na pesquisa empírica, para logo em seguida 

traduzi-las em forma de música. Até mesmo a estreita relação que os dois mantiveram com o 

musicólogo alemão Francisco Curt Lange18 onde compartilhavam conhecimentos 

                                                           
18 Nascido em Eilenburg, Prússia/ Alemanha, em 12 de Dezembro de 1903, Franz Kurt Lange chega à América do Sul, em 
1923, formado em Arquitetura pela Universidade de Munique. Além de formação universitária, sua família de classe média alta 
proporcionou-lhe também ampla formação musical e humanística. Após visitar vários países latino-americanos, estabeleceu-se 
em Montevidéu. Logo naturalizou-se uruguaio e adaptou o seu nome de batismo para Francisco Curt Lange. Pouco tempo 
depois, Francisco já pesquisava a música uruguaia, brasileira e de outros países vizinhos, contribuindo para a consolidação da 
musicologia nesta região. No Brasil, o pesquisador teuto-uruguaio concentra seus estudos na música colonial, principalmente a 
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procedentes da pesquisa etnográfica os faz aproximassem. Mais uma vez, não queremos com 

isso aprofundar-nos no âmbito etino-musicológico, e sim, reforçar o interesse que motivou 

esta pesquisa. 

 

O REPENTE/CANTORIA DE GUERRA PEIXE – BILHETE DE UM JOGRAL 

 
Figura 66 - Intercessão dos compassos 2-3-4-5 do Bilhete de Um Jogral 

 

 
Fonte: SESC partituras 

 

 

REGIÃO DO ARCO EM DESTAQUE 

 

 
Fonte:www.oviolino.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
barroca mineira. (MOYA, 2011) 
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PONTO DE PASSAGEM 

 
Fonte: https://www.quora.com/How-has-the-design-of-the-violin-changed-over-time  

 

*Entre os pontos 3 e 4 

 

 GOLPE DE ARCO SUGERIDO 

A) Détaché liso com pouca pressão do dedo indicador (supinação)   

B) Velocidade regulada pela dinâmica sugerida 

 

 TRATAMENTO TIMBRÍSTICO 

 

 Sonoridade suave e de característica aveludada comparada a voz humana 

 

 ANDAMENTO 

A) Manter-se no indicado pelo compositor 

B) Sugere-se também o aumento para semínima=96 (Em algumas apresentações o 

autor da pesquisa sentiu a necessidade de realizar as apogiaturas de forma mais 

rápidas)   

 

 ARTICULAÇÃO 

A) Sugere-se a realização de um pequeno acento a partir do 3º tempo de cada 

compasso 

B) Sugere-se a ligadura de cada grupo de colcheias concomitantemente as 

apogiaturas 
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Fonte: SESC partituras 

 

 

5.2.3 Nota Rebatida 

 

Este elemento aparece em dois momentos da peça, as interseções dos compassos 8-9-

10-11 e nos compassos 21 à 24 respectivamente. O interessante aqui é que o compositor cria 

uma relação direta nas ligações entre os elementos encontrados, ora iniciando as seções, ora 

finalizando-as, criando assim um dinamismo entre tais elementos. Passo a passo ele vai 

criando os ambientes musicais de cada expressão popular e, ao que parece, montando um 

mosaico com eles. No exemplo abaixo a interação da Nota Rebatida com o Galope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão do autor 

f 
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Figura 67 - Compassos 8 à 11 

 

 

Fonte: SESC partituras 

 

Esta interação acontecerá em toda a peça e os elementos aparecem e desaparecem 

sempre utilizando um modo de ligação entre eles. 

 

Figura 68 

 

Fonte: SESC partituras 

 

O exemplo que segue mostra a interação dos elementos em sequência e que levará a 

conclusão da peça com o Pregão final. 

 

 

 

 

Nota Rebatida 

Galope 

Compassos 21-22-23 
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Figura 69 

 

 

Fonte: SESC partituras 

5.2.4 Pregão Final 

 

A peça finaliza com o mesmo elemento que se inicia, o Pregão, com as mesmas 

características, mas neste caso, o compositor escreve o diminuendo diretamente na figura e 

com um profundo e acentuado decrescendo, sem indicação de término. Podemos sugerir a 

finalização do último compasso na oitava acima da última nota (G). O resultado sonoro da 

Viola na 4ª corda a partir da 5ª posição do instrumento já começa apresentar uma certa 

debilidade devido a caixa acústica do instrumento, espessura da corda e a região média grave 

Final da Nota Rebatida a partir do compasso 24 Baião de Viola 

Repente 

Galope 

Galope 
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do mesmo, nesta frase específica. Devemos frisar que a caixa acústica da Viola sofre com o 

tema da projeção sonora, em comparação ao tamanho da caixa de ressonância do Violoncelo, 

como ambos possuem a mesma afinação C-G-D-A. 

O mesmo acontece com o Violino, em comparação, este instrumento também possui 

uma versão da peça, e a diferença da Viola, esta frase se centra na nota ré (D) a 4ª corda do 

violino possui tamanho e espessura diferentes, portanto a pressão um pouco mais leve resulta 

numa projeção sonora um pouco mais clara. Em performances com os dois instrumentos 

percebi uma facilidade maior em alcançar duas oitavas a partir da nota ré da 3ª posição do 

Violino na 4ª corda e apenas uma oitava acima a partir da nota sol (G) da 3ª posição na 4ª 

corda da Viola. Neste caso, o resultado sonoro aconteceu de forma mais audível e o 

diminuendo final ao pp se pode perceber de forma mais clara.  

Vejamos no exemplo a seguir a peroração do Pregão no Jogral de Guerra Peixe: 

 
 

 

 
Figura 70 

 
Fonte: SESC partituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original do compositor 
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Figura 71 

 
 

Fonte: SESC partituras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão do autor 

 Cresc          poco        a       poco 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra Três Peças para Viola e Piano de César Guerra-Peixe nos apresenta uma 

combinação de impressões advindas da profunda pesquisa do compositor com as expressões 

populares que vivenciou durante o período em que morou no Estado de Pernambuco, em 

especial na cidade do Recife. 

O compositor presta uma homenagem a essas culturas populares e suas expressões 

através de elementos musicais extraídos diretamente delas. Mesmo que interligados uns aos 

outros, os ambientes que ele forma, apesar de pertencerem a universos diferentes se 

correlacionam e convergem em uma só linguagem. 

A peça nos mostra claramente o desejo do compositor em mesclar cultura popular 

nordestina com expressões trazidas de terras longínquas. É o caso do terceiro movimento 

desta peça, onde culto de cunho religioso de raiz africana se mistura aos cânticos praticados 

por boiadeiros da região Nordeste. Toadas versus toques de santo se entrelaçam de maneira 

magistral e confabulam em uma só sonoridade que remete a paisagem sonora desta região. 

Esta obra possui especificidades que relacionam as expressões populares a cada 

movimento de maneira clara e bem definida pelo compositor desde o ponto de vista musical. 

Apesar de muitas das edições desta peça não contar com as informações escritas na própria 

partitura, porém, em manuscritos o próprio compositor os define. 

Com a forte impressão que me causou esses ambientes musicais expostos na partitura 

quando abordei a peça por primeira vez, veio o desejo de entender de onde vinha aquela 

inspiração na qual a obra tinha sido montada, esse desejo culminou na realização deste 

trabalho. O interesse aumentou consideravelmente em 2010 quando tive a oportunidade de 

participar de uma homenagem feita pelo projeto Sonora Brasil do SESC ao compositor 

Guerra-Peixe e a música brasileira do século vinte e que me levou a realizar 84 concertos em 

14 Estados do Brasil durante 4 meses. As obras, foco dessa pesquisa, pertenciam ao 

programa daquela edição do projeto. 

A escrita idiomática e outras particularidades musicais regionais presentes nas Três 

Peças serviram de ponto de partida e fonte de inspiração para a escolha da segunda obra 

deste trabalho, o Bilhete de Um Jogral para Viola Sozinha, peça modal e de construção 

fragmentada também recheada de elementos regionais e que remete também as expressões 

populares nordestinas. Com esta peça o desafio foi ainda maior, apesar do espaçamento 

cronológico com as Três Peças de 1957, vimos no Jogral uma recorrência desses elementos 

musicais já antes visto em obras anteriores a ela. 
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O Bilhete de Um Jogral para Viola Sozinha, nos mostra um verdadeiro mosaico de 

interações com um regionalismo específico de uma região, onde a dificuldade maior seria a 

identificação dos mesmos. A ideia principal da pesquisa, com relação a esta peça 

especificamente, foi tentar encontrar uma forma de fazer uma leitura da obra desde o ponto 

de vista das informações deixadas pelo compositor em suas pesquisas de campo no Recife. 

Regionalismos, escrita idiomática e elementos musicais comuns a outras obras do 

compositor, foi o ponto de partida. Tentar estabelecer um paralelo entre ambas peças ou 

aproximar, na medida do possível, esses elementos comuns foi outro desafio. 

A peça possui uma grande quantidade de informações musicais fragmentadas, porém, as 

definições do que seria cada um desses fragmentos não consta na partitura. Isso me fez 

apostar em uma série de sugestões para a obra relacionando-os ao pesquisado anteriormente 

junto as Três Peças, com isso, poderíamos assim estabelecer uma forma sugerida de guia 

para a construção de uma interpretação mais coerente com que o compositor talvez quis se 

expressar. A peça traz consigo uma série de incógnitas com relação a composição de suas 

partes. Tais dúvidas estão presentes em todo aquele que aborda a parte por primeira vez, 

inclusive já desde o seu título. 

Montar o mosaico de cores e formas do Jogral de Guerra-Peixe não é uma tarefa fácil, 

porém, a pesquisa tentou pelo menos aproximar, definir e oferecer um caminho, mesmo que 

em forma de sugestão, a todo aquele que possa vir a se interessar pelas informações aqui 

veiculadas. Pregões, Repentes, Cantorias, Galopes, Notas Rebatida, Baião de Viola e 

Rabecadas, fazem parte de um conjunto de ideias sugeridas pelo autor desta pesquisa no 

intuito de oferecer uma nova abordagem sobre esse enigma tão genialmente arquitetado por 

César Guerra-Peixe. 
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ANEXOS 

 

TABELA RESUMIDA DE ALGUNS GOLPES DE ARCO 

 

 Segundo Carl Flesch: 

 

A) Arcadas longas 

B) Arcadas curtas 

C) Arcadas jogadas e saltadas 

D) Arcadas mistas 

 

LONGAS 
- Son Filé 

- Legato 

-Nota sustentada por um 

único ataque do arco, longo o 

suficiente para ter um caráter 

cantábile. 

CURTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Détaché 

 

Carl Flesch ainda apresenta 

outros tipos de Détaché em 

subdivisão: Grand Détaché e 

Détaché curto. 

 

 

- Trêmulo 

 

 

 

- Staccato 

 

 

 

- Martelé 

 

 

 

- Em contraste com o legato, 

é caracterizado pelo fato de, 

diferente do legato, as várias 

notas são separadas entre si 

pela mudança de direção do 

arco e de acordo a 

quantidade de crina utilizada. 

 

- Sucessão de ataques em 

Détaché o mais rápido 

possível. 

 

- Série de golpes em Martelé, 

executados em uma só 

direção de arco. 

 

- Arco extremamente curto e 

realizado com pressão. O 

sentido do arco pode variar 

para cima ou para abaixo, 
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JOGADAS E SALTADAS 

 

 

 

- Ricochet 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Spiccato 

- Staccato Volante 

- Spiccato com a vara do 

arco 

- Ricochet com múltiplas 

notas, acordes, arpejos. 

assim como, no mesmo 

sentido do movimento, 

dando origem ao Staccato 

Volante. 

- Nesta categoria entram 

todos os golpes de arco 

saltados nos quais várias 

notas são amontoadas num 

mesmo golpe. A estes 

primeiramente, pertence o 

título de golpes 

“percussivos”. 

 

- Estes golpes podem ser 

realizados tanto fora como 

sobre a corda do instrumento. 

 

 

 

MISTAS  

- As diversas combinações, 

dentro das categorias de 

golpes de arco afins, em 

combinação ao proposto 

pelos compositores ou 

durante a construção da 

performance. 

 

Fonte: FLESCH, Carl. The Art of Violin Playing. New York: Carl Flesch, 2000. 

 

Obs: Na nomenclatura, para a execução da técnica de arco do Violino/Viola, existem 

inúmeras metodologias com tipos de golpes de arco à serem estudados pelos intérpretes. 

Muitos foram os grandes pedagogos, na história da música, que se especializaram na técnica 

de mão direita para o estudo do instrumento. Alguns exemplos desses grandes pedagogos: 

Otakar Sevcic, Carl Flesch, Max Rostal, Ivan Galamian, dentre outros. 
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ENTREVISTA AO COMPOSITOR E MAESTRO CLÓVIS PEREIRA 

 

Entrevista ao Maestro Clóvis Pereira  

Recife, maio de 2015 

 

Tempo: 1h4m 

 

E: Entrevistador 

P: Participante 

 

P: [...] abriu não, ele fundou o curso de música e me tomou como aluno. É, como é que se diz, 

outras pessoas, Jarbas Maciel ou Sivuca e o Capiba. 

E: Uhum.  

P: O Capiba trabalhava no Banco do Brasil e eu e Sivuca éramos da rádio, ele nos convidou 

pra ir a casa dele e as aulas eram separadas. Só, uma turma era eu e Sivuca e as outras aulas 

eram individuais, não é, dadas a Jarbas Maciel e ao Capiba. Bom, e a motivação de Guerra-

Peixe ter vindo morar no Recife. Porque ele veio a primeira vez trabalhar na rádio. Isso que 

você tá dizendo é em 1949. 

E: Uhum.  

P: Não sei se ele veio para a inauguração da rádio, então ele deve ter vindo para o primeiro 

aniversário.  

E: Da rádio Jornal? 

P: Da rádio Jornal porque a rádio Jornal inaugurou em 1948. E ele conhecendo aqui o Recife, 

ouvindo falar do folclore, ouvindo falar sobre nosso carnaval, os loucos folclores que tinham: 

o maracatu, o caboclinho, os xangôs e outras coisas ligadas às tradições do tambor. Ele ficou 

muito interessado em vim pesquisar aqui. Isso porque ele tava cansado de escrever música, de 

compor nessa linguagem dodecafônica.  

E: Ok. 

P: Que era o que ele tinha feito curso especial de (ininteligível).  
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E: Uhum.  

P: Junto com (ininteligível) e outros que eu não devo ter conhecido, mas conheci de nome 

através de Guerra-Peixe. E Guerra-Peixe achava que a saída para a música brasileira de 

concerto era mesmo o, o trabalho de pesquisa antes de tudo feito a partir das nossas raízes. 

Ele, então, partindo disso ele já depois de conhecido já alguma coisa aqui, em 1950, já em 

1950 ele entrou num concurso de composição para escrever uma abertura para o centenário do 

Teatro de Santa Isabel. 

E: Ah.  

P: Tem isso no livro? 

E: Tem, tem uma pequena passagem no livro, mas não com o luxo de detalhes como o 

senhor está me falando agora. 

P: Então eu acredito que foi a primeira obra que Guerra-Peixe escreveu, a primeira obra 

grande, vamos dizer assim. Eu me recordo que eu estava em Caruaru ainda, não tinha vindo 

pra Recife ou eu tava vindo, indo, vindo, mas me lembro que isso foi em 1950, se eu não me 

engano.  

E: Hum. 

P: É, porque se fosse em 1951 eu teria assistido.  

E: Sei.  

P: Então ele produziu a orquestra e essa obra, essa obra era toda focada nos ritmos e nas 

motivações da música nordestina.  

E: Hum.  

P: O maracatu, o caboclinho né, eu não sei, eu não me lembro assim que eu assisti essa obra 

faz muito tempo, se tinha outras, outras vertentes nordestinas. Talvez... 

E: Na composição? 

P: É, tivesse frevo, eu não posso dizer que eu não me recordo. E, essa obra parece que depois 

extraviou-se ou não sei se Guerra-Peixe tinha isso como um marco histórico ou, e não quis 

mais representar e tal. O fato é que a Prefeitura que organizou o concurso não dá notícias 

sobre essa obra. 

E: Hum, interessante isso.  
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P: É uma obra que ainda pode ser pesquisada, talvez com as pessoas que foram ativistas da 

orquestra. 

E; Na época né? 

P: Na época. Não é? Outra coisa, ela pode ter sido emprestada a alguma orquestra do Rio, de 

São Paulo.  

E: E nunca... 

P: Ela nunca foi gravada.  

E: Nunca foi gravada? 

P: Não. A gravação que existia era a gravação feita na rádio. Aqueles discos enormes que se 

faziam antigamente. 

E: Uhum.  

P: E a rádio extraviou essa gravação. 

E: Essa gravação. 

P: É uma pena porque quando veio a televisão eles começaram a arquivar muita coisa e 

parece que esses discos sem conservação, parece não, com certeza como eram feito em 

acetato e não de cera. 

E: Uhum. 

P: Eles... 

E: Se estragaram. 

P: Se estragaram né, mas ainda se procura essa obra de Guerra-Peixe.  

E: Interessante.  

P: E eu não me lembro se consta no catálogo.  

E: Eu vou procurar maestro. Eu desconheço porque eu não conheço todo o catálogo do 

Guerra, mas com certeza, eu vou, eu vou pesquisar sobre isso. 

P: Talvez você consiga o catálogo das obras dele, mas essa, essa comissão brasileira de 

folclore, se eu me lembro agora, é em Brasília.  

E: Hum.  

P: A, deixe me vê, nos anos 80 parece que foi em Brasília, alguma coisa do tipo, é muito 
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restrito.  

E: Uhum.  

P: Talvez, foi logo depois dos anos 70, depois do Movimento Armorial. 

E: Hum.  

P: (Ininteligível) a sociedade brasileira dos compositores, somos todos brasileiros, era uma 

sociedade, não era uma academia. 

E: Uhum.  

P: E eles parecem que foram os editores das músicas dos compositores brasileiros. Eles 

faziam (ininteligível) a relação das obras 

E: Das obras.  

P: Só era relação.   

E: Uhum.  

P: E talvez conste né? 

E: Uhum.  

P: Agora Guerra-Peixe saiu daqui assim que terminou o contrato... 

(Diálogo externo) 

P: Bom, e ele saiu daqui depois que ele foi tachado como comunista. 

E: Hum.  

P: Ele, ele, não sei se ele era do partido, mas ele fez publicar uma relação de pessoas que 

assinaram favoráveis ao movimento pela paz mundial, qualquer coisa assim. 

E: Uhum.  

P: Que era coisa de esquerda né. 

E: Sei.  

P: Era, isso foi publicado num jornal que rodava em Pernambuco chamado a Folha do Povo.  

E: Hum.  

P: Que era do PC e como o pessoal da Rádio Jornal do Comércio era muito reacionário era o 

Francisco Pessoa de Queiroz, o senador Pessoa de Queiroz junto com o pessoal. O pessoal 
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tinha muito medo do pessoal da rádio porque o pessoal da rádio assinou quase todo mundo. 

E: Hum. 

P: Guerra-Peixe, maestro, considerado uma pessoa séria que ele era uma pessoa séria, mas ele 

viu naquilo uma causa simpática e ofereceram e ele assinou.  

E: Sei. 

P: E isso, já estava no fim do contrato dele e eu acho que ele já tava querendo se mudar para o 

sul porque esse trabalho de folclore, Guerra-Peixe continuou estudando (ininteligível) da 

primeira semana que ele esteve aqui... 

E: Uhum. 

P: Até... Recolher dados sobre reza de defunto, velório. 

E: Uhum.  

P: Ele recolheu (ininteligível) ritmos e danças, ele publicou um livro chamado Maracatu do 

Recife. 

E: Eu sei.  

P: Você já ouviu falar? 

E: Já sim. 

P: Foi editado pela segunda vez aqui em Pernambuco.  

E: Uhum.   

P: E, e eu lembro de mais nada (ininteligível).  

E: Um músico brasileiro né que é essa coletânea. Tem um livro também chamado 

Guerra-Peixe, também é de autoria dele também, falando um pouco das passagens dele 

né, tanto em Recife como em outros estados né, durante a pesquisa.  

P: São Paulo.  

E: Uhum. 

P: Quando ele saiu daqui foi direto pra São Paulo e lá ele pesquisou folclore em São Paulo e 

ele escreveu uma obra sobre o folclore de São Paulo e foi gravado pela orquestra de Moscou. 

E: Hum.  

P: (Ininteligível) o nome dessa obra. Eu não sei se era uma abertura ou se (ininteligível). Só 
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pra continuar o raciocínio né. 

E: Uhum.  

P: Ele passou uns dois anos ou três, talvez mais, trabalhando pra rádio Nacional de São Paulo. 

E continuou fazendo, ele fazia as experiências. Guerra-Peixe era uma pessoa muito preparada, 

então ele tinha duas espécies e uma coisa que não tinha catálogo, era o que ele escrevia pra o 

que chama música popularista.  

E: Uhum.  

P: Música de rádio, televisão ainda não tinha na época, mas música de rádio e gravações, isso 

ele nem assinava. (Ininteligível) arranjos de Guerra-Peixe, ele não fazia isso. 

E: Sei.  

P: Ele ou colocava um pseudônimo que para ele não valia nada ou ele simplesmente não 

assinava. Porque ele dizia que tem duas coisas: o que eu escrevo pra tocar na rádio e nos 

discos e o que eu escrevo pra guardar na minha gaveta.  

E: Hum.  

P: (Ininteligível) Ele tinha um pseudônimo chamado era, ele assinava Célio Rocha. Era o 

pseudônimo que ele usava quando queria, talvez pra receber direitos autorais. 

E: Uhum.  

P: De gravadoras e essas coisas, que é Célio Rocha. A ex-mulher, esposa dele, a primeira 

esposa dele, ela se chamava Célia. O Rocha, eu nunca pensei de onde vinha e nunca perguntei 

a ele. Mas sei que a esposa dele se chamava Célia Guerra-Peixe, mas ele assinava Célio 

Rocha. E uma coincidência muito interessante é que Radamesiano também quando tinha um 

conjunto popular, alguma coisa assim ele não colocava Radasemiano porque ele já estava 

pensando na bagagem, música de concerto que ele chamava os clássicos.  

E: Os clássicos. 

P: Os clássicos. E o Radamés uma vez reclamou que uns jovens foram pedir uns autógrafos 

nos discos que ele tinha produzido com música dele, inclusive. E ele dizia: "cadê os 

clássicos"?  

E: (Risos) 

P: (Ininteligível) 
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E: Talvez, isso é verdade. 

P: Eu achei era coincidência que eles aproveitaram o nome da esposa, a esposa de Radamés 

eu não me lembro o nome, mas eu confrontei isso quando vi o nome dela. Ah... Ele tirou o 

Vado, era Vado, V-A-D-O, Vado e seu conjunto.  

E: (Risos) 

P: É, ele quando gravava um chorinho indiano ou quando ele fazia um conjunto com aquele 

pessoal do quarteto de Radamés. 

E: Uhum.  

P: Ele usava Vado e seu conjunto.  

E: Maestro, eu fiz uma, desculpe lhe interromper, eu fiz uma sequência quando o senhor 

me falou: "você quer saber sobre Guerra-Peixe, mas eu vou contar..." A importância 

desse trabalho, é, eu tô precisando buscar os elementos do regionalismo, então é, eu fiz 

uma lista de alguns elementos que logicamente eu já vi presente em algumas obras suas 

que eu tive a oportunidade de tocar algumas, é, e eu queria saber se vocês com Guerra-

Peixe discutiram alguma vez sobre isso, se se mencionou isso. Por exemplo, atoada. 

Houve algum... Eu tenho aqui atoada, a cantiga, o baião de viola que é algo que me 

interessa muito. Houve algum tipo de conversa entre vocês? Ele perguntava a vocês, 

alunos, digamos assim, na época em que vocês eram alunos dele sobre esses elementos ou 

ele já tinha trazido isso como algo pré-concebido.  

P: É, ele já mostrava a gente essas características.  

E: Hum.  

P: Do baião de viola.  

E: O que significa o baião de viola? 

P: O baião de viola é aquele interlúdio que o violeiro faz entre um trecho e outro.  

E: Hum.  

P: (Ininteligível) aquele, vamos dizer, aquele prelúdio (maestro canta o elemento musical 

para o entrevistador). 

E: Uhum. 

P: E o Guerra-Peixe aproveitou muito essa célula (maestro canta o elemento musical para o 
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entrevistador). 

E: Ah, isso está justamente presente no primeiro movimento das três peças pra viola e 

piano, essa, um das peças que eu tô trabalhando é, e que é, não tá intitulada na 

partitura. 

P: Sei.  

E: Mas que todo mundo sabe né através de outras pesquisas que se chama baião de 

viola.  

P: É. 

E: Então essa era a minha dúvida, o que é que era o baião de viola? Como a gente 

poderia é...  

P: Esse interludiozinho. 

E: Esse interlúdio. 

P: (Ininteligível) 

E: Uhum. É, outra que me chama muita atenção nessa peça é reza de defuntos. Tem 

uma passagem da vida de Guerra que ele disse que vai pra Caruaru pra... 

P: Exato.  

E: Estudar a reza de defuntos, ai isso eu queria saber um pouco, é...  

P: A reza de defunto eu não alcancei também, mas meu pai falava que antigamente, na 

própria, em Caruaru, quando falecia uma pessoa tinha a reza do defunto e a reza era, vamos 

dizer, uma letra de modificação, como é a palavra, motivação religiosa, mas com uma 

linguagem musical nordestina.  

E: Ah. 

P: Eles usavam a quarta aumentada e às vezes a sétima abaixada. 

E: Hum.  

P: Então era uma coisa do povo. O povo, vamos dizer assim, do povo mais afastado da cidade, 

do povo que não tinha muita influência do rádio.  

E: Hum. 

P: Nem da música popular gravada, não é. Eles ficaram com essas coisas na cultura que já foi 
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dos grupos que colonizaram, grupos vindo do centro e sul da Península Ibérica.  

E: Uhum.  

P: Portugal, Espanha e tal. Guerra tem também livros sobre isso, falando nas palavras de 

origem espanhola, o matuto diz entonces. 

E: É verdade.  

P: Entonce, ele não diz então, eles conviveram 50, 100, 200 anos nessa coisa de herdar e 

segurar, não é, a origem da colonização. 

E: Então basicamente é um caráter religioso nordestino? 

P: É. 

E: Podemos definir assim? 

P: Você pode encontrar na revista folclore artigos sobre isso. 

E: Uhum. Sei, eu já li. 

P: Já leu? 

E: Eu já li. O importante pra mim era justamente saber a sua, o seu parecer né? 

P: Sim.  

E: Porque pra mim é muito mais importante... Eu sou um profundo admirador da sua 

obra...  

P: Ah, obrigado.  

E: Pra mim é muito importante saber essa parte sua Clóvis Pereira. 

P: Eu me lembro que Guerra-Peixe falava disso. Alguma melodia que eu visse (ininteligível) 

ou nesse livro mesmo, Folclore, que eu emprestei a um aluno, um ex-aluno em natal e nunca 

mais tive notícia. E ele fez um trabalho sobre isso, sobre reza de defunto.  

E: Uhum.  

P: Perguntou se eu tinha alguma coisa na época, eu disse: "tenho um livro aqui de Guerra-

Peixe”, mas esse rapaz parece que desapareceu de Natal porque ele não era de Natal 

(ininteligível). 

E: Sim, maestro, o galope? 

P: O galope, essa coisa do galope eu acho que Guerra-Peixe estudou também porque... E 
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compôs sobre isso. Ele tem uma música pra viola chamada "O Galope". 

E/P: (Cantam o elemento musical). 

E: Exatamente.  

P: Ele usou o ritmo do galope, (maestro canta o elemento musical para o entrevistador), que 

eu acho que é com essa temática melódico-rítmica que os cantadores cantavam o galope.  

E: Uhum.  

P: Como também tem o mourão, o mourão é o verso de sete sílabas né. 

E: Uhum.  

P: Guerra-Peixe compôs uma música chamada de "Viola e Rabeca". 

E: Uhum.  

P: Que ele assinou como Célio Rocha, gravou num disco, se não me engano da (ininteligível) 

São Paulo, assim que ele chegou em São Paulo. Mestre Sivuca cantando ou é Adorno de 

Paula cantando, mas é uma rabeca e um cantor com uns versos que eu não me lembro mais. 

Quem tinha esse disco era Adriano Suassuna. 

E: Hum.  

P: Então Adriano Suassuna falou comigo e queria que eu transformasse aquela música ali 

numa peça pra Orquestra Armorial que foi o Mourão.  

E: Exatamente.  

P: Que eu me lembro que Ariano disse: "o mourão, sete sílabas, veja que a melodia tem" 

(maestro canta o elemento musical para o entrevistador). E eu digo: "tem que falar com 

Guerra-Peixe, Guerra-Peixe gravou, pra saber se ele dá autorização". Ai Ariano indicou a 

Guerra-Peixe pra levar a obra, "Guerra-Peixe, você foi, desprezou um pouco, é uma música 

tão rica e tal, aquela coisa, eu vou pedi pra fazer aqui um arranjo pra Orquestra Armorial e 

tal". Ai ele me contava que Guerra-Peixe disse: "Quem vai fazer?" "Ah, é Clóvis." "Ah, se é 

Clóvis que vai fazer pode deixar que ele sabe fazer". 

E: Com certeza. 

P: Isso já uns dez anos depois que o Guerra-Peixe havia gravado isso.  

E: Hum.  

P: Guerra-Peixe gravou isso nos anos 60. 
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E: Hum.  

P: E a peça pro Armorial veio no ano de 71, 72 e não foi estreada nem no concerto da 

Armorial aqui, não foi. Ela veio numa temporada do segundo ano em 72. A Armorial foi em 

71 e a peça foi do ano de 72. Então o Guerra-Peixe talvez por querer fazer uma coisa 

diferente, não simplesmente copiar quase que, não é, o motivo bem popular, vamos dizer 

assim, popularizado. A prova é que no galope ele começa (maestro canta o elemento musical 

para o entrevistador). 

E: Exato.  

P: Faz uma modulação pra menor que o pessoal do interior não faz, já era uma criação dele... 

E: Em cima daquele regionalismo. 

P: Em cima do regionalismo porque isso é puramente modal (maestro canta o elemento 

musical para o entrevistador). O Guerra-Peixe tinha uma criatividade musical muito... 

E: Justamente nessa parte, tem uma coisa, deixa eu vê se eu trouxe aqui, que é 

justamente sobre essa parte do baião de viola que é uma espécie de contraposição que eu 

sinto. Justamente nessa parte que o senhor tá falando mais, que é o ritmo baião de viola 

(entrevistador canta o elemento musical para o maestro) e o galope em si, propriamente 

dito, nessa contraposição (entrevistador canta o elemento musical para o maestro). E 

enquanto isso o piano continua fazendo (entrevistador canta o elemento musical para o 

maestro). 

P: E é aqui, baixo. 

E: Exatamente, a parte do baixo.  

P: (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). Tá vendo aqui a variação? 

E: A variação.  

P: Ele não ficou... (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). 

E: Ele faz células de dois compassos né? A cada dois compassos.  

P: É. 

E: É muito interessante essa parte pra mim porque quando, a primeira vez que eu 

toquei essas peças eu pensei: eu não entendo, eu não tô entendendo de onde vem né? 

Assim, eu morei fora do Brasil, eu não tinha muito contato com isso... 
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P: Sim. Vem do galope porque ele, ele quando fez o galope pra Armorial ele fez tudo aqui, 

que essa peça foi toda escrita aqui em 57.  

E: Uhum.  

P: Então veja, ele já fez essa peça em São Paulo. 

E: Uhum.  

P: Ele saiu daqui no fim de 52. 

E: Uhum.  

P: Em 53 ele já tava em São Paulo, em 57 também.  

E: Exatamente.  

P: O SESC foi o editor foi? 

E: Foi, eles tem agora uma biblioteca com, repaginando, vamos dizer assim, as obras de 

alguns compositores e agora eles dispões... Porque essa peça foi composta por 

(ininteligível), Radamés também escreveu o concerto da viola né? 

P: É. São três peças né? 

E: Isso, são três peças. E aqui no segundo movimento, maestro, é onde tá a reza de 

defunto.  

P: Deixa eu vê.  

E: (Entrevistador canta o elemento musical para o maestro) 

P: (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). 

E: Exatamente. 

P: (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). (Ininteligível) um motivozinho 

aqui, repetiu uma vez assim pra você pensar que ele vai repetir, mas aqui ele já desdobra. 

E: Uhum. 

P: Pra segunda metade do compasso. 

E: Exatamente. 

P: E aqui segue algum ritmo né já encontrado aqui. E vai num descrendo. 

E: Uhum.  
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P: Até o ponto culminante que é justamente aqui.  

E: Exatamente.  

P: (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). 

E/P: (Cantam o elemento musical)  

P: Veja a coincidência, eu tenho uma peça chamada Três Peças Nordestinas.  

E: Exatamente. Era ai eu iria chegar.  

P: Gozado porque eu compus a primeira peça, ai eu digo: "essa peça é interessante, mas tá 

curta, como é que eu faço?" Ai o Ariano tinha me dado uma gravação que ele pesquisou lá no 

interior da Paraíba ou foi no interior de Pernambuco. 

E: (Ininteligível) 

P: Através da, então eu disse: "pra fazer eu faço três peças então", ai na terceira peça inspirada 

em Guerra-Peixe e que era uma música pro Armorial, eu digo: "eu vou fazer um galope". 

E: Que maravilhoso.  

P: Não é. Quer dizer, isso já foi influência direta de Guerra-Peixe porque uma coisa 

importante que se diz sobre o Movimento Armorial é que Ariano não fez quase nada, Ariano 

sonhava eu ter uma música nordestina.  

E: Uhum.  

P: Não é, que fosse brasileira e que não tivesse tocando nas rádios, na televisão, ele queria 

gravar isso e tal. 

E: Uhum. 

P: E ele escolheu Jarbas Maciel que foi um dos alunos de Guerra-Peixe, era o rapaz que 

tocava viola na sinfônica. 

E: Sim.  

P: E professor da Universidade, de matemática dessas coisas todas, mas Jarbas não estudou 

muito porque cedo ele foi para os estados Unidos.  

E: Hum. 

P: Mal começou o curso com Guerra-Peixe, talvez não completou um ano, eu não sei também 

porque as aulas dele não eram comigo.  
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E: Uhum.      

P: Mas de repente Jarbas mudou pra coisa, mas Ariano quando quis formar esse, o que ele 

chamou de Movimento Armorial, ele era professor da Universidade, conhecia Jarbas Maciel, 

conhecia Jarbas de ser músico, da sinfônica. 

E: Uhum.  

P: E ter tocado na sinfônica e que chamou Jarbas e Jarbas aconselhou Cussy de Almeida, era 

violinista, e podia trabalhar junto com ele e Jarbas indicou meu nome porque Ariano não me 

conhecia porque eu trabalhava na televisão e televisão não era coisa de Ariano, nessa época. 

Ariano era uma pessoa mais ligada à literatura, bom, mas então, o Movimento Armorial, 

depois ele usou Capiba. Ariano pediu a Capiba pra ele fazer uma música Armorial. Agora as 

músicas ditas armoriais por Ariano Suassuna eram obras pequenas mesmo, mas coisa que a 

gente fez inspirado nas reuniões semanais que Ariano fazia na casa dele, às vezes fazia na 

Universidade na sala dele, às vezes fazia na casa de Cussy de Almeida. 

E: Pra falar do movimento? 

P: Pra falar do movimento. E aquelas coisas que a gente tinha ouvido de Guerra-Peixe com 

exceção de Cussy que Cussy não estudou com Guerra-Peixe, mas aquelas coisas que a gente 

inventada assim na hora, pegava uma inspiração, ai ele dizia: "isso está muito armorial, eu 

vou botar isso no movimento. Quer dizer, essas músicas fazem parte da nossa pesquisa". 

Quando eu escrevi o Terno de Pífano, veja bem, foi em 1954.  

E: Muito antes do... 

P: Muito antes. O Terno de Pífano, Ariano me disse: "você tem alguma coisa escrita assim pra 

banda de (ininteligível), eu digo: "eu tenho uma obra em casa e eu vou trazer pra você", ai na 

época (ininteligível) "agora vamos ouvir". Ai quando Ariano ouviu, disse: "mas é isso que eu 

queria, é isso que eu pensava e tal e coisa". 

E: Ele tava procurando isso. 

P: É. Então, é, ele nunca disse que esse núcleo que trabalhou primeiramente foram os alunos 

de Guerra-Peixe que fez questão de ensinar de graça ao pessoal aqui. 

E: Uhum.  

P: Ele dava aula a gente, ele não queria um centavo, nunca cobrou, nunca nem se falou nisso 

porque ele sabia que ia embora cedo. 
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E: Hum.  

P: Então ele queria deixar pelo menos na rádio que era eu e Sivuca pessoas que dessem 

importância a essa música nordestina porque na rádio nos anos 50 quando ele chegou aqui de 

51 a 52, que ele veio aqui, o que tava na moda era música americana. 

E: Hum. 

P: Por causa do pós-guerra e por toda aquela herança aqui e também através do cinema, o 

bolero. Só se tocava bolero.  

E: Interessante isso.  

P: E o samba canção foi muito incentivado pelo bolero. O samba canção (ininteligível) 

pessoal dos anos 50, cantores famosos e tinham outros compositores também, antes da bossa 

nova existia o samba canção com o violão né. 

E: Hum.  

P: E Guerra-Peixe queria que a gente diminuísse essa influência. Eu me lembro uma vez que 

Guerra-Peixe gostava de fazer uns vídeos-cursos no meio, na sala dos produtores 

(ininteligível), ele dizia, ele falava da defesa das coisas regionais e tal.  

E: Uhum.  

P: E uma vez eu tava fazendo, o diretor da rádio já tinha falado com Guerra-Peixe pra Guerra-

Peixe me dá aula. Guerra-Peixe não me conheci, não sei nem lhe falar, quando falou comigo 

foi a primeira vez. Ele me via assim e tal, ai dizia: "eu não vou ensinar a esse cabra não 

porque quando eu chego aqui ele só tá tocando jazz ai no piano, só tá tocando bolero”. 

(Risos) 

P: Se é pra samba-bolerizar deixa ele pra lá. 

E: Samba-bolerizar.  

P: Samba-bolerizar. Eu tava fazendo um arranjo, ai escrevi uma dissonância. Cinco metais, 

três trompetes e dois trombones. Eu coloquei uma segunda, um intervalo de segunda aqui e 

fiquei na dúvida, isso tá muito agudo. "Eu vou perguntar essa dissonância a Guerra-Peixe". Ai 

eu vi ele fazendo o discurso assim, esperei na porta, entrei, eu disse: "oh maestro, olhe, eu tô 

começando a aprender a fazer arranjo agora e queria saber se essa dissonância aqui é 

permitida com esses dois instrumentos, nessa altura"? Como a música tava dobrada assim, ele 

a primeira coisa que fez foi, "o que é isso? É um bolero? Não digo não". 
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(Risos) 

P: Isso foi o fato mais interessante que eu me lembrei agora que eu nunca disse isso a 

ninguém. Tô passando isso pra você.  

E: Muito obrigado. 

P: Ele disse: "ah, não", ai quando eu sair todo sem jeito, todo acanhado. Ai eu ouvi quando ele 

ainda dizia: "tá vendo, é assim, um rapaz de muito talento tá aprendendo a fazer sozinho e 

onde é que ele vai aprender isso? Em cima de um bolero". 

E: (Risos) 

P: Ai eu disse: "rapaz, o negócio é por ai". Depois de um mês ou dois ele me chamou, chamou 

a mim a Rosita (ininteligível) porque o diretor da rádio já tinha falado, "olha, tem um rapaz ai 

do interior, chegou aqui tocado gaita de boca e tem algum princípio de piano e já tá fazendo 

uns arranjos ai a moda dele, ai eu queria que você desse umas aulas a ele". Ai ele se lembrou 

que quando eu ficava na sala de ensaio que era junto da sala das coisas, eu ficava treinando 

jazz e bolero, essa coisa toda. Ele então ficou me marcando por isso, "esse caro é o do 

bolero?" 

E: (Risos) 

P: Quando vê eu cheguei com uma coisa, ele olhou assim, (ininteligível) que aquilo podia ser 

usado, tinha feita com a ajuda do piano. Ele disse: "tá bom, tá bom", eu via a hora dele dizer: 

"tá errado, mas deixa assim mesmo".  

(Risos) 

P: Eu e Guerra tínhamos umas coisas engraçadas. 

E: Maestro, outra pergunta, deixa só eu pegar aqui, que é justamente sobre é, ainda 

dentro desse universo de Guerra, só um segundo. Se Guerra-Peixe, se ele comentava 

com vocês, uma vez que vocês já tavam tento aula com ele sobre as influências dele com 

Mário de Andrade. Essa coisa das constâncias, o que quer dizer isso? 

P: Ele falava. Constâncias, Mário de Andrade, eu depois pensei, ele não falava as constâncias, 

ele falou em Mário de Andrade e que a escola tinha que ser baseado no folclore. É claro que 

no folclore tinha essas constâncias, ou seja, coisas de natureza rítmica eu analisei. 

E: Uhum.  

P: E de natureza melódica que era uma coisa constante.  
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E: Que se repetia... 

P: Se repetia. 

E: Em obras... 

P: Em obras, não vou dizer de (ininteligível) porque Guerra-Peixe nunca falou de 

(ininteligível), nunca comentou nada. Ele não fazia comentário também sobre música de 

ninguém, mas quando eu li de novo, várias vezes Mário de Andrade, que ele falava as 

constâncias brasileiras, então só podem ser constâncias no folclore, não é, constância de um 

povo que não estudou, que não sabe como modificar e não modifica. Aquelas coisas 

aparecem... 

E: Uhum.  

P: Constância, por exemplo, foi o baião. Uma constância é o ritmo, não é, e uma constância 

também que existe na música de cordas quando você quer lembrar essa constância, é o toque 

do rabequeiro. 

E: Do rabequeiro.  

P: Ligado de duas em duas. (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). Essas 

coisas são células rítmicas constantes. 

E: Uhum.  

P: Que Mário de Andrade deve ter observado através de análise que ele era professor de piano 

do conservatório e ele deve ter observado essas coisas... 

(ininteligível) 

E: O solo do violino nas suas Três Peças Nordestinas. 

P: Sim.  

E: A gente poderia pensar numa constância, num tema de rabeca?  (Entrevistador canta 

o elemento musical para o maestro). 

E/P: (Cantam juntos o elemento musical).  

P: (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). Agora a segunda parte é 

complemente diferente. (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador). Como é 

vocação assim, vamos dizer, do verde, do interior, da Zona da Mata. 

E: Da paisagem.  
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P: Uma paisagem. (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador).  

E/P: (Cantam juntos o elemento musical).  

E: Isso é a constância (maestro canta o elemento musical para o entrevistador).  

E/P: (Cantam juntos o elemento musical).  

P: Eu fiz o motivo duas vezes e um (ininteligível). 

E: Que maravilha. São coisas importantíssimas para o interprete saber. Através, eu 

acredito muito na pesquisa e através da pesquisa e com o prazer de está aqui do seu lado 

escutando de primeira mão de quem fez a obra. Quando eu falei essa coisa da paisagem 

agora, o senhor realmente me esclareceu essa coisa de que realmente existe uma 

paisagem é, nordestina. 

P: Isso.  

E: Musical.  

P: Existe. No subconsciente de cada sertanejo, nordestino, não é, que não sabe definir como 

paisagem, mas sabe que de vez por outra vem aquele pensamento musical ligado a essa 

paisagem, paisagem que ele tem desde criança talvez. 

E: É aquela música que remete a sua terra. 

P: É.  

E: Ao escutar aquilo ali, ele imagina imediatamente... 

P: É, é, é, eu me lembro que quando eu fiz isso eu me inspirei em uma paisagem carauariense 

que tem lá no Morro do Bom Jesus. Existia essa paisagem porque havia do lado direito do 

Morro duas enormes pedras, era uma pedra enorme, toda verde, eu me lembro de infância, 

toda verde que a gente subia lá e ia brincar e tal, eu acho que eu senti essa paisagem na 

segunda parte.  

E: Dai vem no Reino da Pedra Verde? 

P: É. Daí vem o motivo do Reino da Pedra Verde.  

E: É uma coisa impressionante porque a gente toca durante muito tempo... 

P: É. 

E: Mas imagina que isso se trata de um reinado, de um reizado, de um lugar. 
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P: É. 

E: Mas a gente não sabe que lugar é esse. 

P: É, porque Ariano nunca falou. Ariano gosta muito dessa peça e depois que o movimento 

Armorial parou, acabou a produção, ele ficou na lembrança com essa peça, principalmente. É 

tanto que na última vez que ele tentou unir as pessoas novamente, ele convidou a mim e a 

Jarbas Maciel, já Cussy estava brigado com ele, não entrou nessa coisa, mas ele apresentou no 

Santa Isabel um, eu tenho aqui, é muita coisa pra guardar na memória. 

E: Uhum.  

P: Armoriais defendem seu ideal. 

E: Hum.  

P: Tá aqui. Ariano, eu e Jarbas Maciel.   

E: Verdade.  

P: E Carmelato Armorial 

E: No Reino da Pedra Verde.  

P: Ele botou: O Reino da Pedra Verde 

E: O Reino da Pedra Verde. 

P: E ele chamava de sagração número um, pra ele era a sagração número um, o que dava a 

entender que ele pretendia fazer outras sagrações, né. 

E: Sei.  

P: Talvez a sagração fosse aqui, em homenagem à aula espetáculo com esse nome: O Reino 

da Pedra Verde.  

E: Hum. 

P: Porque quando eu coloquei esse título a gente ainda trabalhava junto. 

E: Ah. 

P: Ainda trabalhava junto. E eu fiquei pensando, como é que eu boto esse trecho nessa 

música, ai tem uma coisa que Ariano... Ele fez um reino, o livro dele, tem um livro, Ariano... 

E: Sim.  

P: No Reino? Tem qualquer coisa de Reino.  
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E: Uhum.  

P: Eu disse: "vou observar a palavra o reino, mas o reino de quê? Que eu não vou botar o 

Reino do Armorial não. Eu vou botar..." Deve ter alguma coisa aqui no disco dele... 

E: Referindo-se a isso né? 

P: É. É fácil o nome. É aqui ele devia ter dito que defenderam a, reforçaram com veemência 

as teses de seu ex-professor, não disse Guerra-Peixe.  

E: Hum. 

P: De seu ex-professor de quem foram alunos de estética na Universidade, diante de uma 

pequena plateia, Ariano (ininteligível) explicaram, analisaram, isso é o título. 

E: O título ou a matéria? 

P: A matéria que a gente fez pra lá pro jornal, mas é isso mesmo. Ah... Guerra-Peixe, tá aqui. 

Tá vendo? 

E: Uhum.  

P: Quando ele, Guerra-Peixe... 

E: Conheceu a verdadeira música popular brasileira, nordestina né? 

P: É. Ele se converteu.  

E: Ah. 

P: Foi assim que depois dessa conversão dele no momento em que resolvi fundar o 

Movimento Armorial. 

E: Movimento Armorial. 

P: De fato quando... 

E: Esse jornal é de quando? É de... Recife, 17 de maço 2007 né? 

P: Tá vendo. Já tá com oito anos. 

E: Exatamente. Muito interessante.  

P: É bom tomar nota da data. 

E: Uhum, mas agora ficou gravado aqui, maestro.  

P: Ah, ficou né? 
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E: É, maestro, estamos chegando numa parte final que é uma parte que eu queria muito, 

desejava muito saber, falar um pouco dessa sonoridade né. Como Clóvis Pereira 

constrói a sonoridade nordestina? 

P: Ah, da seguinte forma, em termos melódicos é o uso da sétima abaixada ou da quarta 

levantada ou das duas ao mesmo tempo, certo? 

E: Uhum. 

P: Na tonalidade maior, na tonalidade menor usei a escala (ininteligível), não é. E da 

harmonia, por causa da constância da quarta aumentada... 

E: Hum, gosta de pensar na quarta aumentada como uma constância.  

P: Uma constância, tanto a quarta aumentada como a sétima abaixada.  

E: Sétima abaixada. 

P: Então, a quarta aumentada como não tem o acorde da dominante que não se pode fazer ai o 

acorde da dominante, teria que ser a dominante da dominante e isso não existe, segundo o 

senso europeu. 

E: Uhum.  

P: A gente usa o que, eu cheguei à conclusão por raciocínio que o violonista quando ele chega 

na quarta aumentada ele avança dois trastes, pra pegar digamos em vez de dó sol si ré fá, ré fá 

si estendido, então, ele faz de vez logo ré fá lá ré ou ré fá lá dó e, em geral, não precisa 

colocar a sétima ré fá lá ré dó mi sol dó, ré fá lá ré.  Ré dó si lá fá ré, você quando está perto 

desse segundo, da quarta aumentada ai você volta, se voltar volta geralmente com o si natural. 

Ré fá lá dó si, dó si, não pode ser que fica estranho.  

E: Uhum.  

P: Ré fá lá dó si lá si, pode até fazer ai dependendo do fraseado que muda um pouco a 

sonoridade, mas continua armorial. 

E: Hum, fantástico.  

P: A base é essa, você pensar sempre em duas tonalidades. Eu chamava, eu tentei chamar uma 

vez, uma de dominante e a outra de subdominante que é justamente dois trastes pra trás. Se 

você tá em ré pode vim pra dó, ré, ou então, ré pra cima.  

E: Uhum.  
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P: Então essa daqui seria a dominante do armorial.  

E: A dominante do armorial. 

P: É, e a de cá a subdominante do armorial.  

E: Hum.  

P: Os equivalentes de quinto grau primeiro e quarto grau primeiro. O sétimo abaixado 

substituindo o quarto e o segundo alterado com (ininteligível) apertada representa a 

dominante.  

E: Maravilha.  

P: Isso é um pensamento meu né. 

E: Agora tudo isso com logicamente inspiração e talento né. 

P: Porque eu só cheguei à conclusão disso depois que eu observei (maestro canta o elemento 

musical para o entrevistador) e depois a quarta aumentada no tom de ré. 

(Risos) 

P: É a dominante da dominante.  

E: Exato. Maestro, pra finalizar nas peças, nas obras que eu tive o privilégio de tocar é, 

eu percebo que a sua escrita pras cordas é muito boa, é muito cômoda porque eu como 

um instrumentista de um instrumento de corda tensionada é, às vezes a gente encontra 

dificuldade de certas digitações. E quem me corroborou um pouco isso foi Clovinho, seu 

filho, quando ele disse: "olha, o concerto de papai, o concerto pra violino eu falei é, eu 

falei eu acho que uma coisa ou duas, ele tava todo pronto". Então, essa coisa da 

digitação é importante, o senhor tem obras pra violino, obras pra violoncelo que foram 

gravadas agora (ininteligível) Menezes. 

P: É. 

E: Isso é um honra pra nós, brasileiros, e por que nunca o instrumento viola? 

P: É, rapaz é o seguinte, o violino foi porque Clovinho já estudava, ai eu comecei a fazer esse 

concerto em 1900... sei lá, meu Deus. Clovinho já tava na Europa, ai eu comecei a fazer esse 

concerto, deve ter sido em 1990, por ai assim. Agora o de violoncelo, você veja, eu toquei 

contrabaixo muito tempo na sinfônica. 

E: Uhum. 
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P: Cerca de 10 anos no mínimo e nunca me apeteceu escrever pra contrabaixo não é, apesar 

da proximidade que eu tinha com as digitações. Ai a viola eu nem cheguei a pensar porque eu 

sempre pensei que a viola era uma coisa diferente da mão do violinista sabe, ou falta de 

oportunidade porque pra violoncelo eu nunca pensei escrever uma peça. Eu fui desafiado de 

bom, como é que se diz assim, pra falar assim na realidade foi um desafio de Antônio 

Menezes. Antônio Menezes ele estava na casa de Rafael Garcia em São Paulo e ouviu as Três 

peças Nordestinas, ai ele pediu pra falar comigo. Soube que fui colega de orquestra na Rádio 

Jornal do Comércio, fui regente da orquestra e o pai de Antônio Menezes era o trompista da 

orquestra e, mas conheci Antônio Menezes com oito anos de idade, numa vez que eu fui ao 

Rio. O Antônio pegou o telefone e disse: "Oh Clóvis, tudo bom? Eu me lembro de você e tal, 

eu estou ouvindo a sua música aqui, muito bonita eu achei e eu queria que você escrevesse 

alguma coisa pra eu tocar". Ai eu disse: "mas Antônio, agora danosse tudo, eu não conhece a 

técnica do violoncelo e eu não saberia nem como começar". Ele disse: "você faz o seguinte: 

escreva nem que seja uma página, uma página. Estamos no mês de outubro né e eu quero 

chegar ai em dezembro e tocar (ininteligível). Quero ter o prazer de tirar esse som da sua 

música". Porque é diferente de tudo que ele gravou.  

E: É diferente de qualquer coisa.  

P: Eu disse: "olhe, você já escreveu tudo tecnicamente que se diga que é difícil e você 

também já escreveu tudo tecnicamente e o pessoal acha muito bonito". "Eu me sinto de mãos 

atadas pra fazer a primeira obra logo pra um virtuoso do (ininteligível), se se diz: "se fosse 

pra um principiante, tá certo, eu ficava por aqui mesmo e tal". Ai eu digo: "eita". Ai ele: "mas 

eu quero, prazer em falar com você, fim do ano eu tô ai, me mande a música um mês antes pra 

eu estudar". Eu disse: "você vai ter que estudar, rapaz? Que besteira". 

E: (Risos) 

P: "Me aguarde", ai fui dormir e nada rapaz, eu perder uma oportunidade dessa, uma música 

sendo tocada por um rapaz que já tocou no mundo todo e tal. Ai na segunda noite, eu olhei 

assim e digo: como é que eu começaria? Ai comecei pela frase do canto (maestro canta o 

elemento musical para o entrevistador), tá vendo a sétima ai? 

E: Uhum.  

P: (Maestro canta o elemento musical para o entrevistador) (ininteligível) depois volta. Ai eu 

digo: "oxi, já tem quase oito compassos aqui". 

E: (Risos) 
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P: Eu digo: "eu vu dormir, amanhã eu amanheço mais inspirado", não sei se essa é a palavra, 

ai fiz mais um trechinho, ai eu disse: pera aí, antes de eu me perder eu vou fazer logo a 

introdução. 

(Risos) 

P: Tem que ter uma introdução, eu não quero que ele entre logo de cara. Ai fui escrevendo, ai 

quando foi com uns 15 dias ou 20 já tava pronto o primeiro movimento. "Eita, eu vou usar o 

aboio aqui como o segundo movimento, vou reorquestrar". 

E: O aboio das Três Peças? 

P: Das Três Peças, vou usar o (ininteligível) mais livre aquietar um pouco a orquestra e só 

fica faltando o terceiro movimento. Essa ai do terceiro movimento, ai eu digo: "eu vou fazer 

uma coisa como se fosse assim uma coisa barroca, mas com a sonoridade nordestina". 

E: Com a sonoridade nordestina. 

P: Ai que veio o galope, o ritmo do galope disfarçado no solo, na orquestração eu não me 

lembro se tá e pronto, fui terminando, fui terminando. Ai ele telefonou: "já tá pronta a 

primeira folha?" 

(Risos) 

P: "Pode mandar o primeiro movimento e o segundo"  

E: Que maravilha. 

P: Ai ele disse: "olha, já dei uma lida, pode continuar ai fazendo o resto", pronto. Ai eu 

modestamente chamei de Concertino, o outro de violino eu chamo de Concertino. Ai o 

menino ainda veio de lá e disse: "mas rapaz isso é um concerto, você não tem nada de 

pequenininho aqui, isso é um concerto". 

(Risos) 

E: Um concerto (ininteligível)  

P: (Ininteligível) modéstia do compositor fazer um concerto pra violoncelo. 

E: A sua obra é grande. 

P: E eu me prevenir logo de colocar o nome de Concertino porque depois eu faço um concerto 

pra violoncelo. 

E: E quem sabe pra viola? 
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P: E quem sabe pra viola né. 

E: Exatamente. É o que falta na família.  

(Risos) 

P: Exatamente. 

E: Porque a presença do contrabaixo tanto em Mourão é fundamental. A partitura que 

você escreveu quando se toca somente o quarteto de cordas a gente sente um buraco 

muito grande, uma falta muito grande do contrabaixo. Ele foi muito bem pensado no 

Mourão, então o contrabaixo de certa forma ele já foi privilegiado.  

P: Já foi.  

E: mas falta o instrumento viola. Maestro eu gostaria de lhe agradecer e saber se eu 

posso utilizar a sua entrevista, ela vai ficar resguardada, eu só vou utilizar as ideias é, no 

corpo do trabalho.  

P: Pode, pode.  

E: E mais uma vez é, de parte do humilde admirador de sua obra muito obrigada pela 

sua entrevista.  

P: O prazer foi meu também.  

E: E quando fizer um concerto pra viola eu gostaria, espero... 

P: Você vai ser o estreão.  

E: Oh coisa boa. 

P: Tá prometido. 

E: Muito obrigado.  
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AS OBRAS E ALGUNS DE SEUS MANUSCRITOS 

Três Peças: Manuscrito enviado por Jane Guerra-Peixe ao autor da pesquisa (parte de 

violino) Acervo pessoal. 
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Três Peças: Manuscrito tocado pelo violinista Paulo Bosisio 

Partitura enviada pela pianista Laís Figueiró à Jane Guerra-Peixe  
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Bilhete de Um Jogral - Edição do SESC partitura 
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Bilhete de Um Jogral - Edição que consta na biblioteca da UFRN 
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