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ABSTRACT SUMARY

In this study we tried to show the hipotheses that in Nicanor
Teixeira's (1928) works, the melodic, harmonic, rhythmic,

polyphonic

and

instrumental writing are characteristics that show the assimilation and recriation
of three basic influences: 1) the music that he heard, appreciated and played in
the interior of the state of Bahia, in his childhood and adolescency; 2) the
"choro carioca" - his repertoire and interpretations 3) the barroc commposers
that most influenced him in his classical repertoire.
After the study of his entire artistic ouvre, we chose ten pieces
that were examined according to a process of analysis, focusing on the musical
structure. We also added commentary about, the thecnical and interpretative
aspects of his pieces. The process that was used aided in the detection of
musical characteristics and influences in his work.
A biografical profile was elaborated based on interviews with
the composer, as well as musicians and Teixeira's relative and friends. The
study also includes a completed catalogue of his pieces.
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RESUMO

Neste trabalho tentamos demonstrar a hipótese de que nas
composições de Nicanor Teixeira (1928) as características melódicas,
harmônicas,

rítmicas,

polifônicas

e

de

factura

assimilação e recriação de três influências básicas:

instrumental

denotam

1) da música por ele

ouvida, apreciada e praticada no interior da Bahia, na sua infância e
adolescência; 2) do choro carioca - seu repertório e interpretação e 3) dos
compositores barrocos que mais marcaram em seu repertório erudito.
Após a leitura da obra completa do compositor, escolhemos dez
peças que foram abordadas através de um roteiro de análise, enfocando a sua
estrutura musical, acrescentamos também comentários sobre seus aspectos
técnicos e interpretativos. Esse roteiro tornou possível detectar características
e influências na obra do compositor.
Foi elaborado um perfil biográfico baseado em entrevistas com
o compositor e em depoimentos de músicos, amigos e parentes do mesmo;
além de um catálogo completo de sua obra.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

No primeiro quartel no século XIX, a presença do violão no
Brasil encontra-se registrada nas crônicas dos viajantes europeus. Von
Martius1 relata que, em 1820, mulatos de Belém do Pará dançavam "aos sons
monótonos, sussurrantes do violão, no lascivo lundú ou no desenfreado
batuque". Já o viajante francês Freycinet, em 1822, assim se refere ao
violonista mestiço Joaquim Manuel a quem ouviu na Capela Real da Corte
Imperial: "sob seus dedos, esse instrumento tinha um encanto extraordinário
que eu nunca tive o prazer de ouvir entre os guitarristas europeus"...2
Embora D.Pedro I e D.Pedro II o apreciassem, o violão era
considerado instrumento musical de menor importância, impróprio mesmo às
famílias tradicionais de ilustres proprietários de terras e escravos. Por outro
lado, sua acolhida popular foi crescendo em proporções extraordinárias,
principalmente no Rio de Janeiro e noutras capitais brasileiras. Os romancistas

1

Registro encontrado em VON MARTIUS. Viagem pelo Brasil. Imprensa Nacional, RJ, v.22.
Ver em TINHORÂO,R.Pequena História da Música Popular.p.54 a 57.
2

Registro encontrado em Ronoel Simões, "O Violão no Rio de Janeiro", in VIOLÕES E
MESTRES, n.4, p.44.
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da capital, da segunda metade do século XX (Joaquim Manoel de Macedo,
Machado de Assis e Lima Barreto, entre outros) foram pródigos em referências
ao "pinho" - violão - como grande acompanhador da música urbana que
germinava nas camadas populares.
De 1870 em diante, no Rio, assistiu-se ao desenvolvimento e
proliferação de conjuntos instrumentais (dois violões, cavaquinho, flauta, etc.)
que tocavam as músicas em voga - em sua maioria valsas, polcas e schottisch
importados da Europa - com um jeito, uma acentuação bastante peculiar:
surgia o choro que, mais tarde, transformar-se-ia em gênero musical.
Alexandre Gonçalves Pinto, "chorão" carioca apelidado de
"Animal", em seu livro de memórias1 arrolou cerca de 285 chorões, entre
instrumentistas, cantores e demais participantes das rodas de choro desde
1870. Dentre os instrumentistas citados é preponderante o número de
violonistas - 85 - demonstrando como o violão tornara-se parte fundamental,
também daquela música instrumental de caráter eminentemente popular.
Nesta plêiade de violonistas, citada por Animal, havia muitos
compositores que não tiveram grafadas musicalmente suas obras para violão
solo. Talvez a importância dessas peças recaísse mais na interpretação das
mesmas. Exemplo marcante disto é o caso de Satiro Bilhar [1860 (?) - 19261,
autor de cerca de 5 peças, admirado por Donga - apelido do violonista Ernesto
dos Santos (1889 - 1974) - e Villa Lobos2 pela interpretação que dava as

1
2

. Alexandre Gonçalves Pinto. O Choro: Reminiscência dos Chorões antigos.
Heitor Villa-Lobos homenageou-o em suas Bachianas n. 1.
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mesmas. Dele diziam que o importante não era o que ele tocava e sim pelo o
que ele tocava1.
A vida musical da cidade, todavia, também passava pelos
saraus nas casas das famílias tradicionais, onde o piano era o principal astro
sendo ainda possível serem admitidas flautas entre outros instrumentos "
sérios": o violão aí não tinha entrada.
Todavia, os músicos que animavam os salões das elites, como
Joaquim Antonio da Silva Calado e Chiquinha Gonzaga, conviveram
estreitamente com os seresteiros do violão. Chiquinha Gonzaga, sentindo que
o violão era menosprezado, organizou uma apresentação no teatro São
Pedro2, onde reuniu cem (!!) violonistas em 1886/7 (?).3
Na virada do século a abertura do mercado musical carioca,
antes restrito aos teatros, circos, suas orquestras e seus "professores", ocorria
com: o advento das gravações da música popular aqui produzida: o incremento
dos bailes populares; a proliferação dos ranchos e outras agremiações
carnavalescas; o recrudescimento de festas populares, de origem religiosas ou
não.
Isto tudo, somado ao grande incentivo da escola informal do
choro, iria proporcionar maior motivação aos músicos amadores (maioria

1

As Vozes Desassombradas do Museu, p.76-77

2

Este teatro, localizado na Praça Tiradentes onde hoje está o Teatro João Caetano, foi
fundado como Real Teatro São João em 28/5/1810. Ver: Noronha Santos. As Freguesias do
Rio Antigo.p.97.
3

Marisa LIRA. Chiquinha Gonzaga, grande compositora popular brasileira. p.53-54
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absoluta entre os violonistas) a se aprimorarem no domínio de seu instrumento.
Com o violão este processo se deu de forma inequívoca, e que será explanado
a seguir. Embora tenha-se notícias do ensino de violão por música no Rio,
desde a 2ª metade do século do séc. XIX, através de professores como Alfredo
de Souza Imenez e Ernani Figueiredo, sabe-se ter sido exceção. A procura e
divulgação dos métodos dos violonistas europeus clássicos, do início do século
XIX1, tornava-se mais popular à medida que violonistas das melhores rodas do
choro não só admitiam tê-los praticado (Villa-Lobos) como também passaram a
dar aulas por seus métodos (Joaquim Francisco dos Santos: o Quincas
Laranjeiras).
Se

Sátiro

Bilhar

personificou

o

caráter

extremamente

intuitivo/criativo dos compositores violonistas oriundos da escola do choro,
Quincas Laranjeiras (1873-1935) representou o violonista-compositor que, sem
perder sua pujança intuitiva, dedicou-se com afinco aos estudos musicais e à
difusão do ensino do violão por música sendo, provavelmente, o professor mais
conhecido do Rio de Janeiro das décadas de 1910 e 1920. Entre seus
inúmeros discípulos pode-se destacar Levino da Conceição, José Augusto de
Freitas, Donga, Antônio Rebello, entre outros.

Capital da República e maior economia urbana do país, o Rio de
janeiro tornava-se, cada vez mais, pólo de atração para músicos brasileiros de
diversas regiões: em parte por alimentar a esperança de melhores condições

1

F. SOR (1778-1839), M. GIULIANI, D. AGUADO (1784-1849), entre outros.
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de sobrevivência, em parte devido ao surgimento de gravadoras que,
rapidamente, montam um esquema nacional de distribuição. As primeiras
gravações tendo o violão como instrumento acompanhador foram de fins do
séc. XIX/início do séc.XX1.
Em 1904, num fluxo migratório determinado por aqueles fatores,
veio para essa cidade o operário João Teixeira Guimarães, que se consagraria
- com o nome de João Pernambuco - um dos mais importantes violonistascompositores brasileiros. Aportou nessa capital com 20 anos e sólida cultura
popular & musical adquirida na convivência não só com os mais reconhecidos
violeiros pernambucanos como os seus mestres informais do violão (resultado
de freqüência assídua, dos 12 aos 19 anos, ao Mercado e Pátio de São Pedro,
no Recife)2.
Em sua infância vivera no interior pernambucano (Jatobá). É
importante ressaltar o quanto a presença da viola, atravessando quase quatro
séculos era (e tem sido) intensa na cultura popular do interior nordestino.
Trazidos pelos portugueses ainda no primeiro século de colonização, é um
instrumento de afinação variável, sendo encontrado principalmente com 4, 5 ou
6 cordas duplas (oitavas ou não), que foi fundamental para feira, festas de reis
e outras comemorações festivas, ora como solista, ora como instrumento
acompanhador.

1

Podemos citar, por exemplo, as modinhas e lundus gravadas por Baiano e Cadete, entre
outros. Ver Tinhorão, Música Popular: do Gramofone... etc., p. 13-31
2

LEAL & BARBOSA - João Pernambuco, a arte de um povo.
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Pode-se inferir que a proximidade de João em criança com
essas feiras, e sua cultura musical de múltiplos ritmos, deixaria marcas
profundas na criatividade do futuro músico.
No Rio de Janeiro, João Pernambuco, após conseguir
colocação como ferreiro, começou a freqüentar reuniões de choro e tornar-seia presença de uma atividade intensa e marcante nas festas da capital, em
seus grupos musicais mais relevantes e em gravações. Suas criações musicais
deram ensejo à famosa frase do maestro Villa-Lobos de que Bach não se
envergonharia de assinar seus estudos.1
Por outro lado, a vivência musical dos violonistas na capital
brasileira foi também enriquecida pela vinda de concertistas estrangeiros, como
Austin Barrios e Josefina Robledo. Esta violonista espanhola, além dos recitais
realizados, divulgou, entre os muitos alunos que aqui teve, a visão técnica e
musical de seu mestre, o guitarrista e compositor espanhol Francisco Tárrega
(1852-1909). Já o artista paraguaio Barrios, com certeza o maior violonistacompositor das Américas, da primeira metade do séc. XX, além de suas muitas
apresentações no Brasil, conviveu e travou laços de amizade & entendimento
musical, entre 1916 e 1930, com Quincas Laranjeiras, João Pernambuco2,
entre outros.
Além daqueles concertistas, aqui estiveram, na década de 20, o
espanhol Regino Sainz de La Maza e o argentino Juan Rodrigues. Este último

1

Hermínio Bello de Carvalho. Mudando de Conversa, p.107.
Existe uma fotografia retratando esta amizade entre Barrios, Pernambuco e Quincas. Ver em
"João Pernambuco: a arte de um povo", p. 29.

2
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fixou-se por um certo tempo nesta cidade, lecionando e dando recitais, em
alguns dos quais incluiu músicas de mestre Quincas1.
Acreditamos que da convivência entre, basicamente, três
grupos distintos - violonistas chorões que não liam música, violonistas do choro
mas que aprenderam música e executavam os clássicos, e concertistas
estrangeiros que estiveram no Rio de Janeiro - surgia a escola do violão
brasileiro como instrumento solista.
Esta "escola" engloba o repertório e sua interpretação. Fora a
marcante exceção de Villa-Lobos, todo o repertório do violão brasileiro da
primeira metade do séc. XX, restringe-se a choros, valsas, maxixes, cateretês,
mazurcas, polca enfim, danças populares tratadas de forma instrumental. Além
das danças encontramos apenas pequenos prelúdios e estudos2. Torna-se
claro que aqueles violonistas-compositores não estudaram contraponto, fuga,
formas musicais, etc.; que seu conhecimento de música erudita provavelmente
limitava-se às peças do repertório "clássico" que executavam no violão ou que
ouviam tocar através de outros violonistas3, e, apesar desse tipo de formação
não acadêmica - ou graças a ele - construíram uma obra instrumental que se
destaca pela sua perfeição adequação ao violão e pela sua exploração do
mesmo através de uma perspectiva bem brasileira. Ressaltamos que, dentro
deste repertório, ainda não suficientemente pesquisado, o violonista de hoje

1

Revista "O Violão", n. 6, p. 21.
Por exemplo: os Estudos de Pernambuco, Prelúdio em Ré menor de Quincas, etc.
3
Este repertório se constituía essencialmente de: transcrições de Bach, Beethoven Chopin,
Albeniz, de violonistas-compositores dos séculos XIX e XX.
2
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pode encontrar peças de real valor estético - mesmo com sua simplicidade
formal - e que exigem um bom grau de virtuosidade técnica e interpretativa.
Na segunda metade do séc. XX, Nicanor Teixeira surge como
um genuíno representante desta estirpe de violonistas-compositores ligados ao
choro e à música de concerto para violão. Ele foi aluno de Dilermando Reis, um
dos mais famosos violonistas brasileiros, tanto como acompanhador quanto
como solista, que participou ativamente da época áurea do rádio (décadas de
30 e 60). Dilermando, grande compositor e mestre da "escola" do choro, por
sua vez, havia sido discípulo de Levino Albano da Conceição, violonista cego
de técnica poderosa e inspirada composição, a quem mestre Quincas
Laranjeiras auxiliou na formação técnico-musical.
Sem dúvida, esta "genealogia" acarretou para Nicanor Teixeira,
em primeira mão, uma maneira característica de interpretar o repertório
brasileiro de violão.
Oriundo do interior da Bahia, Nicanor chegava ao Rio de Janeiro
com 19 anos e trazia, além do violão, sua vivência da música regional
nordestina. Esta experiência, aliada à sua ligação com o choro carioca e às
suas interpretações dos compositores barrocos, viria moldar a sua obra para
violão.
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CAPÍTULO II

MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA

O objetivo que nos guiou no transcorrer desta pesquisa foi
a tentativa de demonstrar a hipótese de que as composições de Nicanor
Teixeira1 as características melódicas, harmônicas, rítmicas, polifônicas e de
factura instrumental denotam assimilação e recriação de três influências
básicas:
1) da música por ela ouvida, apreciada e praticada no interior da Bahia, em
sua infância e adolescência;
2) do choro carioca - seu repertório e interpretação;
3) dos compositores barrocos que mais o marcaram em seu repertório erudito.
Nosso primeiro procedimento foi coletar todas as peças de
Nicanor Teixeira e elaborar um catálogo completo da obra do compositor.
também foi realizada uma revisão da bibliografia sobre o mesmo, incluída,
juntamente com o catálogo, ao final desse capítulo.
Através de leitura e execução de sua obra completa,
escolhemos dez peças que consideramos representativas de suas principais
características composicionais.
Esperamos que o presente estudo possa propiciar ao intérprete
elementos para uma melhor compreensão da obra de N.T., peculiar
1

No decorrer do texto o nome de Nicanor Teixeira será assim abreviado: N.T.
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representante da tradição de violonistas-compositores brasileiros de formação
marcadamente popular.
As dez peças analisadas são:
- Carioca 1
- Ponteio
- Ponteio 1
- Suíte Pequenas Paisagens (4 movimentos)
- Procissão
- Romaria do Bom Jesus da Lapa
- Auto-Retrato – Batuque
Elas foram abordadas através de um roteiro de análise que enfocou os
aspectos: melódico, harmônico, rítmico e polifônico; além de comentários sobre
os aspectos técnicos e interpretativos. Este roteiro tornou possível detectar
características e influências na obra do compositor.
Foram realizadas vinte entrevistas com o compositor que,
juntamente com outros materiais, tais como: programas de concerto, recortes
de jornais, entrevistas com pessoas da relação de N.T., etc.; permitiram traçar
seu perfil biográfico. Uma última entrevista, que versa mais especificamente,
sobre o pensamento musical de N.T. foi transcrita, sintetizada e incluída em
anexo por considerarmos ser de fundamental importância para uma maior
compreensão estética e humanista de sua obra.
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DEFINIÇÃO DE TERMOS UTILIZADOS NA ANÁLISE
Factura - forma característica de acompanhamento: maneira de fazer.
Melodia acordal - melodia que articula em seu desenrolar, acordes de qualquer
espécie.
Polifonia contrastante - polifonia que apresenta aspectos imitativos.
Polifonia oculta ou conseqüente - polifonia articulada em diferentes planos,
contida em uma só voz.
Ritmo motórico - rítmo articulados em valores iguais, sem pausas e de emissão
contínua.
Seqüências - forma de desenvolvimento temático em que se apresenta um
modelo com sucessivas reproduções, que nada mais são que transposições do
modelo dado, em outra altura.
Membro auxiliar - introduções, postlúdios, transições, retransições, codas e
codettas.
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REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA

A produção de N.T. como compositor e violonista, foi abordada,
até o presente momento, por dois autores: Henrique Pedrosa e Hermínio Bello
de Carvalho.
No livro "Música popular brasileira estilizada" , Pedrosa levanta
o problema de denominações, de classificações da obra de músicos brasileiros
como Nazareth, Callado, Tupinambá e Pernambuco, entre outros. Segundo ele,
essas obras não se inserem apenas nos assim chamados domínios da música
erudita nem somente nos da música popular. Pedrosa as engloba na categoria
de música popular brasileira estilizada, por ele assim definida:
“...englobando a da MPB e a erudita) possui a intenção técnica
apurada,

cujo

interior

exige

execução

e

ambientação

necessariamente livre de todo o ruído para a perfeita audição
da minuciosa construção sonora. Todavia a tal complexidade
não está apenas na escrita musical, e sim na importância e
privilégio da apresentação desses elementos. Na Bossa Nova,
por exemplo, existem acordes sofisticados, porém o lugar
reservado a sua audição e comparativamente secundário:
fazem parte do acompanhamento e podem sofrer constantes
modificações por parte dos arranjos e adaptações.
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Já na música estilizada o autor pretende dar o
melhor retoque e disposição sonora definitiva. Numa a
espontaneidade exerce menor peso em relação a criatividade
intelectual. Na música não estilística a espontaneidade se une
mais à criatividade sem tantas preocupações formais ou de
extrema originalidade.
O ritual de apresentação do produto final na
música estilizada revela, por um lado, o extremo desejo de uma
audição totalmente clara, sem interferências, translúcida e
cristalina, motivado pelo enorme peso dado as relações de
sons e melodias, de timbres e intensidades. Por outro lado, na
"popular"

revela

uma

ambientação

mais

descontraída,

espontânea, silenciosa mas sem rigor, bem mais adequada aos
elementos clara e facilmente apreendidos mesmo por uma
mente mais distraída."1

Pedrosa também faz um levantamento do repertório para flauta,
piano e violão, no qual insere N.T.. Como em todas as outras biografias
apresentadas no livro, a de N.T. é apenas um pequeno esboço e traz a citação
de algumas composições.
Hermínio Bello de Carvalho em seu livro "Mudando de
Conversa" - uma coletânea de artigos sobre música e músicos brasileiros 1

Música Popular Brasileira Estilizada. p.80-81.
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inclui um texto à guisa de apresentação de concerto para Nicanor Teixeira e
Sergio Pinna. Neste, levanta a questão da escola do violão brasileiro e da sua
"literatura arquitetada por rudes mestres que nem sempre sabiam o artesanato
do pentagrama", essa mesma literatura que iria compor o recital de N.T. e
Sergio Pinna. Traça também um pequeno perfil biográfico de ambos. Sobre
N.T. afirma que:
" Como todo bom músico do interior, seu
aprendizado foi junto à sua comunidade, onde se notabilizou
como acompanhador de todo e qualquer gênero musica. E
'dando pé', inventava. E foi inventando que construiu sua
capacidade contrapontística, seu virtuosismo de solista, sua
criatividade como compositor."1
O artigo traz também vários dados de interesse geral sobre
músicos brasileiros e esboça levemente um confronto entre três escolas do
jazz, do flamenco e do violão brasileiro.

1

Mudando de Conversa. p.106.
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CATÁLOGO COMPLETO DA OBRA DE NICANOR TEIXEIRA ATÉ 1993
Título

Ano

Formação

Duração
Aprox.

Edição

Choro na Cidade
da Barra

1943

Violão solo

1'20"

Carioca 3 (Choro
em Sol Menor)

1944

Violão solo

2'25"

Ed.Ricordi
Brasileira, SP,
1984
Ed.Max
Eschig, Paris.

Olhos que
choram

1953

Violão solo

3'40"

Ed.Monabluc,
Rio, 1958

Filigrana
(Fragmentos de
Choro)

1954

Violão solo

1’

Publicada na
Revista
“Violão e
Mestres” nº2,
SP, 1964.
Ed.Margaux
Berlim, 1992

Título

Ano

Formação

Duração
Aprox.

Edição

Velha
Lembrança

1956

Violão solo

2'40"

Carioca nº1

1957

Violão solo

1'40"

Ed.Ricordi
Brasileira, SP,
1984
Ed.Monabluc,
Rio, 1958
Ed.Max
Eschig, Paris
19--

Estudo nº2

1957

Violão solo

2'

Ed.Monabluc,
Rio, 1958
Ed. Margaux
Berlim, 1992

Prelúdio em Si
Menor (Prelúdio
Romântico)

1960

Violão solo

2'45"

Ed.Margaux
Berlim, 1992

Estudo nº3

1961

Violão solo

40"

Estudo Brilhante

1961

Violão solo

2'45"

Ed. Margaux
Berlim, 1992
Manuscrito do
autor

1ªaudição

Gravação

Observação
Dedicada a
Almerindo Guedes

Do autor em
disco
independente:
"O Violão
Brasileiro de
Nicanor
Teixeira". Rio,
1977.

Dedicada a
Herminio Bello de
Carvalho, na
década de 60
1ª peça editada

Na publicação da
revista "Violão e
Mestres" nº4, traz a
seguinte
dedicatória: "Ao
amigo Nelson
Martins Cruz”

1ªaudição

Gravação

Observação
Dedicada a Almerindo
Guedes
Dedicada a Maria
Luiza Anido. Sua
1ªedição, pela
Monabluc, saiu com o
nome de Estudo nº1
por engano, pois era
para ser Choro nº1.
Por sugestão de
Turíbio Santos, esta
música teve seu título
trocado para Carioca
nº1 e, com esta nova
denominação, foi
publicada pela editora
francesa.
Segundo o autor, este
é, realmente, o Estudo
nº1, mas devido à
edição da Monabluc, a
que já nos referimos,
ficou sendo o nº2.

Do autor em
disco
independente:
"O Violão
Brasileiro de
Nicanor
Teixeira". Rio,
1977.

Gravação
caseira em
sarau na casa

Jacob do Bandolim
gostava muito deste
estudo e o colocava
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Ponteio nº1

1963

Violão solo

2'

Ponteio nº2

1963

Violão solo

1'

Suite nº2

19631968

Violão solo

4'20"

Cantiga nº2

1966

Violão solo

2'

Título

Ed.Ricordi
Brasileira, SP,
1984
Ed.Ricordi
Brasileira, SP,
1984
Ed.Irmãos
Vitale, 1968

do Jacob do
Bandolim

com frequência em seu
programa da Rádio
Nacional, “Disco de
Ouro”. Em 1987,
Nicanor dedicou este
estudo ao violonista
Nicolas de Souza
Barros.

Columbia
Discos. Waltel
Blanco. Só o
primeiro
movimento.

Os três primeiros
movimentos da suíte
foram compostos
separadamente:
Ponteio – 1963,
Cantiga – 1966(na
Bahia) e Variação –
1968. O autor pensava
em compilar os
Ponteios 1 e 2 em
forma de suite, mas
acabou editando a
Suite nº2 primeiro;
desta forma a Suite nº1
acabou por não existir.
Para esta cantiga,
escrita em um fim de
semana passado em
Paquetá, na Baía de
Guanabara, o autor fez
três arranjos: para duo,
trio e quarteto de
violões.

Ed.Ricordi
Brasileira, SP,
1984

Ano

Formação

Duração
Aprox.

Edição

Prelúdio 1

1966

Violão solo

30"

Prelúdio 2

1966

Violão solo

20"

Prelúdio 3

1966

Violão solo

30"

Carioca nº2

1968

Violão solo

2’

Ed.Max
Eschig, Paris
19--

Lamento do
Cantador
Nordestino

1974

Violão solo

2'10"

Manuscrito do
autor

Valsinha
Romântica nº1
Pequena
Fantasia e
Variação

1978

Violão solo

1'20"

1979

Violão solo

3'35"

Ed. Margaux
Berlim, 1992
Ed.Ricordi
Brasileira, SP,
1984

1ªaudição

Gravação

Observação

Ed. Margaux
Berlim, 1992
Ed. Margaux
Berlim, 1992
Ed. Margaux
Berlim, 1992

Tapecar
Gravações,
"Choros do
Brasil”, LP-X50. Violão:
Turíbio Santos
e João Pedro
Borges.

Dedicada a Oscar
Cáceres.

O tema desta peça foi
recolhido por Cezar
Cruz. O autor
harmonizou e arranjou
para violão, fazendo
algumas modificações no
final do tema.
Dedicada a Sergio Pina.
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Pequena
Modinha

1983

Violão solo

1'

Ed. Margaux
Berlim, 1992

Valsinha
Romântica nº2
Mariquinha
Duas Covas
(Batuque)

1985

Violão solo

1'20"

1986

Quarteto de
violões

5'12"

João Benta no
Forró
(Sanfoneiro de
Caf arnaun)

1987

Quarteto de
violões

4'50"

Manuscrito do
autor

Porque sim

1987

Canto e
violão

2'

Manuscrito do
autor

Procissão

1987

Quarteto de
violões

2'50"

Manuscrito do
autor

Ed. Margaux
Berlim, 1992
Manuscrito do
autor

Título

Ano

Formação

Duração
Aprox.

Edição

Tudo que for
necessário
Memórias de um
Reisado

1987

Canto e
Violão
Quarteto de
violões

2'30"

Manuscrito do
autor
Manuscrito do
autor

Suite Pequenas
Paisagens

1988

Violão solo

7'30"

Manuscrito do
autor

Nossa Canção
(Elegias)

1988

Violão solo

3'

Manuscrito do
autor

Eu vou me
amassiá

1989

Canto e
Violão

2’

Manuscrito
cópia feita por
Maria Haro

Saga

1989

Canto e
Violão

2'40"

Manuscrito
cópia feita por
Marcia
Jacques

Romaria de Bom
Jesus da Lapa

1990

Quarteto de
violões

5'

Manuscrito do
autor

1987

2'30"

Esta peça também teve
o título de “Fragmentos
de Canção".
Quarteto
Carioca de
Violões, 1986,
RJ.
Quarteto
Carioca de
Violões, 1987,
RJ.

Quarteto
Carioca de
Violões, Sala
Cecília
Meireles,1990,
RJ.

1ªaudição

Gravação
particular, do
Quarteto
Carioca de
Violões.
Gravação
particular, do
Quarteto
Carioca de
Violões.

Gravação
particular, do
Quarteto
Carioca de
Violões.

Gravação

Feita entre agosto e
setembro de 1986.
Dedicada a Othon
Saleiro.
Feita entre fevereiro e
maio de 1987. Dedicada
aos pais do compositor.
Letra de Marcia Jacques,
dedicada à poeta Ana
Cristina César. A música,
feita em parceria com
Sergio Pina, é da década
de 1970.
Feita de agosto a
setembro de 1987.
Dedicada a Othon
Saleiro.

Observação
Letra de Marcia Jacques.

Escola
Nacional de
Música, Salão
Leopoldo
Miguez,
28/03/90.
Violão: Maria
Haro

Sala Guiomar
Novaes, RJ.
Voz: Eládio
Perez
Gonzalez.
Violão: Maria
Haro.
Agosto/1990.
Sala Guiomar
Novaes, RJ.
Voz: Eládio
Perez
Gonzalez.
Violão: Maria
Haro.
Agosto/1990.

Iniciada em fim de 1987
e terminada em início de
1988.
Feita a pedido de Turíbio
Santos e dedicada a ele.
Possui quatro
movimentos:
I-Princesias do Barroco
Nordestino
II-Sustenidos de Roberto
Sátiro
III-Trovador e a Canção
IV-Allegro Pomposo
Este peça recebeu, seis
meses após sua
composição, letra da
poeta Marcia Jacques e
a canção recebeu o título
de "Elegias”.
Letra e música de
Nicanor Teixeira.

Letra de Marcia Jacques.

Dedicada a Maria Haro.
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Auto-Retrato

1990

Violão solo

2'20"

Manuscrito do
autor
Manuscrito do
autor

Concertante nº1

1990

Violão solo

1'40"

Concertante nº2

1990

Violão solo

2'

Manuscrito do
autor

Canção Terna

1993

Violão solo

2'30"

Manuscrito do
autor

Escola
Nacional de
Música.
Violão: Maria
Haro. 8/12/90.
Escola
Nacional de
Música.
Violão: Maria
Haro. 8/12/90.

Dedicada a Cesar
Ferreira Cruz.
Dedicada a Maria Haro.

Gravação
particular, do
Quarteto
Carioca de
Violões.
Gravação
particular, do
Quarteto
Carioca de
Violões.

Dedicada a Maria Haro.

Dedicada a Vinicius
Fonseca Ferreira.
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CAPÍTULO III

NICANOR TEIXEIRA: PERFIL BIOGRÁFICO

Nicanor de Araújo Teixeira nasceu no dia 1º de junho de 1928,
em Barra do Mendes, interior da Bahia. Filho de Floriano Teixeira e de Amélia
Batista de Oliveira Teixeira, Nicanor foi o quinto filho de uma família de sete
irmãos: Edith, Claudinor, Dirce, Renato, Walmira, Maria Amelia e Floriano. Sua
mãe cuidava da casa e dos filhos e seu pai exercia o oficio de coureiro. "Seu"
Floriano possuía um pequeno sítio no interior e a casa em Barro Alto, para
onde a família se transferiu quando Nicanor contava com uns 3 anos de idade.
Localizado a 15 Km de Barra do Mendes. Barro Alto é um distrito de Morro do
Chapéu. Nicanor ainda lembra de uma época, em que bem pequenino morou
com seu avô, na roça, em Morro Grande. Na propriedade do avô, havia a casa
de farinha, onde o trabalho de descascar e moer a mandioca era acompanhado
por cantos. Lembra também de noites de luar nas quais o velho Leandro, que
morava numa casa de estuque nas terras do avô, cantava, se acompanhando
na viola. De volta à casa dos pais em Barro Alto, Nicanor, o pequeno Nô às
vezes ajudava seu pai com os couros. Era uma maneira que seu Floriano tinha
de aquietar o menino. Nicanor adorava ir a folguedos e tirar as meninas para
dançar. Arranjava qualquer desculpa para fazê-lo. "Seu" Floriano era severo, e
uma vez percebida a artimanha do menino, dava corda até que a
desobediência se consumasse. Ai então, castigava à moda patriarcal: com
algumas "cintadas" à guisa de corretivo. Sua mãe por sua vez, quando achava
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que devia intervir, livrava o pequeno do castigo. Nesses primeiros anos da
infância, Nicanor tocava um flautim de flandres, que ele mesmo havia
comprado, e depois uma gaitinha de boca.
Desde os 8 anos freqüentava as festas anuais de Manuel do
Gergelim, que era um homem humilde e devoto do Coração de Jesus. Por mais
de 20 anos. Manuel do Gergelim fez essa festa para o Coração de Jesus, no
dia 6 de agosto. O conjunto formado por 2 ou 3 gaitas de bambú, 2 taróis, 2 ou
3 flautas em dueto era dirigido por "seu" Manuel na zabumba, da qual era
exímio executante. Para Nicanor, a cantilena de seu quarteto Mariquinha Duas
Covas lembra muito a música dessas festas. Além destas, em sua infância, ele
ouvia os violeiros que passavam por Barro Alto rumo às festas do Bom Jesus
da Lapa, a festa era em agosto, mas os romeiros já passavam por lá em maio,
junho e julho. Ouvia também os cantos de reis e seus violeiros da região como
Zé Pedrão e Gustavo de Teresa, homens parrudos mas com mão hábil na
viola, além das procissões "de vela acesa" e, na quaresma, a tradição de
Lamentar as almas, que era chamada de "alimentar as almas", nas quais eram
cantados benditos tristes e acabava em baile de sanfona. Muitas vezes
também, fugia de casa, à noite, para ouvir o Zizo, que era violonista e cantor,
tocar na rua do Aperto (zona do meretrício). Se seu pai descobria, mais uns
corretivos...
Com uns 9 anos seu pai lhe deu um cavaquinho. O vizinho Adalberto Bodão - havia comprado um cavaquinho e tinha aulas com João
Sátiro, mas custava a aprender. Nicanor assistia as aulas pela janela. Depois
de algumas aulas João Sátiro desafiou o menino a mostrar o que aprendera de

28

tanto observar. O pequeno manejou o instrumento com destreza bem superior
à do aluno. João sugeriu então a seu Floriano que adquirisse o cavaquinho
para o filho. Passou então a acompanhar o terno rosa do qual suas irmãs
faziam parte. O terno era formado por moças vestidas de rosa, que cantavam
em festas religiosas e os instrumentos acompanhadores eram violão, sanfona e
cavaquinho.
Com 12 anos, a mão crescendo, ganhou um violão. Teve
algumas aulas, poucas, com Roberto Sátiro, irmão de João, que lhe ensinou
alguns acordes. Roberto Sátiro era um homem simples que não tinha muita
facilidade para a música, mas que gostava muito e, na sua vaidade ingênua
achava que era bom acompanhador. Fez até um violão, no qual não colocou os
trastes após a 12ª casa porque dizia que eram "só para compor", que não se
usavam...
Com 13, 14 anos, Nicanor tocava em bailes e festas
acompanhando o saxofonista Almerindo Guedes, principal músico de Barra do
Mendes. Também tocava em bailes com o amigo da mesma idade, também
violonista, Antônio Martins. Acompanharam muitos sanfoneiros, dentre os quais
João Benta, natural de Cafarnaum, famoso sanfoneiro da região. Nessa época
N.T., que tinha começado tocando violão com palheta, já tocava de dedeira e,
junto com Antonio, estudava o método de Américo Jacomino (só de acordes).
Nesse tempo (1940-42), em Barro Alto só se ouvia rádio quando passavam
mascates. Já em 1943, quando o Brasil entrou na Guerra, os cidadãos, de
Barro Alto se cotizaram e compraram um rádio, que foi instalado na residência
de um figurão da região (Miguel Marques de Almeida), aonde se reuniam para
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ouvir as notícias. Nicanor passa então a ouvir e admirar o violão de Rogério
Guimarães.
A partir de seus 15 anos, N.T. trabalhou como empregado numa
farmácia e depois numa loja de tecidos. Por essa época trocou aulas de violão
pelo feitio de seu primeiro terno, com o alfaiate da cidade. Com quase 18 anos
o padrinho lhe dá sociedade em um armazém de carnes e bebidas. Com essa
sociedade o padrinho esperava casá-lo com uma filha, mas no pensamento de
Nicanor a idéia de vir para o Rio de Janeiro já estava amadurecida. Ele queria
ir para onde estava a música que o encantava, onde estava Rogério
Guimarães. Segundo suas próprias palavras: "Era a música, fui trazido por uma
porção de colcheias me empurrando". A viagem para o Rio de Janeiro, em
1948, foi uma boa aventura. Meios de transporte: caminhão - até Xique-Xique;
navio-gaiola - até Pirapora: trem de Pirapora ao Rio, com baldeação em Belo
Horizonte. Nessa baldeação Nicanor deixou as bagagens numa pensão e foi
conhecer a cidade, voltou tarde, porta trancada, dormiu no jardim. Ao chegar
ao Rio vai direto procurar um parente que morava no Méier, para o qual trazia
carta de recomendação e que o hospedou por duas noites. Logo encontra uma
casa de cômodos na rua Senador Rompeu, na qual se aloja. Em março de
1948, entra para o serviço militar, no 1º Batalhão de Carros de Combate. O
terceiro sargento do quartel era o sambista Nelson Sargento. Em 1949. Nicanor
emprega-se no comércio, onde trabalhará até 1954, em uma loja de roupas 'Galeria de Roupas' na antiga rua Larga, hoje Marechal Floriano.
Em 1950, conhece Dilermando Reis e em março de 51
consegue finalmente o necessário para poder financiar as aulas. Apresenta-se
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para a primeira aula, na rua Araújo Leitão nº 818, no Lins de Vasconcellos, na
casa de Dilermando, onde este dava aulas aos domingos, das 9 ao meio-dia.
Eram aulas coletivas. Como Nicanor era o aluno mais recente, foi o último a ser
ouvido. Na época ele tocava de dedeira, mas ao ver todo mundo na aula sem
usar dedeira, deixou a sua no bolso e tocou sem. Tocou duas músicas de sua
autoria: Choro em Sol menor (atual Carioca nº 3) e o choro na Cidade da Barra.
Ele tocava muito rápido, só de polegar. Quando acabou a turma toda riu e
comentou: "Aí Dilermando, até que enfim apareceu um polegar para competir
com o teu!". Nicanor freqüentou as aulas domingueiras de Dilermando até
1954. Aprendeu então a ler música através dos métodos que o mestre utilizava:
Carcassi, escalas, músicas de Tárrega, etc.
Em 1952 apresentou-se no programa de calouros de Ary
Barroso. Os prêmios estavam acumulados, tanto para quem tirasse a nota
máxima (5,0), quanto para a 2ª nota (4,5). Auditório da Rádio Tupi, na Av.
Venezuela, lotado. Nicanor suava em bicas. Quem ficava no gongo - que se
batesse eliminava o candidato - era o ator Tião Macalé. Apesar de todo o
nervosismo, ele tocou a Dança Paraguaia do Dilermando e levou a nota 4,5.
Ganhou bastante dinheiro e foi comemorar com os amigos que moravam com
ele na pensão do bairro de Fátima e que haviam acompanhado tudo pelo rádio.
Entre os alunos de Dilermando que logo fizeram camaradagem
com N.T., estava Deoclécio Melin. Dilermando tocava com cordas de aço.
Melin apresentou a Nicanor os discos de Andrés Segóvia, induzindo-o a tocar
em nylon. Por volta de 1953 conhece o professor Antônio Rebello (avô de
Sérgio e Eduardo Abreu) e também Jodacil Damasceno, na época aluno de
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Rebello. Este achava Nicanor muito especial, dizia que "o baianinho, quando
nasceu, tinha uma bainha na fralda para colocar o violão". Enquanto foi aluno
de Dilermando, qualquer dúvida ou dificuldade que surgisse na leitura ou
escrita musical, N.T. procurava o auxílio de José Maria da Silveira, violinista
amigo de Dilermando que escreveu muitas das músicas do mestre.
Na década de 40, Dilermando faz muito sucesso no Cassino da
Urca com uma orquestra de violões. Por volta de 1954, ele tentou reviver este
trabalho. Participavam deste conjunto: Chico Sá, N.T., Molina, Hilton Ramos,
Waldir León (levado por N.T.), Simplício, Oswaldo Mendes (que tinha tocado na
primeira), Deoclécio Melin e Evilásio Maciel. Dilermando não escrevia os
arranjos, mas criava as vozes na hora, e dava certo. Esta segunda orquestra
não chegou a se apresentar, porque muitos faltavam aos ensaios e
Dilermando, chateado, encerrou o trabalho.
Em 1955, Nicanor larga o comércio passando a dedicar-se
inteiramente ao violão. Começa a lecionar no Conservatório Musical do Rio de
Janeiro, na rua Voluntários da Pátria, onde também recebe aulas de teoria e
solfejo da professora Divanira. É chamado por Neuza de Souza para lecionar
no Instituto Brasileiro de Cultura e Música (IBCM), onde conheceu Mário
Montenegro, Diva e João Abalada. Leciona também no Conservatório Brasileiro
de Música - filial Laranjeiras. Por essa época trava conhecimento com o
concertista uruguaio Oscar Cáceres. Esse encontro transforma-se em uma
sólida amizade, o mesmo ocorrendo com o concertista Turíbio Santos, na
época um jovem adolescente muito promissor. Como exemplo desta amizade e
camaradagem com Cáceres podemos citar a história de quando em 1958,
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Nicanor, em sua estréia como concertista, em recital na ABI (Associação
Brasileira de Imprensa), tocou com o smoking do Cáceres. Este recital ficou
marcado na memória de quem o assistiu, não pelo smoking e sim pelas
interpretações de N.T. Outra grande concertista com quem Nicanor conviveu e
travou laços de amizade e de admiração recíproca foi Maria Luiza Anido, a
lendária "Mimita", maravilhosa intérprete dos clássicos do violão e também das
obras folclóricas de sua terra, a Argentina.
Através de Jodacil Damasceno, conhece Hermínio Bello de
Carvalho, com quem fez, entre 1958-61, numerosas noitadas musicais, nas
quais acompanhava a Zé Ketti, Clementina de Jesus, Ismael Silva, Aracy de
Almeida e tantos outros.
Recebe, em 1959, uma proposta financeira melhor e passa a
lecionar somente na "Casa Carlos Wehrs". gerenciada por Mario Montenegro,
onde possuía uma cabine especial. Tinha muitos alunos e sempre havia roda
de choro à tardinha. Em 1961 faz sociedade com Mário Montenegro e abrem
uma pequena loja de música em Copacabana, muito freqüentada pelos
violonistas do Rio e de São Paulo. Por essa época aparece um problema no
seu dedo indicador da mão direita que lhe interrompe a carreira de concertista
e lhe custa desmedido esforço para sua superação, tanto do ponto de vista
técnico quanto emocional. Devido a isto, volta a trabalhar no comércio de 1964
a 1973, na firma "Ferragens Albuquerque", de seu aluno e amigo César Cruz.
Trabalha na parte administrativa e como relações públicas da firma. Reserva a
noite e os sábados para continuar a lecionar.
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Por volta de 1968, Hermínio Bello de Carvalho o indica para
ensinar música brasileira na Academia de Violão Duarte Costa, em Lisboa, mas
Nicanor, que estava acabando de construir sua casa em Jacarepaguá e de
casamento marcado, não pode aceitar.
No 1º de junho de 1968, casa-se com Marisa Telma Guimarães
Teixeira, companheira e mãe dedicada, na igreja da Nossa Senhora do Rosário
de Fátima, em Jacarepaguá. Nasceram da união quatro filhos: Verônica, André,
Isabella e Alessandra.
Por volta de 1970, passa a freqüentar a casa do violonista e
compositor Othon Saleiro. Durante um ano aprende e escreve a obra de
Saleiro, que lhe passava as músicas "mano a mano". Em 1974, Nicanor sai da
firma de César Cruz e volta a lecionar em tempo integral. Faz várias
apresentações com seus alunos, na ABI. Ensaiavam nos sábados á tarde em
casa de seu aluno Rogério Fonseca Santos, no bairro da Lagoa. Depois de
1976 as salas começaram a cobrar e N.T. teve que parar com as
apresentações de alunos. Nesse período foi recolhendo todo o material que
encontrava e de que se lembrava, de música brasileira e com parte desse
repertório dá um recital no Auditório do IBAM (Instituto Brasileiro de
Administração Municipal) com o violonista Sérgio Pinna. Em 1977 grava o disco
"O violão brasileiro de Nicanor Teixeira", em produção independente.
Em 1985 é procurado pelo violonista Nicolas de Souza Barros,
que lhe pede aulas de interpretação da música brasileira e de choro. Dessas
aulas surge um elo entre gerações de violonistas. N.T. trava contato com o
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Quarteto Carioca de Violões, fundado por Nicolas de Souza Barros e Maria
Haro. Este quarteto passou por várias formações nas quais contou com a
Participação de: Bartolomeu Wiese, Paulo Rogério Vianna, Francisco Dias da
Cruz, Fred Schneitter, Luis Carlos Barbieri, Aloísio Neves, Werner Aguiar e
Carlos Alberto de Carvalho, além da Presença constante de Nicolas e Maria.
Toda esta leva de violonistas, em maior ou menor grau, teve contato com o
universo musical e com o ser humano que é N.T. Nicolas instou Nicanor a
compor para o quarteto e por causa desse pedido/desafio, surgiram todos os
quartetos de violão do compositor.
Nicanor tem várias peças editadas no Brasil ('Ricordi Brasileira',
'Monabluc' e 'Irmãos Vitale"); na França pela 'Max Eschig' - graças a contato
estabelecido por Turíbio Santos e, atualmente, parte de sua obra está sendo
editada em Berlim, pelas edições 'Margaux' - este contato tendo sido feito
através de Nicolas de Souza Barros.
A partir de 1990 tivemos a honra e o prazer de realizar alguns
concertos em duo com Nicanor Teixeira, além do orgulho de estrear várias de
suas obras mais recentes para violão solo.
Nicanor continua andando pela cidade de São Sebastião do Rio
de Janeiro, dando aulas, compondo quando surge alguma frase, convivendo
com amigos e encantando a quem o ouve tocar e improvisar.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISE DAS PEÇAS SELECIONADAS

As dez peças selecionadas estão ordenadas cronologicamente,
sem

a

intenção

de

apresentar

parâmetros

evolutivos,

mas

apenas

demonstrando como o compositor foi construindo sua obra no decorrer de
quase cinco décadas.
CARIOCA nº 1, choro composto em 1957, em uma noite na qual
Nicanor havia assistido um concerto do violonista argentino Abel Fleury. Foi
dedicado "à sensibilidade da extraordinária guitarrista Maria Luiza Anido".
É uma peça de forma ternária ABA, em compasso binário
simples (2/4), na tonalidade de Ré Maior e de andamento rápido.
Seu plano harmônico é simples, estando as duas Partes A e B
em Ré Maior, encontrando-se na parte B uma modulação passageira para Si
menor. Sua linha melódica é acordal e sua rítmica é de semicolcheias
contínuas (motórica). N.T. define esta peça como "choro corrido", isto é, tipo de
choro para violão que apresenta, na sua factura. o entrelaçamento dos
componentes harmônicos, melódicos e rítmicos, tratados como uma voz única
e executado em andamento rápido.
No seu aspecto instrumental, a peça apresenta em algumas
passagens o efeito violonístico chamado "campanella". Este efeito é realizado
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através de digitações na mão esquerda que permitem que uma seqüência de
notas seja executada de forma arpejada pela mão direita, deixando as notas
soando na medida em que são pulsadas. Característico deste tipo de digitação
é a utilização de cordas soltas.
Ex. 1 c. 8-9

Quanto à sua interpretação é fundamental fazer algumas
acentuações e prolongamentos de sons que realçarão as sinopses internas da
linha melódica.

Ex. 2 c. 1-3

Ex. 3 c. 30-31
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O intérprete pode também fazer uma ornamentação, sugerida a
nós pelo próprio N.T., na repetição da parte A e na passagem de B para A. que
consiste em repetir no primeiro tempo o inciso inicial da peça.

Ex. 4 c. 16

O andamento

= 88, recomendado pelo compositor na edição

Max Eschig, tem caráter mais didático, mas já permite uma fruição musical da
peça. Entretanto andamentos mais rápidos (entre

= 100-116), são

aconselháveis pois realçam suas características virtuosísticas, sem perder
suas qualidades de choro.
PONTEIO (da Suite nº 2)
Na Suite nº 2, N.T. agrupou três peças compostas entre 196368. O Ponteio é o primeiro movimento, feito em 1963; o segundo movimento é
uma Cantiga de 1966 e o último, de 1968, é uma Variação dos dois primeiros
movimentos. Todas as peças estão na tonalidade de Mi menor, seguindo o
padrão monotonal encontrado nas suítes barrocas.
O Ponteio está composto na forma binária AB, em compasso
quaternário (4/4) e é de início anacrústico. Apesar de ter a indicação
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"Tranqüilo" como andamento, não é aconselhável tomar-se uma pulsação lenta
e sim pensar-se em compasso 2/2, sendo a mínima aproximadamente:

= 60.

Apresenta em seu plano harmônico uma construção simples: a parte A
está em Mi menor e a parte B, iniciada por um inciso rítmico-melódico que
lembra uma allemande barroca (

|

finalizar na tônica (

), começa na dominante (Si Maior) para

). Ambas as partes possuem como membro

auxiliar, uma extensão cadencial à guisa de codetta, sendo esta extensão Igual
em A e B (c. 8-12, c. 19-24). Isto gera um paralelismo na forma que pode ser
assim codificado: (
Em seu

)
aspecto

melódico

encontra-se

a

presença

de

seqüencias na melodia (ex. 5) e de repetição variada de motivo melódico (ex.
6).
Ex. 5 c. 1-3

Ex 6 c. 8-10.1
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Observa-se, por outro lado, a ocorrência de tratamento polifônico entre as
vozes: polifonia contrastante (ex.5, ex.7); pequenas imitações rítmicas (ex.8) e
retardas resolvidos ascendentemente (ex.5).

Ex. 7 c. 4-5

Ex. 8

c. 16-17

Em sua cadência final o compositor inclui a chamada terça da
picardia, ou "picarda" - muito usual em terminações de peças de tonalidade
menor - encontrada em suites barrocas.
Sob o aspecto técnico, recomendamos especial cuidado na
realização dos saltos encontrados na mão esquerda (c.6-7, c.10-11, c.16-17 e
c.21-22).
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PONTEIO nº 1
Esta peça, de 1963, está composta em forma seccional, na
tonalidade de Si menor e em compasso binário simples (2/4).
Seção 1: c.1-13-1.1. Harmonicamente está em Si menor, sendo
utilizado como dominante, sempre o VII grau e não o V, e irá encaminhar-se
para Mi menor nos c.11-12. A linha melódica é acordal. Nos c.6 a 12. o
compositor utiliza a polifonia contrastante a 2 vozes em cima de uma seqüência
melódica, invertendo a colocação das vozes a Partir do c.8.2 (o motivo rítmico
que estava no grave passa para o agudo e vice-versa).

Ex. 9

c. 6-12
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Este tipo de seqüencia é típico do desenvolvimento temático do
período barroco.
Seção 2: c.13.2-23.1.1. Atingida através de Pequenina ponte
em forma de acorde arpejado em Mi menor, esta seção tem o seguinte plano
harmônico: Mi menor - Si menor - Ré Maior - Si menor. No c.22 o compositor
realiza uma cadência perfeita, que é, com exceção da cadência final, a mais
marcante da peça.
Seção 3: c.23.2.2-30. Elidida com o final da seção 2, aparece de
forma fugaz nesta S3, um elemento rítmico muito utilizado na música brasileira:
a síncope (c.23).

Ex. 10 c. 23

Após as síncopes o compositor realiza uma seqüência melódica descendente
(ex. 11), na qual aparecem também incisos rítmicos imitativos entre vozes.
Ex. 11 c.24-27.1
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Através de nova seqüência melódica (agora ascendente) ocorre
a cadência final em IV-V-I.
Não há na partitura nenhuma indicação nem de andamento nem
de dinâmica. Pela nossa experiência aconselhamos o andamento de

= 58-

60. O intérprete também pode tomar uma certa liberdade com a agógica da
peça, que exemplificamos assim:

Execução mais livre (rubato)

Execução mais rítmica (exata)

Seção 1: c. 1-5

c. 6-13.1.1

Seção 2: c. 13.2-16

c. 17-23.1.1

Seção 3: c. 28-30

c. 23.1.2-27

A peça também permite uma boa exploração da dinâmica e de
timbres, que fica a critério do executante.

PROCISSÃO
Esta pequena peça para quarteto de violões, composta em
1987 e dedicada a Othon Saleiro, é inspirada nos cantos de festas religiosas
que o compositor ouvia em sua infância. Em compasso quaternário simples,
de andamento lento e de início acéfalo, está na tonalidade de Ré Maior, com
incursões aos modos lídio e mixolídio. Além destas passagens modais, são
utilizados os acordes com a 6ª ajuntada, que sugerem no contexto da peça
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uma imprecisão tonal. Sua estrutura é a de um grupo de frases: três frases, por
vezes à maneira de um coral. Logo na primeira frase a (c. 1-7.1), constituída de
quatro membros de frase, encontra-se no seu primeiro membro a cadência
modal ( IV-I ) e o acorde de tônica com 6ª ajuntada.

Ex. 12 c.1-2.3

No seu terceiro membro de frase ocorre a introdução do modo
lídio à maneira de uma cadência interrompida.
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Ex. 13 c. 4.2-6.1

Dá-se a conclusão da frase através da repetição do primeiro
membro da mesma. A segunda frase b (c.7.2-11.1), formada pela repetição do
seu primeiro membro de frase (c.7.2-9.1).

O 2º e 4º violões fazem o

desdobramento melódico enquanto um pedal sobre a tônica é executado pelo
3º violão. A cadência é de VII-I com a 6ª ajuntada.
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Ex. 14 c. 7.2-11.1

A terceira frase c (c.11.2-15.1), também formada por dois
membros de frase, apresenta novamente a incursão ao modo lídio nos c.12 e
c.14, e sua conclusão é em cadência autêntica (V-I).

Ex.15 c. 13.2-15.1
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Após repetição completa a peça encerra-se com uma codetta que
utiliza o material do primeiro membro de frase de a. executado com uma oitava
acima através de harmônicos (ex. 15)
Esta peça exige a ampla utilização de rubatos na melodia sendo
os 2º, 3º e 4º violões totalmente subordinados às inflexões do 1º. Os vibratos
também são essenciais para a execução e muito pode auxiliar na melhor
interpretação da peça a audição de melodias entoadas por cantadores
nordestinos.
SUITE PEQUENAS PAISAGENS
A Suite Pequenas Paisagens, composta em 1988 e dedicada a
Turíbio Santos, possui quatro movimentos: I- Princesias do Barroco Nordestino;
II- Sustenidos do Roberto Sátiro (Polca): III- O trovador e a Canção e IVAllegro Pomposo; estando todos na tonalidade de Si Menor. Destacamos que
pelo caráter e ordenação das peças, esta suíte aproxima-se da visão que Mário
de Andrade tinha de suite brasileira1, sendo que o primeiro movimento tema
feição de um prelúdio, a polca está num compasso binário rápido, o terceiro
movimento está em compasso binário lento e o último é uma peça de
andamento rápido de imponente virtuosidade para o instrumento.

1

Mário de Andrade - Ensaio sobre música brasileira, p.68-69.
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I - PRINCESIAS DO BARROCO NORDESTINO
Esta peça está composta em forma seccional, em compasso
binário composto (6/8), de início anacrústico e ritmo motórico, na tonalidade de
Si menor. Possui três seções e uma coda. O andamento aconselhado é

=

48-50.
Seção 1: c. 1-10.2
Até o c.5.1 apresenta uma melodia acordal nos graus V e I de Si
menor, com sentido descendente atingido por saltos. realizando nos baixos
uma polifonia contrastante de síncopes na melodia, que devem ser realçadas e
em sua maioria serem executadas e em sua maioria serem executadas como
colcheias. O trabalho a duas vozes é mais intenso neste trecho. Acontecem
modulações passageiras para Mi menor (c. 5.2-6.1) e para Ré Maior (c. 7-8.1),
retornando para Si menor no c. 9.2).
Ex.16 c. 1-10.2
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Seção 2: c. 10-2-18
Esta seção é formada por duas seqüências melódicas. Na
primeira seqüência (c. 10.2-14.1) a melodia elidida com o final da Si, é
realizada por graus conjuntos, em direção descendente. A voz do baixo,
também realiza a polifonia contrastante de forma sequencial (uma 6ª abaixo,
por graus conjuntos e em direção descendente). Não havendo modulações,
são utilizados harmonicamente os graus I-VI-II e V de Si menor. Através de um
elemento de ligação com direção ascendente no c.14, é atingida a segunda
seqüência melódica no c.15. A melodia é acordal com direção descendente e a
voz do baixo é constituída por intervalos de 5ªs justas e apenas uma 6ª maior,
todos descendentes. A harmonia passa pelos graus II-IV-V-I de Si menor.
Uma opção agógica na interpretação desta seção é a realização
de um ligeiro afrettando na primeira seqüência melódica com pequeno ritenuto
no c.13.2. A dinâmica aconselhável é de crescendo. Na segunda seqüência é
fundamental destacar a voz aguda (
recomendamos a dinâmica crescendo.

etc. ) e também
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Ex. 17 c. 10.2-18

Seção 3: c. 19-22
Contrastante em relação às seções anteriores, a seção 3
baseia-se em um ostinato rítmico realizado sobre a nota pedal mi no baixo. em
cima do qual são utilizados os seguintes acordes: II 75-, Vm, IV, I e V4 de Si
menor (c.19-21.1). No c.21.2 o ostinato rítmico é mantido sobre a nota mi# ,
também no baixo, e o acorde é de dominante de Fá# , que resolve-se em
cadência suspensiva na dominante de Si menor (c.22). A figura rítmica do
ostinato é:

, e dos acordes é:

, portanto na somatória o ritmo

motórico é mantido. A nota superior dos acordes realiza uma melodia
descendente por grau conjunto. A dinâmica desta seção é forte, com ritenuto
em C.21.2.
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Ex. 18 c. 19-22.2.1

A coda (c.23-25) consiste em rallentando sobre a linha melódica
descendente em colcheias, com cadência sobre graus IV-I-V e I de Si menor
(ex. 18).
É interessante ressaltar nesta peça a predominância da direção
descendente nas linhas melódicas que nos remete a observações feitas por
Mário de Andrade sobre a constância de frases com direção descendente na
melódica brasileira1.
O título de Princesias..., é uma alusão do compositor ao
imaginário nordestino, que é povoado de histórias da cavalaria andante
européia, relembradas e recriadas por seus poetas e cantadores.

II SUSTENIDOS DO ROBERTO SATIRO - Polca
1

Mário de Andrade - Ensaio sobre música brasileira, p.47.
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Composta em forma binária (AB), na tonalidade de Si menor,
em compasso binário simples. O andamento aconselhado é

= 96-100.

Parte A: c. 1-12.1
De início anacrústico, é formada por duas frases.
1ª frase a: c. 1-5.1.1
Possui dois membros de frase. O primeiro membro (c.1-2.2.1)
apresenta melodia iniciada anacrsticamente por um arpejo descendente do
acorde de Si menor em semicolcheias, que passa por um movimento com
direção ascendente por grau conjunto, em semínimas. O acompanhamento
rítmico deve ser realizado sempre "stacatto" na 2ª colcheia do tempo

(ex:

).

Esta articulação rítmica será característica na peça, realçando o aspecto
dançante da mesma. No segundo membro da frase (2.2-5.2) o compositor
utiliza o motivo rítmico do inciso anacrústico inicial (

), dando grande

movimento à frase, realizando uma seqüência melódica em c.3.2.2 a c.4.2.1 e
finalizando com uma imitação livre (c.4.2.2-5.2.2). Harmonicamente são
utilizados os graus I-VII-II-V de Si menor.
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Ex. 19 c.1-5.2.1

2ª frase a: c.5.2.2-12.1
Do início a 2ª frase ao c.7, o compositor realiza uma variação
rítmica de a, com deslocamento de acentos e arpejando os acordes do
acompanhamento (c.6). Do c.7 ao c.8.1.1 acontece como que uma suspensão
do movimento, que gera uma expectativa para a finalização da frase (c.8.1.210.1). Esta finalização retorna ao inciso inicial seguido do acompanhamento
rítmico característico da peça. A harmonia da cadência é nos graus IV-II-VII-I
de Si menor.
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Ex. 20 c. 5.2.2-12.1

Parte B: c. 12.2-30.1
A parte B também é formada por duas frases (b e c). A 1ª frase
b (c.12.2-17.2) é constituída de dois membros de frase. O primeiro membro
(c. 12.2-14.2.1) apresenta uma melodia descendente por graus conjuntos, com
ritmo sincopado, na dominante de Mi, resolvendo em Mi menor no c.14. Nos
baixos apresenta uma polifonia contrastante e no c.14 o acompanhamento

rítmico de colcheias (

). O segundo membro de frase (c.14.2.2-17.2.1)

inicia-se com material retirado de a (inciso anacrústico inicial
voz do baixo a pontuação rítmica (

) e na

) prosseguindo com melodia acordal

sobre a dominante de Ré, também em direção descendente e sincopada, nos
baixos acontecendo a polifonia contrastante. A resolução harmônica é em Ré
Maior com a terça no baixo (c.17.1).
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Ex. 21 c. 12.2-17.2

A segunda frase c (c.17.2.3-30) também possui dois membros
de frase. O primeiro membro de frase (c.17.2.3-23.1.1) apresenta uma
seqüência melódica descendente (c.19-22.1) tanto na melodia da voz aguda
quanto na voz do baixo que também realiza polifonia contrastante.
Harmonicamente a seqüência passa por: Lá Maior, Sol Maior, Fá Maior e Mib
Maior.
Destacamos a importância de acentuar a 2ª colcheia do primeiro

tempo (

, etc. ). Esta acentuação, apesar de

ser de caráter melódico remete à inflexão do acompanhamento rítmico com seu
stacatto na 2ª colcheia do tempo.
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Ex. 22 c.17.2.3-23.1.1

O segundo membro da frase (c. 23-30) também apresenta
uma seqüência melódica descendente (c. 23.2-26.1) mas ela só é completa na
voz do baixo, na voz aguda a seqüência é interrompida no c.25.2. O compositor
ornamenta com mordentes a voz aguda e é importante manter a acentuação na
2ª colcheia do primeiro tempo. A harmonia passa por Sol Maior, Fá Maior e Mi
menor, através de um arpejo ascendente em semicolcheias, no II grau alterado
de Si menor, é introduzida a cadência perfeita encerrando a frase no ritmo
característico de colcheias.
O título desta peça é uma homenagem carinhosa ao primeiro
professor de violão de N.T, Roberto Sátiro. Sátiro era um homem simples que
tinha um domínio muito rudimentar do instrumento. Seus conhecimentos
teóricos sobre música limitavam-se à palavra "sustenido", da qual não sabia o
significado real. De "sustenido" denominava o que para ele era o elemento
técnico mais difícil de ser realizado no violão: a pestana...
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III - O TROVADOR E A CANÇÃO
Esta peça é uma canção em pequena forma ternária aba',
sendo que na repetição o a' é eliminado e passa-se diretamente para a codetta
(aba' ab codetta). Na tonalidade de Si menor, sua fórmula de compasso é
binária simples (2/4), alternando-se por vezes com o compasso ternário (3/4).
Primeira parte a: c. 1-10.2
É formada por duas frases. A primeira frase (c.1-7.1) de início
anacrústico apresenta, na voz aguda, o motivo que norteará a peça. Este
motivo está baseado na seguinte figura rítmica:

e seus intervalos

melódicos característicos são: 2ª menor descendente seguido de salto
ascendente de 7ª diminuta ou de 4ª justa. Nos c.1-3.1 o motivo aparece duas
vezes na melodia. Na primeira vez está na dominante (c.1) e na segunda na
tônica, uma 3ª menor acima (c.2). O acompanhamento realça no c.1 a
dramaticidade da estrutura intervalar do motivo com o acorde de dominante
com 7ª e 9ª menores; também utiliza o próprio motivo como acompanhamento
(c.1.2). No c. 2.2, acontece a resolução harmônica na tônica com a terça no
baixo e são acrescentados à melodia 2ªs menores inferiores, tensionando a
resolução.
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Ex. 23 c.1-3.1

Nos c.3.1.1-7.1 acontece uma modulação para Mi menor. O
motivo é mantido, uma 6ª menor acima do inicial, reforçado por acordes, No
c.4.1 está o ponto culminante da frase, reafirmado através de variação rítmica
do motivo, no c.5.2-6.1. A voz do baixo realiza pequenas linhas melódicas
descendentes, à maneira de um acompanhamento de choro.

Ex. 24 c. 3.1-7.1

A segunda frase de a (c.8.1.2-10.2) é precedida por elemento
de ligação no baixo - linha melódica descendente (c.7.1.2-8.1) - a melodia
desta segunda frase apresenta variações rítmicas e melódicas do motivo.
Harmonicamente há um retorno à tonalidade principal, sendo a cadência
imperfeita (Si menor com terça no baixo, c.10.2).
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Ex. 25 c. 7.1.2-10.2

É importante ressaltar que toda esta primeira parte deve ser
executada com ampla utilização de rubatos e vibratos. Fizemos anotações de
dinâmica que consideramos poderem auxiliar o intérprete.
Segunda parte b: c. 10.3-16.1
Constituída por uma frase, esta parte b é totalmente
contrastante. Possui muito movimento, devido a seu ritmo quialtérico em
sextilhas que faz parte tanto da melodia quanto ao acompanhamento. Inicia-se,
como a parte a, na dominante de Si menor e também anacrústicamente, com o
mesmo inciso rítmico inicial do motivo gerador, mas invertendo a direção do
intervalo de 2ª menor (agora é ascendente). A melodia faz uma seqüência
ascendente utilizando uma variação do motivo (c.11.1.4-12.2).

A harmonia

desta seqüência passa pelos acordes de: Sol7.Lá7, Si menor e Dó# diminuto.
O ponto culminante desta frase acontece c.13.1, precedido de anacruse. Ele
introduz uma nova célula interna na melodia que realiza uma seqüência
melódica descendente: mi - mi - ré; dó# - si; lá - lá - sol (c.12.2.6-14.2), sobre
os acordes de Fá#7. Si menor e Mi menor, seguem-se arpejos onde aparece
novamente o trabalho a duas vozes (melodia e acompanhamento) sobre os
acordes dos graus I-V-I-VII-V7 de Si menor, realizando cadência suspensiva.
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As marcações agógicas são do compositor, apenas acrescentamos as
marcações de dinâmica.

Ex. 26 c. 10.3-16.2.1

Parte a’ : c. 16.2.3-23.3.1
O compositor faz uma variação de a, colocando a melodia uma
8ª abaixo e mudando inciso rítmico para:

.

A interpretação desta parte propícia a ampla utilização de
portamentos e vibratos na mão esquerda, além de uma boa exploração
tímbrica do polegar da mão direita. É aconselhável, também, a execução
arpejada dos acordes do acompanhamento.
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Ex. 27 c. 16.2.3-23.3.1

A codetta (c. 26-24) é elaborada sobre elementos da segunda
frase de a, trabalhado a duas vozes.

IV - ALEGRO POMPOSO
Este movimento final está composto em forma seccional, em
compasso quaternário composto (12/8), na tonalidade de Si menor e em ritmo
motórico. O andamento aconselhado é

= 69-80. Possui quatro seções.

Seção 1: c. 1-5
Harmonicamente em Si menor, esta seção possui uma marcha
harmônica nos c.3 a c.5 (Si7 - Mi menor, Lá7 - Ré Maior. Sol7 - Dó Maior, Fá#7
- Si menor) e inclui uma pequena ponte para Mi menor no c.5.4. Sua linha
melódica pode ser dividida em duas frases: a primeira (c.1-3. .1) é totalmente
acordal com direção ascendente (ex. 28); a segunda é uma seqüência
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melódica descendente inserida na marcha harmônica (ex. 29) finalizada por um
transporte melódico no c.5.

Ex. 28 c.1-3.2.1

Ex. 29 c.3.2.2-5

Aparece um trabalho polifônico a duas vozes na seqüência
melódica do ex.29 com características imitativa incipientes.
Seção 2: c. 6-10.2
Elidida com a Si está em Mi menor, realizando nos c.7-8 uma
pequena marcha harmônica, retornando a Mi menor para dirigir-se a Fá#
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menor no c.9 (ex.30). Possui uma extensão cadencial em Fá# menor (c. 9.410.2) com acentuação rítmica característica das milongas rioplantenses que
deve ser realçada na execução pelo polegar no c.10 (ex.31).

Ex. 30

c.7-9

Ex. 31 c. 10

A melodia possui uma seqüência ascendente no c.6. utilizando o material
melódico da ponte invertido (ex.29)1 e uma seqüência descendente alternada
com acordes arpejados (c.7-9). A polifonia desta seção é contrastante.
Seção 3: c.10.3-21
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Está em Fá# menor e realiza no final do c.12 a cadência para
Si menor. A melodia acordal é interrompida no c.12.2, para o surgimento de
um jogo melódico-rítmico entre agudo e grave de caráter bem sincopado.
Ex. 32 e. 12.2-12.4

Seção 4: c. 13-22
A seção final possui uma extensão da melodia que através do
acorde da tónica arpejado, atinge a nota mais aguda do instrumento.
Imediatamente

é

iniciada

uma

melodia

sequencial

no

baixo

acompanhada, no agudo. por arpejos e notas duplas (ex.33).

Ex.33 c.15-16

Nos c.17-18, é retomada a melodia acordal sobre o VII, II
e I graus de Si menor, no c.19 (casa de 1ª) o compositor inicia a repetição

64

da peça e nos c.20-22 (casa de 2ª) surge a extensão cadenciai em forma
de codetta sobre o acorde da tônica.
Com a clara função de "gran finale" para a suíte, e s t e
A l l e g r o e x i g e d o i n t é r p r e t e g r a n d e v i r t u o s i s m o . A s possibilidades
de dinamica são várias - crescendos, decrescendos e colorido tímbrico a
critério do intérprete - e pequeníssimas respirações entre algumas frases e
seções são benvindas, desde que seja mantida a pujança rítmica da peça.

ROMARIA DE BOM JESUS DA LAPA
Composta em setembro de 1990, para quarteto de violões, a
Romaria foi escrita em forma rapsódica, Possuindo seis partes com
andamentos alternados (ABCDEF). sua fórmula de compasso básica é o
binário simples (2/4) e sua harmonia é modal com incursões à tonalidade
de Si menor1.
Parte A: Adágio Cantante c. 1-27
Constitui-se numa melodia acompanhada, dividida em três
frases: a (c.1-8); a' (c.9-16): b (c.17-27). Nas duas primeiras frases a e a', o
1º violão apresenta a melodia, apoiada em acordes arpejados, nos 2º e
3º violões. Esta melodia está no modo eólio e a harmonia também é
modal.

1

O titulo deste quarteto é explicado pelo próprio N.T., em sua entrevista.
incluída no anexo 1.
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Ex. 34 c. 1- 4

Na terceira frase b, a melodia aparece em décimas com o 4ª
violão e o 2º violão introduz na cadência (casa de 1ª e de 2ª) a nota sensível de
Si menor.
Parte B: Rojão I - Moderato c.28-60
O compositor antecede a entrada da parte B com um grito
acompanhado de Palmas, como um chamado para o baile. a denominação
"Rojão" provém dos ritmos de viola do nordeste brasileiro. Esta parte B é
dividida em duas seções.
Seção 1: c. 28-43.1
Na tonalidade de Si menor, são utilizados apenas o I e o V graus. 1º
violão apresenta um acompanhamento rítmico que é uma estilização de ritmos
de viola. Este rítmo e sua realização no violão (acordes batidos
percussivamente aliados a golpes no tampo harmônico do instrumento) será
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uma das principais caracteristicas da factura instrumental da peça. Os 3º e 4º
violões, reforçam o 1º, com acordes batidos até o c.41. Tanto nos c.34-35
quanto nos c.42-43, o ritmo do 14 violão é interrompido, à maneira de um
"breque"1, e uma linha de baixo - no caso realizada pelos 24 e 32 violões - faz
a ligação com a retomada do movimento. A melodia está no 29 violão e
constitui-se de uma linha de baixo sincopada, realizada com o timbre que o
compositor denomina de "meio pizzicato". Normalmente o pizzicato é realizado
no violão colocando-se o lado direito na mão direita sobre as cordas em cima
do cavalete. No caso do "meio pizzicato", N.T. o executa aproximando o lado
da mão um pouco mais em direção à boca do instrumento, o que gera uma
sonoridade um pouco mais seca.
Ex. 35 c.28-32

1

Do inglês "break", nome popularizado no Brasil para freio de automóveis. Na
expressão "samba-de-breque", indica a melodia sincopada em que há
interrupções bruscas para o cantor improvisar ou falar sem acompanhamento
instrumental. Ver: Mário de Andrade - Dicionário Musical Brasileiro, p.71 e
Enciclopédia da Música Brasileira, p.684.

67

Ex. 35 (continuação)

Seção 2: c. 43-60
Os elementos rítmicos, harmônicos e melódicos apresentados
na S1 continua nessa seção acrescidos de outra linha melódica (no 2º violão).
Na região aguda do instrumento, cujas características principais são seu ritmo
sincopado e sua factura à maneira de seqüência descendentes.
Ex. 36 c.43-48
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Ex. 36 (continuação)

=

O andamento aconselhado para esta parte B é
84-92.
Parte C: Pequeno Adagio (com lirismo) c.61-73.1
Esta

parte

retorna

ao

andamento

lento,

introduzindo uma melodia na região grave, no 1º violão, em
modo sólido, acompanhada pelos 2º e 3º violões com acordes
arpejados e o 4º realiza um contraponto nas cadências, em
harmônicos.
Parte D: Rojão II - Tempo Primo c. 73.2.90
No aspecto harmônico esta parte está no modo
eólio, realizando o encadeamento I-V-IV-I no 1º violão, e V I - V IV-I

no

4º

características

violão.
da

Suas

cadências

harmonização

modal,

são
a

plagais,

maneira

de
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acompanhamentos

de

violeiros

nordestinos.

O

1º

violão

apresenta o mesmo padrão rítmico utilizado na parte B. A
melodia em modo eólio, está no 2º violão e é totalmente
sincopada. Além desta melodia principal o 3º violão tem uma
l i n h a c o n t r a s t a n t e q u e n o s c . 8 2 - 8 3 , j u n t a - s e a o 2 º violão em
dobramento de terças superiores. A linha do baixo, no 4º violão, é mais uma
melodia contrastante, do que conclui-se que o compositor superpõe linhas
melódicas independentes.

Ex. 37 c.73.2-77.1

Parte E: Adágio com Sentimento c. 91-119
Este adágio é constituído de duas frases. A primeira frase
(c.91-103) está no modo dórico, sendo a melodia apresentada pelo 1º violão na
região grave, respondida pelo 2º violão ora em harmônicos, ora em notas
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pulsadas normalmente. No aspecto harmônico, o compositor faz uma incursão
pela tonalidade ao colocar no c.96 um acorde de VII grau com a sensível de Si
menor, mas logo no c.98 a sensível torna a ser abaixada. A rítmica que
acompanha a melodia, realizada pelos 3º e 4º violões. É de acordes arpejados
em valores de mínimas, muito calmos. A segunda frase (c.104-119) é uma
repetição da terceira frase b da parte A, com a inversão da colocação das
vozes entre os violões.

Parte F: Despedida (Alegre) c. 120-144
Nesta última parte, com retorno ao andamento rápido. O
compositor utiliza harmonicamente, nos 1º e 3º violões, o modo eólio e as
cadências características de V-IV-I. Estes violões fazem uso do padrão rítmico
e melódico encontrado na parte D, no 4º violão (melodia no baixo
acompanhada de acordes batidos). Com pequenas variações (ex.38). A
melodia, apresentada pelo 2º violão, está em Ré Maior, causando assim uma
oscilação modal entre as vozes. Esta melodia formada por duas frases, é
realizada em seqüências que descendem por grau conjunto. O 4º violão
constitui-se em um ostinato melódico, em 100%, a feição de uma viola
nordestina.
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Ex. 38 c. 120-128

Observamos que N.T. consegue dar uma unidade à obra
através

da

utilização

de

elementos

tanto

melódicos

quanto

de

acompanhamentos rítmicos e harmônicos apresentados nas partes A, B e D e
que aparecem de forma variada nas partes C, E e F.
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AUTO-RETRATO – Batuque
Esta peça foi composta em outubro de 1990 e dedicada a
César Ferreira da Cruz. Sua forma é ternária ABA, em compasso bnário
simples (2/4), na tonalidade de Mi Maior. O andamento Moderato indicado pelo
compositor, pode entrar entre

= 88-92

Harmonicamente

esta

peça

é

rica

em

modulações

passageiras, tanto na parte A, quanto na parte B, ambas em Mi Maior. Na parte
A, encontram-se modulações para Fá# menor (c.1-2, c.3-4, c.5-7, c.11-13) e
para Dó# menor (c.8-9). Já na parte B, que inicia-se em Fá# menor,
encontram-se as modulações para Si Maior (c.25-26 e c.41-42) e para Lá Maior
(c.44-45). O fator rítmico é o destaque principal da peça, A maneira “brasileira”
de tocar violão, aparece com clareza na execução do Auto-Retrato. Já o
primeiro compasso, no início acéfalo, à luz de uma execução européia poderia
ser articulado como:

No caso de uma execução sob a ótica da tradição
brasileira de se tocar violão a articulação será:

, criando assim síncopes internas, não marcadas na partitura.
Pode-se realçar esse pressuposto com os exemplos dos c.9-11, onde a
segunda semicolcheia é reforçada por notas duplas do acorde.
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Ex. 39 c. 9-11

A linha melódica é basicamente acordal, podendo-se afirmar
que exerce a função de melodizar o ritmo. Encontram-se sequências melódicas
na parte A, na voz do baixo (ex.39) e na parte B, na voz aguda (ex.40).

Ex. 40 c. 29-31

Nesta seqüência é fundamental acentuar a nota aguda, realçando

assim a sincope existente:

.

É também notória a

presença de baixarias (linhas melódicas nas cordas graves do violão) típicas da factura dos acompanhamentos de choros - sendo utilizadas
como linha melódica principal (ex.41). Na parte A é possível dar a
impressão de um "breque" nos c.5-6, simplesmente apagando o som do
acorde imediatamente após sua execução.
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Ex. 41 c.5-6

A execução com “breque” seria:

Ex. 42 c.5-6

N.T utiliza o pizzicato em grande parte das linhas melódicas
graves e também no elemento rítmico que as acompanha, reforçando o caráter
percussivo da peça.

Ex. 43 c. 33-34
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Esta utilização do pizzicato, característica do estilo de
interpretação e de improvisação do compositor, pode transformar esta peça em
um excelente estudo para melhor realização daquele efeito, principalmente
levando-se em conta a velocidade de movimentos requeridos à mão direita
para entrada e saída do efeito.

76

CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

Através da análise das peças escolhidas podemos concluir
que:
1 – Sob o aspecto melódico, nas obras para violão solo, há
uma grande predominância de:
a) melodias acordais – tipo de estruturação melódica
encontrada tanto em choros cariocas quanto em peças constitutivas de suítes
barrocas:
b) seqüências melódicas – tipo de desenvolvimento melódico
frequentemente encontrado no período encontrado no período barroco;

c) utilização de síncopes na melodia:

d) utilização de melodias com direção descendente:

e) utilização de baixos melódicos.
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Nas peças para quarteto de violões há uma predominância
de melodias com características modais, fortemente influenciadas pela música
regional nordestina, com a utilização dos modos lídio, mixolídio, eólio e dórico.
No quarteto Romaria do Bom Jesus da Lapa o compositor superpôs a essas
melodias

de

caráter

modal

linhas

melódicas

no

baixo

típicas

dos

acompanhamentos de choros urbanos cariocas.
2- Sob o aspecto harmônico todas as peças para violão solo
apresentam um padrão tonal (Ré Maior), Mi menor, Si menor, Mi Maior, o que
de resto vai ocorrer em toda obra de N.T. Já nas peças para quarteto de
violões encontramos principalmente harmonizações e cadências modais.
Características da música regional nordestina.

3 – Sob o aspecto polifônico detectamos a assimilação de
procedimentos polifônicos encontrados no período barroco, nas seguintes
peças: Ponteio, Ponteio 1. Princesias do Barroco Nordestino,, Sustenidos do
Roberto Sátiro e Allegro Pomposo: nas quais N.T. utiliza a polifonia
contrastante, imitativa e oculta, de maneira bem livre. A polifonia encontrada no
quarteto Romaria de Bom Jesus da Lapa é de superposição de vozes
contrastantes e no quarteto Procissão é de superposição de vozes à maneira
de um coral.

78

4 – Sob o aspecto rítmico há, nas obras para violão solo, uma
predominância do ritmo motórico (Carioca 1, Ponteio 1, Princesias do Barroco
Nordestino, Allegro Pomposo). Este padrão rítmico, que pode ser encontrado
tanto no período barroco quanto em choros brasileiros, é de grande predileção
de N.T., denotando – em muitos casos – o caráter virtuosístico de várias peças
do compositor1, No Auto-Retrato encontramos este ritmo motórico intercalado
pela utilização de síncopes. Os ritmos encontrados nos quartetos de violões
provém fundamentalmente de uma estilização de acompanhamentos de viola –
oriundos da música regional nordestina – e também de acompanhamentos de
choros urbanos cariocas.
5 - Sob o aspecto instrumental todas as peças são
extremamente construídas e adequadas ao violão. Permitindo ao intérprete
uma execução virtuosística tanto do ponto de vista técnico quanto do
interpretativo.
Para finalizar, consideramos que o tratamento composicional
que Nicanor Teixeira deu às vertentes musicais que o influenciaram resultou
em uma obra de estilo próprio e original, que não classificamos nem de erudita
e nem de popular, e sim, simplesmente de música:
Música instrumental brasileira.

1

Este padrão rítmico também é encontrado nas seguintes peças de N.T.: Choro na Cidade da
Barra, Estudos 2 e 3, Variação da Suíte nº 2, Estudo Brilhante e Concertantes 1 e 2.
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ANEXO 1

SÍNTESE DA ENTREVISTA COM NICANOR TEIXEIRA
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Nicanor e a composição

"...Para mim o compositor não tem que se preocupar com o
que A ou B fazem, e sim em contar sua história, contar sua cultura... Minha
obra não tem talvez o tipo de riqueza que ouço em Radamés, Piazzolla ou
mesmo no jovem Marco Pereira, mas tem minha história dentro de sua
simplicidade. Ela tem resoluções simples, mas que não são tão simples assim,
pois são fruto de uma longa vivência...
O feitiço da composição está em se reconhecer o compositor.
sua história, mas que tem que ser bem contada...
Eu nunca escrevo quando toco. Nunca escrevi nada. Eu toco
tudo e depois escrevo. Não perco nada, pelo contrário, eu não escrevo porque
às vezes estou fora do violão e estou pensando como resolver os problemas.
Faço muita coisa andando, no ônibus, e depois experimento em casa e em
geral é quase aquilo que imaginei, com ligeiras modificações, ou não. Então, só
escrevo quando está tudo pronto. Se eu fizer uma frase não esqueço mais. Só
se não interessar. Fiz, segurei. Seguro os pontos estratégicos da peça, as
coisas bonitas, fortes, eu seguro. As únicas coisas que fui escrevendo depois
que já tinha uma página pronta ou duas, foram os quartetos, porque precisava
ver as vozes; mas eu fazia muitas coisas escrevendo as quatro vozes e quando
escrevia uma voz já sabia quais eram as outras três.
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... eu estava falando de composições e de temas que pintam
na vida da gente. Às vezes, compondo alguma coisa, uma canção grande ou
pequena, não interessa, vem o tema e você tenta trabalhar e não acontece
nada. Você pára naquilo, você sente que alguma coisa está te rodeando. Você
fica louco, repete dez, cinqüenta, cem vezes e de repente a harmonia.
O enriquecimento da frase vem e foge, você sente que ela chega na porta e
você manda entrar. Oferece a casa com toda delicadeza e... ela vai embora.
De repente ela volta e vai entrando, sozinha, sem bater na porta e você diz
"que beleza!".
... a gente não pode deixar de ouvir a opinião dos outros, de
repente você aprende com quem sabe menos. Eu já aprendi muito com aluno,
muitas frases bonitas dos meus arranjos eu aprendi com meus alunos, alunos
que fizeram não tudo. mas que eu captei a imagem e criei. É claro que eu dei
vida, entendo que às vezes ele fez até por ingenuidade, mas muitas vezes se
fazem coisas lindas por ingenuidade e ai, você com mais experiência, segura e
dá vida; como eu aprendi com Dilermando com vários violonistas na visa. O
que você faz na vida é aquilo que você aprendeu, que você ouviu, que você
sentiu, que você viveu, que você sofreu. Sem isso ninguém compõe nada.
Você tem que passar pela vida. Tem que amar muito, tem que ser apaixonado,
tem que se apaixonar, tem que ser preterido. Esse jogo é a coisa mais
maravilhosa que existe na vida. Todas as histórias em quadrinhos que você
viveu na vida, você as passa para música.
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... a melodia é muito importante, se eu tivesse que fazer só
melodia, acho que faria várias melodias bonitas, tenho facilidade em fazê-las,
isso você pode ver pela minha maneira de improvisar no violão... o importante
é fazer contrapontear a melodia, fazer um contracanto, jogar; isso é um xadrez
de difícil, comparando mal, é claro. Mas é um jogo difícil de resolver. Às vezes
você fica em xeque-mate, a harmonia vem e não é boa e você fica ali, lutando,
até que de repente, aquela velha história que eu falei: você abre a porta e ela
entra, se despindo, entornando o coração, é uma beleza! Às vezes uma frase
bonita, no início de uma canção ou mesmo numa conclusão, às vezes, uma
frase só, me leva a fazer uma canção com vários pentagramas, porque ela me
mexeu, me provocou e eu achei um caminho e vou-me embora. De repente
vem uma frase que te abre o coração a ai você encontra resoluções que vão se
multiplicando, e ai eu digo: - agora vou passear mais um pouco por essas
praias aqui e depois chego lá... E tão bonito quando eu encontro alguma coisa.
de repente com 2 ou 3 notas sinto que o caminho era esse, eu é que estava
errando o caminho. Às vezes aparecem um montão de vozes e você vai
escolher qual é a melhor. De repente fica faltando de repente tem ume
porção... Muitas vezes me acontece aparecerem resoluções mas que não
são exatamente o que eu quero. Então eu digo: - não, vai aparecer algo
melhor, que estou fazendo isso com muita facilidade. O melhor deve ser mais
difícil. É um negócio de trabalho também, tem que se transpirar um pouco.
Mesmo nas coisas pequenas modestas, se você não trabalhar um pouco a
coisa fica meio assim, entende? É o que acontecia com outros violonistas
brasileiros que eu admiro muito, que são incríveis, muito inspirados, que faziam
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coisas bonitas mas que eram descuidados, você vê que as frases deles
poderiam andar muito mais, serem muito mais bonitas, mas porque uma frase
estava bonita você tem a impressão de que ele se acomodava e resolvia o
resto em chavões comuns, com certa habilidade, mas que se mais trabalhada
poderia ficar muito melhor. Tem que se trabalhar um pouco, não é? A frase é
rica mas você tem que pensar, tocar várias vezes e encontrar o caminho mais
bonito. Eu nessa parte sou multo exigente, quando faço uma música quero o
melhor, quero aquilo que me apaixone, a frase que me apaixone desde a 1ª à
última nota. Não me apaixonou, eu paro.
... Gosto muito do jogo de baixos que vão caminhando
independentes ou paralelos à melodia, cada um no seu tempo. Instintivamente
esse jogo me acontece, não faço porque pensei nisso. propositadamente. Por
exemplo. é uma pretensão de minha parte querer imitar o Silvio Leopold Weiss,
mas eu gosto muito da maneira dele escrever, dele contrapontear a melodia,
nunca definindo a melodia como é esperado, sempre jogando um baixo antes,
nunca a melodia no tempo forte, é uma beleza, muito de Bach também. Esse aí
eu Já nem falo, a gente nem deve estar comentando assim porque é até
desaforo. Mas diz a história, e eu acredito, que eles eram amigos. Weiss tem
muito esse tipo de melodia retardatária, ou adiantada ou retardada, e no lugar
da melodia que vai resolver, ele joga um baixo... Eu gosto muito dele. Tento
fazer isso naturalmente. Você deve notar que essa canção1 tem muito disso; a
melodia se resolve depois, parece que você vai entrar na hora, mas você joga
1

Canção Terna
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um acorde, um baixo da melodia, são coisas assim, muito pessoais, você
precisa de certa forma fazer mais ou menos ligado a seu íntimo, com uma certa
naturalidade, também não pode pensar em tudo isso senão você não faz. A
coisa vem já mais ou menos moldada, é só você trabalhar. Eu acho que
composição é isso, ela vem mais ou menos até que instintivamente,
subconscientemente. Aí vem o trabalho, você não pode fazer uma melodia só
porque ela vem e você é inspirado. Você tem que trabalhar a melodia, tem que
trabalhar a forma melhor de expor a melodia, a harmonia, acho que isso e uma
coisa que requer certo trabalho, que eu gosto, que acho muito bonito. Acho que
em minhas obras de certa forma em muita coisa isso acontece, a meu jeito é
claro, não sou nenhum Weiss, que não tenho essa pretensão. Estou apenas
citando porque foi um cara que eu toquei muita coisa dele e acho espetacular,
e quando alguma coisa sai meio parecido, fico todo vaidoso. Quando alguém
diz: - Puxa, isso parece Weisss, eu digo: - não brinca assim, vou pagar um
chopp para você agora, tomar um porre, porque realmente acho espetacular.
... Isso é um lado intuitivo aliado a um trabalho de muitos
anos, de muito amor, de muito carinho, de prazer de fazer. Quando eu faço
uma frase bonita, às vezes nem durmo direito, quando faço uma canção bonita,
fico doido para o dia amanhecer para eu pegar no violão e repetir as coisas,
para ver se dou um seguimento. É um presente incrível que estou recebendo.
Eu sinto assim, nessa hora não tem dinheiro, não tem nada, eu estou
pensando em fazer uma coisa bonita para mim. Eu primeiro escrevo prá mim,
não escrevo para as pessoas. Tem que estar bonito prá mim para eu mostrar
para os outros, e quando esta bonito para mim nunca me dou mal, eu mostro
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prá todo mundo e as pessoas gostam. Acho isso ótimo. Nunca estudei
contraponto, estudei teoria, harmonia com Professores particulares e estudei
as composições da vida, os contrapontos da vida. Cervejinha num bate-papo
com músico, num bar falando de música, ouvindo e conversando. Isso também
é aula. Isso tudo é um caminho que você vai trilhando e no fim sobra alguma
coisa. Quando você tem um captador, que se você não tem, você vai estudar
harmonia à beça, como eu conheço muita gente, mas não vai fazer coisa
bonita. Então acho que isso é muito da Pessoa também, é claro que você tem
que saber; é claro que se eu não tivesse estudado um pouco. não faria nada
disso.
... Esses procedimentos modais que você notou nos quartetos,
de certa forma eu fiz meio de propósito porque é uma coisa muito nordestina e
eu lembrava muito daquelas coisas do nordeste e fui fazendo e gosto muito
desse estilo. É mais ou menos propositadamente, não digo exatamente, mas é
uma coisa que me agrada muito, aquele tipo de acompanhamento, achei que
cabia e comecei a fazer, você vê que acontece isso, trechos grandes com
harmonias e melodias modais, aqueles adágios, aquelas cadências... Eu devia
ter vivido antes, porque realmente é uma coisa que me fascina".
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Almerindo Quedes

"Almerindo é um saxofonista da minha terra que me ajudou
muito quando eu era garoto, porque ele me chamou para acompanhá-lo.
Quando havia festa ele aparecia com o sax, era um chorão incrível, compositor,
posso dizer um dos grandes melodistas que já vl na minha vida. Um músico de
interior, mas inteligentíssimo, um músico nato, se ele está aqui no R/o, sem
dúvida seria um Pixinguinha, um Nazareth, sem dúvida porque era um cara
fantástico. Ele me chamava de Rogério Guimarães e eu ficava todo cheio. Ele
tinha um acompanhador incrível, o Joaquim, que era de Aracaju. Um sujeito
que tinha uma escola, acompanhador tipo o Dino, baixarias lindas; aprendi
muito com o Joaquim, eu garoto e ele um homem casado, pai de filhos. Ele me
admirava pela facilidade que eu tinha para fazer as coisas e me chamava para
acompanhar com ele.
O Almerindo me incentivava para vir para o Rio de Janeiro, me
dizia que eu era um garoto diferente, que não era aquele violão° "feijão com
farinha". que quando eu tivesse uns 18 anos, viesse para o Rio. Ele me ajudou
muito. Hoje já esta com uns 85 anos, anos, não pode soprar mais, mas toca um
cavaquinho, que eu mandei prá ele".
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Othon Saleiro

"De todos os violonistas que Já ouvi mano a mano, Othon
Saleiro foi talvez, o que mais me emocionou. Quando ele estava atacado era
um negócio muito sério, eu lamentava que não houvessem mais pessoas
ouvindo e sentindo como eu, o que ele estava fazendo. Acordes, vibratos,
frases lindas que sumiram no tempo... e olhar dele... Ele era um tipo bem
sanguíneo e então quando se emocionava o sangue subia, às vezes ele
lacrimejava quando estava fazendo uma frase especialmente bonita. Cansei de
ver sair lágrima dos olhos, cansei de ver isso, só nós dois, impressionante.
Ninguém conhece o Saleiro que eu conheço, o chorão, o chorão carioca de alta
categoria, cheio de contratempo, cheio de bossa. A turma tinha que ouvir como
eu ouvi na casa dele, durante um ano, nos sábados, das 8 às 10 da noite, com
o violão na mão e ele me passando as coisas dele. Eu fiz isso porque de
repente me deu na cabeça, e senti uma necessidade muito grande de fazer
teso. O valor que o Saleiro tem, eu sempre soube, desde o tempo em que o
ouvia tocar nos saraus que fazíamos na ABV, na década de 50. Acho que a
primeira vez que fui à casa dele, em Jacarepaguá, onde mora até hoje, faz
mais ou menos uns 35 anos, ai por 1958-59.
Eu tenho uma admiração enorme pela capacidade de
harmonizar do Saleiro, não só a capacidade de harmonizar, como a
capacidade de sintetizar as coisas brasileiras de uma maneira linda e rica. Ele
tem, por exemplo. Um arranjo do Tenebroso do Nazareth, que ele me passou e
eu escrevi, que é fantástico. Dei esse arranjo para o João Pedro Borges e ele
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me disse que era infinitamente melhor do que um para 2 violões que ele tinha
feito com o Turíbio. Saleiro é o Nazareth do violão. Para mim, que ouvi toda a
obra dele pessoalmente, que senti o potencial dele como compositor e
intérprete da música brasileira. Saleiro entra na 1ª fila entre os compositores
brasileiros para violão. Agora ele esta velho, não pega mais, mas era um
negócio muito sério. Aquilo que ele fez no disco é só um pouquinho do que ele
fazia quando estava na veia, sentado com um violão na mão era
impressionante. Eu já disse muitas vezes prá ele: - você foi meu professor
durante um ano. Eu vinha aqui todo sábado durante um ano aprender com
você, passar sua obra, ver como você faz as coisas.
Era um compromisso, por volta de 1970, por um ano seguido,
todo sábado, a não ser por alguma emergência, eu estava lá, oito horas. Ele já
me esperava, com uma coca-cola e uma pizza. Dona Mariazinha, mulher dele,
dizia: - o Saleiro esta lá, está tudo pronto, te esperando. Eu chegava e ia
entrando lá para o fundo, no quintal e ai ficávamos tocando. ele pegava um
violão, eu outro e ele me passava tudo, mano a mano. Eu chegava em casa e
escrevia no domingo. Quando esquecia alguma coisa, ia no domingo à tarde na
casa dele tirar a dúvida, voltava e escrevia. Eu andei botando alguns baixos
nas músicas dele e ele gostava, dizia que eu somava. Comigo ele era um cara
assim. Modesto, um cara que aceitava as coisas assim, numa boa, que eu
sabia como dizer, perguntava a ele se estava bem.
... Certa vez cheguei lá, e ele estava terminando a aula de um
aluno, eu sentei e fiquei apreciando. O aluno estava lendo uma obra de
Pixinguinha e ele estava escrevendo alguma coisa. Perguntei o que era e ele
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disse: "A gente tem que descrever determinado autor como o Pixinga. Estou
mostrando como ele vai tocar o Carinhoso, estou contando um pouco do
Pixinguinha nesta Pagina, além de ter dado a aula, que é para ele ver como o
Pixinguinha é..." Achei genial".

Quartetos e Títulos

"... Vou dizer uma coisa a você, na Romaria, pensei o titulo
antes. O titulo tem um sentido muito forte na minha vida. Eu era garoto, meus
14, 15 anos, já tocava violão desde os 12 anos, era seresteiro. compunha
alguma coisa, sem saber escrever, sem nada, tocava minhas valsas, minhas
coisas e outras coisas também, valsas antigas e tal, e a Romaria do Bom Jesus
da Lapa era uma coisa que me fascinava muito, eu era garoto a o meu
povoado no interior da Bahia era caminho dos romeiros de Bom Jesus da Lapa
e na época da festa do Bom Jesus da Lapa, era uma coisa muito fascinante.
Eles passavam no meio da rua, era casa de um lado o casa do outro e os
romeiros passavam no meio da rua indo para Bom Jesus da Lapa pagar suas
promessas. Aqueles romeiros. muitos com seus instrumentos nas costas,
outros com sacos nas costas, a pé, pagando promessa, com a trouxa na
cabeça, aqueles homens humildes andando de chinelo, subia serra, descia
serra... Aquilo era um negócio que eu ficava olhando com uma vontade de ir a
Bom Jesus da Lapa, que é longe, é uma cidade no interior e eu ficava
sonhando em como seria. Por isso eu dei o titulo de Romaira de Bom Jesus da
Lapa. Foi uma coisa que me veio assim na época, eu senti que devia fazer
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alguma coisa com o titulo de Romaria, que me fala tanto, e ai escrevi esse
quarteto. O título me ajudou muito.
Já a mesma coisa não aconteceu com a Mariquinha Duas
Covas. Eu estava começando a fazer um batuque e não tinha o nome. Surgiu o
tema e eu comecei a escrever e quando fiz a Mariquinha - você se lembra, que
você estava no Quarteto e pedia para eu escrever um quarteto para vocês. Eu
nunca tinha escrito um quarteto. fui lá. assisti os ensaios na casa do Nicolas e
achei aquele negócio muito difícil, vocês tocavam Radamés, Mignone e aquilo
me impressionou muito. Fiquei olhando como funcionavam aquelas vozes e tal.
Então observei que geralmente cada violão fazia uma voz, com um baixo ou
outro, até nas obras clássicas que vocês faziam e o conjunto era muito bonito.
Eu pensava: - uma voz só e como é que tem esse efeito bonito! Fiquei
preocupado. Ai quando comecei a escrever a Mariquinha, vi que cada violão
fazia muitas vozes, o negócio surgiu, cada violão fazia 2, 3 vozes, em acordes
e tal. Mas então, não tinha titulo, ai mostrei para a Márcia, que é minha parceira
e minha amiga e ela gostou muito, ela era minha aluna na época, em
Jacarepaguá, e me deu um livro sobre mães bahianas, tinha tia Sadata, tia
Ciata, Maria do Chimbuco, que era uma batuqueira da época, mais achei o
nome meio pesado e disse para a Marcia que o batuque estava bonito,
interessante, mas o nome não estava soando muito bem. Ai ela me disse: mas tem tombém a Mariquinha Duas Covas. Quando ela falou isso. eu achei!
Era isso, Mariquinha Duas Covas, é esse o titulo que eu queria. Graças a
colaboração da Márcia, que é também historiadora, estudiosa da mpb e que
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nessa época estava fazendo uma pesquisa muita bonita sobre música popular
brasileira. Ela me deu o título e eu segurei e me realizei.
João Benta no Forró, já velo quase junto com a música, ou
pouco antes, porque João Benta foi um Personagem real, um sanfoneiro.
Quando eu tinha meus 13, 14 anos eu acompanhava nos bailes, dava meus
breques no violão, fazia minhas coisas, e era um senhor de provavelmente
seus 40 e tantos anos e era o sanfoneiro mais requisitado para as festas de
casamento. Ele era de uma cidade vizinha que se chamava Cafarnaum, por
isso o título: Sanfoneiro de Cafarnaum. Existe essa cidade ate hoje. Ele era
muito querido e gostava muito que eu o acompanhasse nos bailes: - "Aquele
garoto, aquele garoto genial tá aí para me acompanhar no baile de
casamento?" Eu usava dedeira, e com meu violãozinho acompanhava aqueles
choros de Ratinho. Jararaca. Pixinguinha, etc. Aí eu pensei no Forró e me
lembrei do João Benta, porque Forró lá no norte é tudo quanto é baile. Um
baile, uma festa, é chamada de forró. é o nome popular. Então eu disse pra
mim: Vou fazer uma homenagem ao João Benta, que foi um cara que me deu
tanta força quando eu era garoto, e que me valeu tanto, me elogiava, me
enchia de gás..."
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Formação
"... é claro que nem só a intuição resolve, sou contra,
é claro que eu também estudei um pouco, minha vida é música desde meus
10, 11 anos. É a escola da vida e eu sempre toquei violão, sempre estudei.
Toquei muita obra clássica, do meu jeito conhecia muita coisa. Toquei muita
coisa de Bach, de Weiss, coisas populares, corri atrás, conhecia todos os
violonistas populares de choro. Fui lendo e ouvindo música. Isso também e
uma escola incrível. Quando você tem um captador para essa coisa é muito
bom. Quando você não tem, não acontece nada, mas quando você tem esse
captador e escuta e toca muito, você aprende muito. Não há aula maior que
essa. Você pode estar com um professor de harmonia te dando aula no
quadro. mas se você não tem um captador vai ficar a vida inteira aprendendo
regras, mas não faz nada. Se eu não tivesse estudado com o Dilermando, com
o Cáceres, se não tivesse convivido com o Jodacil, com você Maria, com o
Waltel Branco. que era um músico incrível, com quem convivi muitos anos e
me deu conselhos em outras épocas; convivendo com vários músicos,
freqüentando a casa de Jacob do Bandolim, por muitas vezes ouvindo aquelas
noitadas fantásticas que eram verdadeiras aulas... Isso tudo é uma escola que
você vai adquirindo, depois o sentimento você vai jogando.
A força que o Almerindo Guedes me deu quando era garoto o fato de sentir que alguém está acreditando em você -, foi justamente uma das
razões pela qual eu vim para o Rio de Janeiro. Eu ouvia muitas estações, ouvia
o programa do Ary Barroso, o regional do Rogério Guimarães uma vez ou outra
com a Aracy de Almeida cantando. Aquele violão incrível dele, você sabe, um
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violonista fabuloso da época, um violonista popular. Então eu vim. Conheci o
Rogério Guimarães, vi o regional dele, isso me ajudou muito porque eu
acompanhava bem, inventava baixarias, sempre tive mania de inventar
baixaria, desde o começo, fazia umas modulações cá em baixo. ficava prá lá e
prá cá no braço do violão. Eu tinha uma certa facilidade por esse lado brasileiro
da música. A minha escola é muito brasileira, desde criança vivo de seresta.
valsa. é uma coisa que esta no sangue desde a infância. Eu aprendi cantando
seresta, acompanhando Orlando Silva, as obras dele, aquelas valsas de
Augusto Calheiros, Francisco Alves. Seresteiros da minha época lá do Interior
do sertão cantavam esse gênero e eu ficava acompanhando. Então. quer dizer,
e uma escola muito brasileira. Depois estudei violão com Dilermando, que era
um chorão incrível, fiz violão erudito com muita gente, toquei muita coisa.
Cáceres, Jodacil e Rabello me deram conselhos. E sempre compondo uma
coisa ou outra. Estudei um pouco da teoria e harmonia com professores
particulares. teoria com a professora Divanira da Escola Nacional. Convivi
também com outros bons músicos., como o Florêncio de Almeida Lima que era
catedrático da Escola Nacional, Professor de piano e harmonia, tenho até um
livro dele, muito bom sobre teoria, que está esgotado...
... Aquela história de você estudar, ficar trancado estudando.
Conheço indivíduos que são músicos incríveis, mas não saem de casa, ficam
dentro de um quarto estudando dez horas por dia ,sabem música prá burro,
mas ficam ali presos numa redoma. Você tem que conviver com todo mundo,
com quem sabe mais, com quem sabe menos, tomar uma cervejinha, um porre
de vez em quando, falar da vida, da saudade, das alegrias, dos sofrimentos,
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isso é que leva a fazer um monte de coisas. A composição, quando ela é de
dentro, tem multo a ver com você".
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ANEXOS 2

DEPOIMENTOS SOBRE NICANOR TEIXEIRA

99

NICANOR TEIXEIRA

HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO

Andei catando em meus guardados um texto que a célebre
Maria Luiza Anido escreveu sobre Nicanor Teixeira. Busca inútil. Mas não é
difícil lembrar que o grande mito da guitarra portenha, hoje vivendo em
Barcelona, deixou testemunhada sua admiração pela arte de um artista que
guarda como característica principal uma enorme brasilidade que se expressa
em sua forma de tocar e compor para violão.
Convivi bastante com Nicanor na década de 50, quando, por
intermédio de Jodacil Damasceno, fui estudar violão clássico com o mestre
açoreano Antonio Rebello. Chagamos a integrar uma orquestra de violões da
qual faziam parte Turíbio Santos e o próprio Jodacil. Lembro da apresentação
que fizemos no celebre "Nada além de dois minutos", programa do grande
Paulo Roberto na Rádio Nacional.
Com o tempo, descobri que seria um violonista medíocre e
larguei o instrumento. Sobrou-me a amizade de Nicanor,que há cerca de 30
anos me abrigou em seu apartamento do Flamengo, quando cedi o meu, no
bairro da Glória, para hospedar Oscar Cáceres e sua esposa Irma Ametrano,
na primeira das multas vezes em que o grande mestre uruguaio veio ao Brasil.
Era uma época em que o Rio de Janeiro recebia grandes virtuoses: Segóvia,
Anido, Narciso Yépes (que também se hospedou em minha casa), Abel Fleury.
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Nicanor estudou com Dilermando Reis. Isso equivale a um
aprendizado fértil não só em termos de execução virtuosística como também
na captação de um veio criativo que o grande Nicanor despejou em sua imensa
obra. Há pouco tempo pude reunir Nonato Luis, Henrique Annes, Luiz Otávio
Braga para ouvirem Nicanor em minha casa. Foi uma forma que achei para
dizer aqueles meus amigos o quanto admiro Nicanor, o quanto aprendi com ele
e com outros mestres do mesmo nível, como Jacob do Bandolim, por exemplo.
Resumindo: Nicanor Teixeira tem a alma de Pixinguinha a Villa-Lobos, o
fraseado de Dilermando e Jacob, e ao mesmo tempo é um músico barroco que
transforma seu violão em alaúde. theorba e vihuela.
Aprenderá bastante aquele que se dedicar a ouvir a obra
desse grande criador que é Mestre Nicanor Teixeira.

Três Rios, 15 fevereiro 1993
Hermínio Bello de Carvalho
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SÍNTESE DA ENTREVISTA COM JODACIL DAMASCENO

"Tenho a impressão de que conheci o Nicanor por volta de
1955/56 em casa do Melin que como eu também era aluno do professor
Antonio Rebello. Melin morava no bairro de Fátima (Rio de Janeiro). Tínhamos
um amigo em comum. o Antonio Carlos: nos reuníamos e apreciávamos o
Nicanor tocando. Para mim era um músico que exercia uma inveja, um fascínio
imenso pela sua maneira de tocar...
Vou contar uma história engraçada, entre tantas, do Nicanor.
Em 1961 foi realizado o primeiro Concurso Fluminense de Violão, do qual fui
vencedor e um dos prêmios era dar três concertos na televisão. Naquela época
era tudo ao vivo. No terceiro programa havia convidado o Cáceres para tocar
comigo. Ele sugeriu que fizéssemos um trio com o Nicanor, ótimo! Cáceres
transcreveu umas canções do Manuel de Falia. Ensaiamos tudo bem
ensaiadinho e fomos tocar. Começamos e ouvi algo diferente do que havíamos
ensaiado. Eu olhava para o Cáceres e o Nicanor ali tocando... ele estava
improvisando! Quando acabou, o Cáceres perguntou o que tinha acontecido e
o Nicanor respondeu "minha música estava de cabeça para baixo, não dava
pró ler, tive que improvisar". É aquele desligamento do Nicanor, quando sentou
para tocar nem reparou na partitura...
N.T. morava na rua 2 de dezembro, no Flamengo, e eu ia
muitas vezes lá: eu adorava ouvi-lo tocar. Nicanor tocava tudo, estudava não
sei quantas horas por dia. Cada vez que eu ia ao seu apartamento encontrava
uns alunos dele, todos sentados e ele tocando. Ele tinha uma sonoridade
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fantástica e uma forma muito interessante de tocar, ainda tem até hoje. Tocava
olhando para seus olhos, olhava para você para ver sua reação emocional...
ele sempre quer ver o que você está sentindo... eu ficava fascinado com o
Nicanor olhando para a minha cara. Tocava Bach muito bem. Tocando Barrias
e música brasileira era fantástico! Ele deu um concerto memorável na ABI,
impressionava pela sua criatividade como intérprete.
Infelizmente como concertista sua carreira foi cortada muito
cedo por causa de um problema que teve no dedo indicador da mão direita.
Ninguém nunca descobriu o que era: para mim foi uma fadiga muscular. Eu o
via estudando muitas e muitas horas obras realmente difíceis. tocando na
perna direita com a maior tranqüilidade Após esse problema. ele desenvolveu
uma técnica própria que lhe permitiu contornar bastante bem esta deficiência:
feito o Django Reinhart que tocava com dois ou três dedos. sei lá...
Nicanor tinha, e tem, uma memória fantástica, um repertório
imenso: Bach, Barrias, Sor, Visée e um mundo de choros, a obra toda de
Dilermando e mais recentemente do Othon Saleiro. Só quem toca Saleiro é
Nicanor, que o Othon não divulga as obras mas reconhece nele o intérprete
que poderá levá-las á posteridade. Então passou-lhe as peças assim. de
ouvido. de mão a mão...
Depois do problema no dedo. Nicanor veio a freqüentar mais a
minha casa e conversar sobre as maneiras de lecionar, de orientar os alunos...
sempre levando uma composição nova: essas peças que tinham cara de
modinha e ao mesmo tempo pareciam muito barrocas pela sua ornamentação
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e tipo de textura. Acho que N.T. é um chorão vestido com roupagem barroca.
Sugeri a ele que desse o nome de suite... que fizesse uma suite com as peças
no mesmo tom... eu identificava muito aquelas peças com o estilo do Robert de
Visée.
A facilidade que tem para improvisar é enorme. E o faz de
maneira bem virtuosística percorrendo todo o braço do violão, explorando muito
bem o efeito de campanella. No choro, então. se supera.
A obra de N.T. não é fácil de executar: ele utiliza digitações
características que se não forem feitas não causam o mesmo efeito, é uma
marca do Nicanor. Sua música é como um monumento para mim, com um
quadro que eu aprecio. mas que não vou lá rabiscar... não me sentia capaz de
tocá-la em público por não conseguir imprimir o temperamento que ouvia dele...
Não vejo influências especificas de algum compositor em
Nicanor, talvez somente da música barroca. A obra dele é muito autêntica,
única. sinto tudo como criação do próprio N.T. A exploração da campanella, a
tonalidade, a fixação no tom de si menor... é algo que nasce de sua
improvisação, de sua criatividade, sem estabelecer muitos padrões de norma
com a composição... tudo de forma espontânea. Eu. particularmente, encaro
muito seriamente a sua música, e não vejo identificação com ninguém... Na sua
técnica, na utilização que faz dos pizzicatos, principalmente, percebo a
importância de sua convivência com Dilermando Reis...
N.T. foi sempre muito fiel ao seu próprio gosto. falamos dessa
influência do barroco, mas a música dele é bem brasileira... Agora ele está
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compondo algumas coisas com mais motivos nordestinos,que não apareciam
no inicio de sua obra assim claramente; ele está desencavando essa temática
lá do seu passado... Se mantém fiel à temática brasileira, seja urbana.
seresteira do Rio ou nordestina. fiel ao sistema tonal e à sua própria maneira
de tratá-lo. sem se preocupar com quaisquer tendências contemporâneas...
Acho que a obra do Nicanor está destinada a ficar dentro do
repertório violonístico. assim como Perdura a obra de Tárrega, a de Sor para
violão. Para mim sua obra é das melhores produções para violão que se
fizeram no Brasil até este momento: embora ainda não tenha a projeção
internacional que merece".

Jodacil Damasceno

Síntese da entrevista concedida a Maria Haro em
Uberlândia - MG, em janeiro de 1993
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OSCAR CÁCERES

A obra de Nicanor Teixeira insere-se numa longa e fecunda
tradição violonística que por suas características especificas designa o
chamado "violão brasileiro".
Os nomes de João Pernambuco. Dilermando Reis e Garoto
surgem de imediato em nossa memória, como representantes e fundadores
desta tradição surgida no seio da música instrumental brasileira. na primeira
metade de nosso século.
A semelhança de seus predecessores. Nicanor Teixeira
mostra uma singular predileção por certas formas musicais, tipicamente
populares. notoriamente: a valsa, o choro e a modinha: com algumas incursões
ao domínio folclórico de sua Bahia natal.
Profundo conhecedor da linguagem popular e ao mesmo
tempo possuidor de uma sólida formação clássica, a música de Nicanor
Teixeira surpreende de imediato por sua grande qualidade instrumental,
resultado de seu notável conhecimento dos múltiplos recursos do instrumento.
Neste aspecto, bastaria citar como exemplo, no marco de sua
produção, suas obras para quarteto de violões, nas quais o autor realiza um
admirável trabalho polifônico enriquecido com variadas fórmulas rítmicas.
exigindo do intérprete um perfeito domínio do fraseado e da articulação.
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Numa época em que a música popular encontra-se
perigosamente ameaçada por abusivas influências alheias à sua própria
natureza. a música de Nicanor Teixeira, em sua autenticidade e pureza,
perpétua e hierarquiza a ilustre tradição do violão brasileiro.

Oscar Cáceres

Paris, junho de 1993.
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TURÍBIO SANTOS

Nicanor Teixeira fez, parte da minha juventude e portanto da
minha formação como pessoa e como músico: 1955 a 1963. Em Nicanor
encontrei o brasileiro na sua busca mais autêntica de realização através da
música. Aluno de Dilermando Reis, impregnado pela magia sonora do mestre,
Nicanor conseguiu desenvolver sua própria concepção sonora do violão com
vibratos e rubatos característicos, com utilização de um toque transversal de
suas

poderosas

unhas.

e

sobretudo

com

sua

criatividade

em

acompanhamentos contrapontísticos audaciosos.
Nicanor Teixeira, foi vitima, em certo momento. de sua paixão
pelo violão. O excesso de estudo, aliado à tensão de apresentações em público
agravaram um problema na sua mão direita que o impedia de tocar. O dedo
indicador, descoordenado, desequilibrava toda a mão. Foi necessário um
esforço sobre humano ao violonista para poder retomar sua carreira. Dedicouse mais, a partir daí. ao ensino e à composição.
O violão brasileiro foi enriquecido com o encanto de
Dilermando Reis revisto por Nicanor. Nas suas músicas canta o Brasil do
interior, das festas singelas e autênticas, do violão doméstico, mas tudo revisto
pelo intérprete dedicado da obra de Bach.
Isso faz de Nicanor Teixeira, no momento em que se compile
e organize em edição sua obra. um dos sucessores de João Pernambuco e
Dilermando Reis. Estes que. por sua vez, são igualmente sucessores de uma
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linhagem mais longínqua de professores-compositores do violão, como Coste,
Aguado, Carcassi, Carulli, Giuliani.
A contribuição é do mesmo porte e deve ser entendida por aí,
na minha opinião.

Turíbio Santos

Rio de Janeiro, junho de 1993
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NICOLAS DE SOUZA BARROS

Em setembro de 1985, fui perguntar para Brian Hodel,
americano, grande entendido em musica brasileira (violonista e correspondente
de algumas das melhores revistas especializadas em violão no mundo), com
quem ele achava que eu poderia ter aulas de choro (violão solo) no Rio de
Janeiro. O nome que ele me deu foi um tal de Nicanor Teixeira. Depois de
algumas conversas por telefone, convenci ao dito cujo de que ele teria muita
coisa para me ensinar: como eu já me especializava em instrumentos de
cordas dedilhadas da música antiga (alaúde). além do violão, encarava esta
experiência como uma chance de me aprimorar em um meio distinto, talvez um
pouco esquecido... não deixa de ser uma outra forma de música antiga. E foi
isto o que aconteceu. Meus contatos com Nicanor me mostraram a grande
riqueza que existia no violão brasileiro antes da bossa-nova. Este estilo de
tocar, o romantismo que remonta a tradições sul-americanas que tiveram um
dos maiores, senão o maior, expoentes em Agustin Barrios; as formas latinas
que permeam a música de Nicanor e Othon Saleiro (outra grande descoberta),
o manejo delicadíssimo de timbres, vibratos e toques que Nicanor revelava;
enfim, tudo me mostrava que havia escolhido um guia ideal para me familiarizar
com o violão brasileiro pré-bossa-nova. Em função deste contato, cheguei a
duas hipóteses: 1) que a bossa-nova representou um retrocesso técnico do
violão popular brasileiro, em função das técnicas de mão direita que foram
abandonadas, arpejos, escalas. tudo relegado por causa da batida (em
acordes) tão características da bossa-nova; 2) que Nicanor representava uma
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espécie de elo perdido entre o violão erudito e o popular, uma vez que os
chorões solistas do violão de seis cordas faziam seu aprendizado com técnicas
eruditas, estudando uma boa parte do repertório erudito (principalmente aquela
associada a música romântica, além dos compositores clássicos).
Depois, Nicanor compôs algumas de suas melhoras obras
para um conjunto do qual fui membro fundador: o Quarteto Carioca de Violões.
Estas obras. "Mariquinha Duas Covas", "João Benta no Forró" e "Procissão".
mostram a maestria com texturas violonistas que Nicanor tem, misturadas a
temas que remontam à sua infância no Recôncavo Baiano.
Meu contato com Nicanor me deixou seu eterno devedor,
tanto pela sua experiência no violão quanto por suas habilidades como
compositor neste instrumento.

Nicolas de Souza Barros

Rio de Janeiro, julho de 1993
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ANEXO 3

- Suíte Pequenas Paisagens (Manuscrito de N.T.)
- Procissão (Cópia de Manoela Rego)
- Romaria de Bom Jesus da Lapa (Manuscrito de N.T.)
- Auto-Retrato - Batuque (Manuscrito de N.T.)

