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―A arte exerce secundariamente a função de 

conservar, e mesmo recolorir um pouco, 

representações apagadas, empalidecidas; ao cumprir 

essa tarefa, tece um vínculo entre épocas diversas e 

faz os seus espíritos retornarem.‖ 

 
(NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São Paulo: 
Companhia de Bolso. p. 108.) 

 

 
 

―Não há cultura onde as polêmicas estéticas não 

reconheçam a necessidade de justificar a obra de 

arte. 
 
(ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Rio de Janeiro: 
Biblioteca do Exército; São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 100.) 

  

 



 7 

RESUMO 

 

 

A partir das trajetórias artísticas dos compositores Alberto Ginastera e 

Camargo Guarnieri, este trabalho tem por objetivo analisar os desdobramentos do 

nacionalismo e das vanguardas musicais na Argentina e no Brasil, de 1930 a 1960. 

Desenvolveremos, assim, um enfoque comparado entre esses dois países de modo que 

essas trajetórias sejam analisadas em consonância com paradigmas intelectuais mais 

amplos – inclusive internacionais - que terminaram por privilegiar determinadas formas 

estéticas nos diferentes períodos abordados. Acreditamos, nesta medida, que as opções 

artísticas de Ginastera e Guarnieri estão relacionadas ao passado musical de suas 

respectivas sociedades, daí a importância de se discutir a história cultural argentina e a 

brasileira, assim como o lugar e a força que os movimentos nacionalistas e as estéticas 

de vanguarda lá encontraram.  

 

Palavras-Chave: Alberto Ginastera; Camargo Guarnieri; Música erudita latino-americana; 
nacionalismo musical; música de vanguarda. 
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ABSTRACT 

 

 

From the artistic careers of composers Alberto Ginastera and Camargo 

Guarnieri, this essay aims to analyze the consequences of nationalism and musical 

―avant-garde‖ in Argentina and Brazil from 1930 to 1960. So, we will develop a focus 

compared between these two countries in a way that these trajectories can be analyzed 

in line with broader intellectual paradigms – including international ones - that ended up 

favoring certain aesthetic forms in different periods covered. We believe that the artistic 

options of Ginastera and Guarnieri are related to the musical past of their respective 

societies, hence the importance of discussing the Argentine and Brazilian cultural 

history, as well as the place and the strength that the nationalist movements and ―avant-

garde‖ aesthetics forms found there.  

 

Key-Words: Alberto Ginastera; Camargo Guarnieri; Latin-American Music; musical 

nationalism; avant-garde music. 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir das trajetórias artísticas dos compositores Alberto Ginastera e 

Camargo Guarnieri, este trabalho tem por objetivo analisar os desdobramentos do 

nacionalismo e das vanguardas musicais na Argentina e no Brasil, de 1930 a 1960. 

Desenvolveremos, assim, um enfoque comparado entre esses dois países de modo que 

essas trajetórias sejam analisadas em consonância com paradigmas intelectuais mais 

amplos – inclusive internacionais - que terminaram por privilegiar determinadas formas 

estéticas nos diferentes períodos abordados. Acreditamos, nesta medida, que as opções 

artísticas de Ginastera e Guarnieri estão relacionadas ao passado musical de suas 

respectivas sociedades, daí a importância de se discutir a história cultural argentina e a 

brasileira, assim como o lugar e a força que os movimentos nacionalistas e as estéticas 

de vanguarda lá encontraram.  

Nascido em 1916, Ginastera cresceu na cosmopolita Buenos Aires, cidade que, 

a partir do início do século XX, teve uma elite empenhada em trazer à dita ―alta cultura‖ 

a tradição gauchesca, vista até então como símbolo do atraso civilizacional. Suas 

primeiras composições datam do início da década de 1930 e são caracteristicamente 

nacionalistas. Entretanto, o nacionalismo de Ginastera foi perdendo força: o ano de 

1947 marcou a mudança do período composicional autodenominado ―nacionalismo 

objetivo‖ (maior aproximação com as temáticas folclóricas e nacionalistas) para o 

―nacionalismo subjetivo‖ (uso indireto dos materiais folclóricos e maior subjetividade 

do compositor). Essa tendência prosseguiu até 1958, quando completou sua transição 

para a fase estética ―neo-expressionista‖ (marcada pelo atonalismo e por outras técnicas 

de vanguarda). 

Por outro lado, o paulista Camargo Guarnieri, nascido em 1907 na cidade de 

Tietê, se posicionou na causa do nacionalismo musical desde suas primeiras 

composições significativas na década de 1930 - quando flertou por certo tempo com o 

atonalismo - até o fim de sua vida. Uma das causas desse compromisso em Guarnieri foi 

a presença marcante de seu tutor Mário de Andrade, intelectual modernista responsável 

por organizar o movimento nacionalista brasileiro. Algo semelhante não ocorreu na 

Argentina, cujo nacionalismo constituiu-se sem grandes marcos paradigmáticos 

teóricos, o que certamente contribuiu para o enfraquecimento do movimento a partir de 

fins da década de 1930, quando diversas tendências de música de vanguarda emergiram 

e foram ganhando terreno. 
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O primeiro intelectual a indicar a possibilidade de comparação entre Alberto 

Ginastera e Camargo Guarnieri foi o musicólogo e embaixador brasileiro Vasco Mariz, 

em seu livro ―Alberto Ginastera‖, de 1954. Na época, bem antes da diplomacia passar 

por um processo de profissionalização, os diplomatas eram muitas vezes escritores, 

poetas, ―homens de cultura‖,
 1

 que, convidados a fazer parte do corpo diplomático 

brasileiro, cumpriam também o papel de mediadores culturais em uma sociedade em 

que a academia universitária ainda não se dedicava a esse tema.
2
 Em seu livro, Mariz 

aponta Alberto Ginastera, na época com apenas 38 anos de idade, como uma das 

maiores promessas da música latino-americana. Em meio a relatos biográficos e análises 

musicais, afirmou: 

 

Este jovem prodigiosamente dotado [Ginastera] se mostra um sério 

competidor de Camargo Guarnieri, nove anos mais velho mas ainda 
em plena ascensão e que, por singular coincidência, apresentaram seus 

trabalhos em um mesmo concerto em Nova Iorque, em 1947, 

patrocinado pela Liga dos Compositores.
3
 

 

Porém, a possibilidade de comparação aventada por Mariz parece ter um dos 

enfoques musicológicos da época (eles seriam ―competidores‖ no terreno da escrita 

musical) e não o historiográfico, como proposto pela presente pesquisa, além do que tal 

empresa nunca foi levada adiante nem por ele nem por outros pesquisadores. Quando da 

escrita do referido livro, em 1954, as semelhanças entre os dois compositores ainda 

eram evidentes, mas foram diminuindo significativamente conforme Ginastera flertava 

cada vez mais com o atonalismo
4
 e o dodecafonismo

5
, até que, em 1958, completou sua 

                                                
1 Destacados intelectuais fizeram parte do corpo de funcionários do Itamaraty, entre os quais destacamos: 

Joaquim Nabuco, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo e Neto, Antônio Houaiss, Raul Bopp, 

Vinícius de Moraes e José Guilherme Merquior. 
2 Para tomarmos um exemplo, no campo historiográfico, os trabalhos sobre e cultura e arte, no Brasil, só 

começaram a despontar a partir da década de 1980, e ainda assim eram vistos com muitas reservas aos 

olhos coetâneos.  
3 MARIZ, Vasco. Ginastera. Buenos Aires: Seccion Publicaciones, 1954. p. 7. 
4 Em linhas gerais, o atonalismo caracteriza a música que carece de centro tonal. A tonalidade, tradição na 

música europeia dos século XVII a fins do XIX, é caracterizada por um sistema hierárquico de notas 

agrupadas de modo que algumas orbitem em torno de outras, possibilitando, assim, que uma ou mais 
notas possam ser definidoras do tom de uma composição. O atonalismo veio, portanto, a romper com essa 

tradição de escrita musical ao conceber músicas sem eixos tonais, onde todas as notas tivessem igual peso 

e importância na composição. 
5 O dodecafonismo é também conhecido como ―A técnica dos doze sons‖ e é uma técnica de escrita musical 

que possibilita o atonalismo em uma composição. Na escala cromática musical ocidental, o intervalo de 

uma oitava possui 12 notas musicais. A técnica dodecafônica, por sua vez, tem por intuito organizar essas 

12 notas de modo a não repeti-las até que se complete um ciclo. Desta forma, nenhuma nota irá orbitar em 

torno de outra, atingindo, assim, a atonalidade. Outra mudança proposta por Schoenberg, mentor da 

técnica, diz respeito à questão do ritmo, que a partir de então deveria ser recortado e repleto de pausas, 
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transição para a fase estética autodenominada ―neo-expressionista‖. No entanto, este 

fato não subtrai o interesse pela pesquisa; pelo contrário, dá-nos mais elementos ainda 

para refletirmos sobre os desdobramentos estéticos dos compositores sob uma 

perspectiva historiográfica. Cabe-nos verificar abaixo - de modo separado pela primeira 

e última vez neste trabalho
6
 -, as trajetórias de ambos em confluência com os principais 

movimentos sociais, intelectuais e estéticos de suas respectivas sociedades. 

 

Alberto Ginastera e os movimentos musicais argentinos: 

 

Alberto Ginastera nasceu em 1916, em Buenos Aires. Naquela época, a 

Argentina havia completado o forte processo de modernização iniciado na década de 

1880, quando o país era ainda caracteristicamente provinciano, predominantemente 

rural e com muitos espaços inabitados. Esse processo de modernização se deu 

principalmente através de políticas imigratórias e de povoamento expressas pelo lema 

―governar é povoar‖.
7
 Acredita-se que, em 1914, a porcentagem de estrangeiros na 

Argentina variava de 43% a 62% em diferentes províncias.
8
 Esta característica 

transformou a Argentina no mais cosmopolita dos países da América Latina: 

 

Os costumes e modas da Europa eram transplantados para a região 
platina a uma velocidade incomum, não só porque eram trazidos pelos 

imigrantes, mas também porque era muito maior o número de 

argentinos que cruzavam o Atlântico em ambas as direções.
9
 

 

Os costumes europeus foram transplantados também para o ambiente musical 

erudito, e o famoso Teatro Colón, criado em 1857, foi o maior reflexo da importância da 

música erudita para Buenos Aires. Estava ao nível dos grandes teatros europeus, 

proporcionava grandes temporadas e trazia artistas de renome internacional. O que 

                                                                                                                                          
criando efeitos de tensão e dando um caráter inesperado às composições. Cf: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians. Edited by Stanley Sadie, 1980. Vol. XIX. p. 286-296.  

6 Optamos por abordar, somente nesta introdução, as trajetórias de modo separado de modo a facilitar a 

leitura e compreensão de um tema ainda não muito explorado pela historiografia. Posteriormente, serão 

trabalhadas em perspectiva comparada através de tópicos temático-temporais. 
7 Termo do intelectual liberal Juan Bautista Alberdi (1810-1884).  
8 GALLO, Ezequiel. ―A Argentina: Sociedade e Política, 1880-1916‖. In: BETHELL, Leslie (org). História 

da América Latina: de 1870 a 1930, vol IV. 1 ed. São Paulo: EDUSP; Brasília: Fundação Alexandre de 

Gusmão, 2008. p.483. 
9 Idem. 
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sustentava essa opulência sem par na América Latina eram, sem dúvida, o público 

exigente, a capacidade empresarial e a grandeza econômica de Buenos Aires 
10

. 

Porém, na virada para o século XX, a idéia de que ―a imigração era a chave 

para o futuro da nação‖ 
11

 passou a ser reconsiderada devido aos problemas sociais dela 

decorrentes, como crimes, pobreza e desemprego. Outro grande infortúnio que cruzou o 

Atlântico com os imigrantes foi de ordem cultural: ―Agora nós nem mesmo sabemos 

quem somos – franceses ou espanhóis, italianos ou ingleses‖ 
12

. A partir de então, as 

elites, tentando solucionar essa crise, criaram um distinto senso de identidade chamado 

de ―argentinidad‖, cujo grande símbolo foi a figura do gaúcho,
13

 até então vista como a 

representação da barbárie, devido a dicotomia estabelecida pelo intelectual Domingo F. 

Sarmiento em seu livro Civilização e barbárie de 1845. 

A tradição gauchesca passou a ser imaginativamente recriada como a base da 

nação, sendo o processo acompanhado também no âmbito musical. A primeira geração 

de compositores nacionalistas data de 1890 a 1930, e tinha como os maiores membros 

Alberto Williams e Julián Aguirre, que, quando foram se aperfeiçoar na Europa, 

entraram em contato com o nacionalismo, fato que os encorajou a procurar sua própria 

herança cultural como fonte de inspiração
14

. A segunda geração nacionalista vai de 

1910 a 1940 e inclui compositores como Carlos López Buchardo e Constantino Gaito. 

Como essas duas gerações nacionalistas buscaram na imensa tradição artística 

gauchesca a fonte de inspiração de suas composições, uma das grandes contribuições do 

código musical criado por elas foi sobre a questão do ritmo, diretamente inspirado nas 

canções e danças gaúchas. As outras contribuições diziam respeito ao uso direto de 

frases melódicas folclóricas em suas composições eruditas. 

A partir do início da década de 1930, o nacionalismo foi posto em segundo 

plano por um emergente grupo de jovens compositores sintonizados com as diversas 

tendências internacionais da música e se afirmaram no cenário musical argentino 

através da proposta de assimilar e divulgar o neoclassicismo, o dodecafonismo e 

também o jazz, mas sem abandonar por completo a busca pela identidade nacional. O 

chamado grupo Renovación era formado por José Maria Castro, Juan José Castro e Juan 

                                                
10 STORNI, Eduardo. Ginastera. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1983. p. 40-42. 
11SCHWARTZ-KATES, Deborah. Alberto Ginastera, Argentine cultural construction, and the gauchesco 

tradition. The Musical Quarterly 86(2), Summer 2002, p. 248-281. Oxford University Press. p. 252. 
12 Frase de Julián Martel, encontrada no romance xenofóbico La Bolsa, de 1891. conferir: MARTEL, Julián. 

La Bolsa. Buenos Aires: Elaleph, 2000. p. 80. 
13 SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit., p. 252-253. 
14 Ibidem, p. 253. 
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Carlos Paz, entre outros, e ganhou destaque em seu empreendimento principalmente 

após o músico Juan Carlos Paz ter introduzido em solo latino-americano a primeira 

composição dodecafônica, Primera composición dodecafônica para flauta, corne inglês 

e violoncelo (1934), de sua autoria. 

Alberto Ginastera cresceu e completou seus estudos em meio a esse cenário 

musical. Em sua primeira fase de composição, que data de meados da década de 1930 a 

1947, aproximadamente, buscou uma ―identificação com a paisagem argentina, com a 

literatura gauchesca e com a apropriação direta de materiais nacionalistas em um 

sistema modal‖,
15

 conforma aponta Deborah Schwartz-Kates. Essa afirmação, por mais 

válida que seja, tem suas imperfeições por tentar generalizar um longo período estético 

e será matizada ao longo do trabalho. Posteriormente, Ginastera denominou essa fase 

composicional de ―nacionalismo objetivo‖ e o primeiro grande feito desse período foi a 

estréia de seu opus 1 - a suíte orquestral de Panambí
16

 - no teatro Colón em 1937, sob a 

direção de Juan José Castro, ―evento que assinala o começo da carreira pública do 

compositor‖
17

 com muitos elogios da crítica. No ano seguinte graduara-se no 

Conservatório Nacional com as notas mais altas, prêmios e consagração púbica. Dessa 

primeira fase composicional destacam-se também: as Danzas Argentinas (1937); o balé 

Estância (1941); a Abertura para “Fausto Criollo” (1943), baseado no livro de 

Estanislao del Campo; os Doce Preludios Americanos (1944); e a Pampeana nº 1 

(1947). Foram criadas 19 obras oficiais até o fim de 1947, quando se completa a 

transição para a fase ―nacionalismo subjetivo‖. 

Sobre as suas posições estético-musicais, Ginastera se apresentava sempre em 

busca do ―transcendental‖ e do ―universal‖, características que por si só inviabilizaram a 

consolidação de um projeto temático e estético fechados em sua lógica interna, como 

requeria o nacionalismo musical: ―Toda inovação o interessa na medida em que possa 

enriquecer o vocabulário dessa linguagem concomitante que é a música‖.
18

 Outra das 

razões para tal é a falta de coesão interna do movimento, que não possuía marcos 

paradigmáticos estabelecidos por musicólogos engajados, como foi o caso de Mário de 

Andrade no Brasil. O musicólogo Vasco Mariz já apontava para essa deficiência da 

crítica musical argentina na década de 1950: ―A atividade musicológica na Argentina é 

                                                
15 Ibidem, p. 267. 
16 Panambí baseia-se em uma lenda romântica de Félix L. Errico sobre os índios guaranis. 
17 STORNI, 1983, op. cit., p. 78. 
18 URTUBEY, Póla Suárez. Alberto Ginastera: em 5 movimientos. Buenos Aires: Editorial Victor Lerú, 

1972. p. 12-13. 
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muito reduzida e muito preocupante embora não quero ofender a ninguém.‖ 
19

 A falta 

de musicólogos de destaque no país fez com que o movimento nacionalista se orientasse 

pela práxis e por grandes variações estéticas dentro da temática nacionalista,
20

 o que 

resultou também na perda de força do movimento. 

Ginastera mostrou seus primeiros sinais de afastamento do nacionalismo 

quando da sua primeira viagem aos Estados Unidos, em 1945, de modo que os quinze 

meses de estada foram decisivos para o curso posterior de sua atividade profissional. O 

compositor havia ganhado a dificílima bolsa da Guggenheim Foundation, e, como tinha 

perdido seu emprego no Liceo Militar por ter redigido um manifesto democrático em 

1945, aguardou apenas o término da guerra para embarcar junto com a sua família para 

o país onde poderia divulgar suas obras, obter destaque internacional e conhecer as 

últimas tendências musicais: ―Daí uma música que conserva do país natal todo seu 

espírito, embora as linhas e as cores apareçam diluídas pelos procedimentos de 

composição mais recentemente assimilados‖ 21. 

Os Estados Unidos despontavam, então, como um dos grandes palcos culturais 

do mundo no pós-guerra, vindo a tomar o espaço das tradicionais capitais artísticas da 

enferma Europa, Viena e Paris. Lá Ginastera entrou em contato com as mais recentes 

tendências musicais e logo criou interesse por linguagens que até então desconhecia, 

impulsionado por sua curiosidade, seu perfeccionismo e seu amor à forma. Porém, 

apesar de seguir tendências da música moderna, o compositor argentino acreditava se 

distanciar das grandes disputas político-ideológicas do período, assim como a maior 

parte dos compositores eruditos argentinos,
22

 e afirmava: 

 

Não creio na arte comprometida nem na arte didática ou ideológica. O 
único compromisso que deve ter a arte é um compromisso estético.[...] 

Eu nunca me encerraria em uma torre de marfim. Isso seria para mim 

uma atitude suicida. Mas tampouco me comprometo com a realidade 

política nem com as modas estéticas. Creio que um compositor deva 
ser absolutamente livre.

23
 

                                                
19 MARIZ, Vasco. Ginastera. Buenos Aires: Seccion Publicaciones, 1954. p. 6. 
20 A fim de exemplificar tal afirmação, destacamos as figuras de Gustavo Gustavino, nacionalista 

influenciado pelo romantismo do século XIX, e pelo próprio Ginastera que foi aos poucos se inclinando 

para o uso de estéticas de vanguarda, enquanto abandonava o nacionalismo. 
21 URTUBEY, 1972, op. cit., p. 14. 
22 O pesquisador Omar Corrado afirma, em linhas gerais, que ―Diferentemente de numerosos artistas 

populares, cuja filiação foi explícita – Pugliese, Yupanqui, Discépolo...-, os compositores eruditos 

argentinos aparecem menos interpelados pela política ou mais reticentes à exposição aberta de suas 

opções ideológicas, ao menos no período aqui tratado [1930-1945].‖ Cf: CORRADO, Omar. ―Música 

cultra y política en Argentina entre 1930 y 1945‖. Música e Investigación, Buenos Aires, nº 9, 2001.  
23 Entrevista de Andrés Ruiz Tarazona com Alberto Ginastera. In: STORNI, 1983, op. cit., p. 134-136. 
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Apesar de essa frase ter sido proferida em um período posterior - a década de 

1980, ou seja, quase 40 anos depois do período que estamos tratando -, vamos defender 

ao longo do trabalho que Ginastera tentou, de fato, a exatidão nesse depoimento 

memorialístico, ainda que essa postura também possa ser entendida à luz da história 

social. Até mesmo no contexto da bipolarização mundial década de 1940, sempre se 

mostrou como um compositor liberto das influências ideológicas contrapostas, mesmo 

assumindo uma das tendências daquele período que se preparava para a Guerra Fria, 

qual seja, a tendência da música moderna que aflorava no mundo ocidental em 

contraposição ao ―nacionalismo progressista‖ da arte soviética. Todavia, e para 

demarcar esse seu posicionamento ―neutro‖, puramente artístico, o compositor não 

aceitava a definição de ―experimentador‖, mostrando seu desenvolvimento musical de 

modo muito ―natural‖ pela busca daquilo que havia de ―universal‖ e ―transcendental‖ na 

arte. Uma das formas de compreender essa auto-representação de Ginastera é levar em 

conta que a cosmopolita sociedade portenha já se encontrava habituada à música 

moderna, tendo presenciado, no decorrer do início do século, apresentações de 

compositores como Igor Stravinsky, Arthur Honegger e Paul Hindemith no Teatro 

Colón.
 24

  

Quando retornou ao seu país natal em 1947, além de estruturar o Conservatório 

de Música e Artes Cênicas de La Plata, fundou, em 1948, a Liga dos Compositores da 

Argentina, filial da Sociedade Internacional de Música Contemporânea (SIMC), que foi 

o segundo grupo musical argentino com o intento de trabalhar a música de vanguarda 

no país.
25

 

Nesse período, e devido à influência recebida em solo estadunidense, Ginastera 

iniciou sua fase composicional dita ―nacionalismo subjetivo‖ caracterizada pela busca 

de elementos musicais argentinos atrelados com a música de vanguarda. A partir de 

então, seguiria uma tendência estética que se tornaria cada vez mais voltada para a 

música contemporânea. Destacam-se o Cuarteto de Cuerdas nº 1 (1948), a Sonata para 

piano nº 1 (1952), as Variaciones Concertantes (1953) e a Pampeana nº 3 (1954). 

                                                
24 A esses se acrescenta também: Richard Strauss, Aaron Copland e Manuel de Falla, só para citar os mais 

famosos. Vale lembrar que inúmeros diretores de orquestra por lá passaram no período e divulgaram 

obras ainda inéditas na América Latina, dentre os quais destacamos: Leonard Berstein, Arturo Toscanini e 

René Jacobs. Informação extraída do sítio eletrônico oficial do Teatro Colón. Disponível em: 

http://www.teatrocolon.org.ar/por/index.php?id=historia2 . Data de acesso: 01/09/2012. 
25 O primeiro, como vimos, foi o grupo Renovación da década de 1930, encabeçado por Juan Carlos Paz, o 

primeiro compositor a trabalhar com a música de vanguarda na América Latina já em 1937. 

http://www.teatrocolon.org.ar/por/index.php?id=historia2
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A última fase composicional de Ginastera iniciou-se no ano de 1958 e foi 

denominada ―neo-expressionista‖. Apesar de ser propriamente vanguardista e 

caracterizada pela busca de uma musicalidade dita ―universal‖, o compositor manteve 

elementos tipicamente argentinos, por exemplo, ―os ritmos fortes e obsessivos, que 

recordam as danças masculinas, e a qualidade contemplativa de certos adágios que 

sugerem a tranqüilidade pampeana‖.
26

 Destacam-se, sem dúvida, nesse período, suas 

óperas Don Rodrigo (1964), Bomarzo (1967) e Beatrix Conci (1971).  

A partir de então, Ginastera ficaria conhecido pela imprensa internacional 

como o ―compositor mais moderno da América Latina‖ e consolidaria definitivamente 

sua imagem sob esse viés. Como esboçado brevemente nesta introdução, entender as 

mudanças de sua trajetória estética a partir de um olhar histórico e social pode trazer 

chaves de interpretação ainda não exploradas por outras áreas do conhecimento. Até o 

presente momento percebe-se que a biografia e a musicologia foram os gêneros que 

mais se dedicaram à trajetória do compositor portenho e acentuaram em demasia seu 

poder criativo individual negligenciando os aspectos coletivos (históricos e sociais) que 

podem explicar em parte as opções temáticas e estéticas de sua carreira. 

 

Camargo Guarnieri e a música erudita brasileira. 

 

O compositor Camargo Guarnieri nasceu em 1907 na cidade de Tietê, no 

Estado de São Paulo. Aos quinze anos de idade, mudou-se com sua família para a 

capital, devido ao intuito de seu pai de encontrar melhores professores para o jovem 

compositor da família. Naquela década de 1920, quando cresceu musicalmente, os 

compositores brasileiros vinham trabalhando em prol de uma música erudita creditada 

como autenticamente nacional, em necessária sintonia com o cancioneiro popular 

folclórico, que acreditavam ser o bastião do verdadeiro espírito nacional. Essa música 

nacionalista, se lograda, resultaria na tão aguardada independência cultural almejada por 

aquela geração modernista. 

Guarnieri, que já vinha demonstrando certo talento, ainda que carente de 

conhecimento formal, estudou em meio a esse ambiente nacionalista. Musicalmente 

falando, o ano de 1926 foi decisivo dessa fase inicial de sua carreira, pois marca o início 

de seus estudos com o compositor e regente italiano Lamberto Baldi. Até então 

                                                
26 URTUBEY, 1972, op. cit., p. 26-27. 
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Guarnieri tinha estudado com Ernani Braga, mas sentira que já havia aprendido tudo 

que ele poderia ensinar.  

Dois anos depois ocorreu outro acontecimento que seria decisivo em sua 

trajetória artística: o encontro com Mário de Andrade. Até 1928, Guarnieri já havia 

composto, sob a orientação de Baldi, algumas obras de destaque, como: Dança 

Brasileira, a Primeira Sonatina para piano, e algumas canções. ―Mário de Andrade 

ficou verdadeiramente atônito com o grau de consciência nacional revelado por essas 

obras‖
27

 provenientes de um compositor de apenas 21 anos de idade. A musicóloga 

Marion Verhaalen afirma que 

 

Logo depois do primeiro encontro, Mário procurou Baldi para fazerem 
um pacto: Baldi continuara a guiar a formação técnica do jovem 

enquanto ele o orientaria em estética e cultura geral. Esse acordo 

iniciou uma nova era para Guarnieri que naquela época não possuía 
formação acadêmica além dos dois primeiros anos da escola primária 

do Tietê.
28

  

 

Afigura-nos que a presença marcante de Mário de Andrade na trajetória 

artística de Camargo Guanieri se deu de tal forma que foi responsável por muitas das 

escolhas estéticas e musicais deste último em boa parte de sua vida. O primeiro lhe 

ensinou – assim como a toda uma geração de compositores - que ser nacional, 

brasileiro, era a única forma de ser universal. A cultura brasileira necessitava ser 

trabalhada em todo o seu ―manancial folclórico ainda inexplorado‖ de forma a trazer 

assim sua grande contribuição para a música universal. Mário ―não defendia o exótico; a 

nacionalidade deveria estar no subconsciente do compositor‖.
29

 

O principal livro de Mário de Andrade sobre a estruturação do nacionalismo 

musical é o Ensaio sobre a Música Brasileira, de 1928, publicado no mesmo ano em 

que começou a orientar Guarnieri. Nessa obra, o musicólogo apresentou um marco 

programático para o nacionalismo musical, que passou a ter um sólido embasamento 

teórico, estabelecendo critérios para a criação artística, como: a fundamentação das 

obras musicais no folclore nacional, seja empregando integralmente, modificando, ou 

até mesmo inventando melodias folclóricas em suas peças. O compositor deveria 

utilizar a técnica contrapontística de composição, assim como deveria fazer uso de 

                                                
27 VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri: Expressões de uma vida. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo / Imprensa Oficial, 2001. p. 23. 
28 Idem. 
29 Ibidem, p. 69. 
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instrumentos populares em suas peças, tais como o ganzá, chocalho e urucungo; e por 

fim, deveria redefinir a estrutura das formas de composição, substituindo, por exemplo, 

o vocábulo ―prelúdio‖ por ―ponteio‖, mudança esta de caráter estritamente ideológico.
30

 

Em 1932, Lamberto Baldi mudou-se para o Uruguai, deixando seu aluno 

Guarnieri sem um guia que o ajudasse a completar definitivamente seus estudos de 

escrita musical. A partir de então, o compositor passou a tentar suprir essa carência 

através do autodidatismo e do contato com outros músicos e compositores. Passou, 

então, a analisar cuidadosamente partituras de compositores modernos
31

 que tomava 

emprestado de Mário de Andrade e suas composições começaram a refletir essas 

influências. Iniciou, assim, o que costumava chamar de ―período de namoro com o 

atonalismo‖,
32

 que perdurou até 1934. Nas palavras de Guarnieri, ―por volta de 1934, 

senti que minha sensibilidade não era compatível com o atonalismo‖.
33

 A partir de então 

retornou às obras tonais, mas prezando por mais liberdade composicional, em clara 

sintonia com a proposta musical moderna. 

Entretanto, o dodecafonismo, técnica de escrita de música atonal, só foi chegar 

ao Brasil, de fato, com o músico refugiado alemão H. J. Koellreutter, em 1937.
34

 Até 

então o projeto nacionalista era tão forte que toda a produção estética se dava em função 

da temática, e, como vimos, os compositores nacionalistas acreditavam que deveriam 

utilizar técnicas de composição assimiladas historicamente. Em 1939, Koellreutter 

fundou o grupo Música Viva, que após alguns anos tornou-se pioneiro na propagação 

do método dodecafonista no Brasil. O grupo Música Viva teve como alguns de seus 

integrantes: Cláudio Santoro,
35

 César Guerra-Peixe,
36

 Eunice Catunda,
37

 Edino Krieger, 

Egydio de Castro e Silva, Luiz Heitor, e Otávio Bevilácqua.  

                                                
30 CONTIER, Arnaldo Daraya. ―A música brasileira contemporânea: estudo das principais tendências 

(1922-1965)‖. Anais da História, São Paulo, v.7, p.119-142, 1975. 
31 Segundo aponta Verhaalen os compositores são: Schoenberg, Alois Haba, Berg e Hindemith. 
32 VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 28. 
33 Ibidem.,  p. 28. 
34 Apesar de Koellreutter ter chegado ao Brasil em 1937 com o conhecimento técnico para trabalhar com a 

música de vanguarda, só direcionou seus trabalhos nesse sentido no início da década de 1940, quando 

passou a ensinar o dodecafonismo para Cláudio Santoro. 
35 Cláudio Santoro nasceu em Manaus (1919), e, ainda menino começou a tocar violino e piano, o que lhe 

valeu a atenção de seus conterrâneos e uma bolsa do governo amazonense para estudar no Rio de Janeiro, 

onde, aos 18 anos de idade, já era professor adjunto de violino no conservatório de música do Rio de 

Janeiro. Violinista notável, em 1940 começou a estudar o dodecafonismo com Koellreutter.  
36 César Guerra-Peixe nasceu no Rio de Janeiro (1914) e aos 9 anos tocava piano, violão, bandolim e 

violino. Em 1944, conclui curso no Conservatório do Rio de Janeiro, e foi estudar o dodecafonismo com 

Koellreutter. Teve muita influência de leituras de Mário de Andrade, o que provavelmente influenciou 

sua decisão de abandonar o dodecafonismo em 1948, com a cisão interna do grupo, e dedicar-se à 

pesquisa de música folclórica de Recife. 
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Mesmo em meio às influências da vanguarda dodecafônica, tanto em território 

nacional quanto internacional, percebe-se que a influência de Mário de Andrade e a 

busca pela nacionalidade estava enraizada em Guarnieri, que já havia delimitado as 

fronteiras de sua identidade artística. Em 1938, visitou a França, onde estudou com 

Charles Koechlin e François Rühlmann, entrou em contato com Nádia Boulanger
38

 e 

Darius Milhaud,
39

 mas, como disse Mário de Andrade, estimulando a postura 

nacionalista de seu aluno: ―Guarnieri resistiu ao cosmopolitismo parisiense‖.
40

 É prova 

de tal afirmação a obra de tom nacionalista Concerto nº 1 para violino e orquestra, 

composta em 1940, logo após o retorno da viagem. 

Em 1942, visitou os Estado Unidos a convite do Departamento de Estado 

Norte-Americano, onde ampliou ainda mais seus horizontes artísticos e amadureceu 

intelectualmente sem deixar de lado sua característica mais fundamentada. Voltou aos 

Estados Unidos em 1947, e apresentou obras ao lado de Alberto Ginastera em um 

concerto patrocinado pela Liga dos Compositores.
41

 Desse período podemos analisar 

que as obras também continuam nacionalistas, mesmo com recorrências a cromatismos 

e politonalidades. São exemplos: Improviso nº 1 (1948), Valsa nº4 – Calmo e saudoso 

(1943), Dança Negra (1946), e os 10 ponteios do segundo caderno (1947 – 1949). 

Quando a década de 1940 chegou ao seu fim, Guarnieri era um dos mais 

respeitados compositores brasileiros por suas obras, prêmios e reconhecimento 

internacional. Em 1950 publicou a Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil, 

importante documento que viria a representar o auge das hostilidades contra o 

dodecafonismo no Brasil, onde combateu fortemente a influência que este, representado 

pela figura de H. J. Koellreutter e seu grupo Música Viva, tinha sobre os jovens 

compositores. No clímax da bipolarização mundial entre capitalistas e socialistas, 

vanguardistas e nacionalistas, Guarnieri acreditava que a influência dessa técnica sobre 

                                                                                                                                          
37 Eunice Catunda (1915-1990) nasceu no Rio de Janeiro, iniciou seus estudou com Koellreutter em 1946, 

ano em que recebeu o premio de composição pela cantata Negrinho do Pastoreio. Após abandonar o 
grupo Musica Viva e se filiar ao PCB, ataca ferrenhamente a música dodecafônica e a falta de 

engajamento político de Koellreutter. 
38 Nádia Boulanger (1887-1979) foi uma importante compositora e professora de música. Sempre atenta à 

música moderna, influenciou e lecionou para grandes nomes da música erudita internacional, como: 

Aaron Copland, Almeida Prado, Ástor Piazolla, Egberto Gismonti, e Igor Strawinsky, 
39 Músico e compositor, Darius Milhaud (1892-1974) foi membro do influente Grupo Dos Seis, e ficou 

conhecido por conciliar o uso de politonalidades com o jazz. 
40 VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 37.  
41 Ibidem. p. 44.  
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os jovens compositores era perniciosa por ser fonte de ―sucesso fácil‖ 
42

 e por restringir 

o leque de técnicas composicionais a serem transmitidas aos estudantes. Não obstante, 

vinte anos depois, em 1970, veio a compor uma obra inteiramente atonal, o Concerto nº 

5 para piano e orquestra, justificando-a ao dizer que: ―Não estou mudando de idéia. 

Vivo no presente, assim como a minha música; a personalidade dela é atual‖ 
43

. Essa 

mudança em sua carreira merece uma explicação mais aprofundada que virá a seu 

devido tempo. 

Para além da polêmica que a Carta Aberta despertou, a década de 1950 foi 

muito fértil para Guarnieri, tanto no que diz respeito à sua produção musical quanto à 

sua atividade de professor e regente, participando de júris e recebendo inúmeras 

honrarias. Observamos, contudo, que sua personalidade musical, já bem delineada, 

manteve-se contínua, pois ―sua estética se desenvolveu muito cedo, em bases muito 

firmes, com o auxílio de Mário de Andrade. Realizou seu trabalho artístico sempre 

norteado por esse ponto de vista‖ 
44

. 

 

De modo a desenvolvermos a nossa pesquisa, aprofundando diversas questões 

somente citadas até então, privilegiamos um vasto material documental e de referência 

que nos ajudará a embasar algumas reflexões e conclusões propostas. 

Tangenciando essa temática, há uma produção qualitativamente importante 

sobre música erudita nas décadas de 30 e 60 do século XX no Brasil. O trabalho Brasil 

novo – música, nação e modernidade: os anos 20 e 30 
45

 de Arnaldo Daraya Contier é 

uma das referências mais ricas e importantes sobre o período analisado. O autor não se 

restringe apenas ao campo musical, mas preza por uma reflexão da convivência entre a 

primeira geração nacionalista e as tensões com os movimentos políticos, sociais e 

culturais existente no Brasil. 

Sobre a música erudita nas décadas de 1940 e 1950, vale destacar dois 

importantes trabalhos. André Egg, em sua dissertação de mestrado, O debate no campo 

                                                
42 GUARNIERI, Camargo. ―Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil‖. Revista Fundamentos, São 

Paulo, 1950.  
43 Ibidem. p. 47. 
44 Ibidem. p. 58. 
45 CONTIER, Arnaldo Daraya. Brasil novo – música, nação e modernidade: os anos 20 e 30. Tese (Livre-

Docência em História). Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 1986. 
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do nacionalismo musical no Brasil dos anos 1940 e 1950: o compositor Guerra-Peixe
46

, 

aborda as mudanças ideológicas que ocorreram no nacionalismo musical no período 

citado. Já a tese de doutorado de Luiz Antônio Afonso Giani, As trombetas anunciam o 

paraíso: recepção do realismo socialista na música brasileira, 1945-1958,
47

 trilha o 

mesmo caminho com a diferença de tentar abarcar um recorte temático maior, baseado 

na análise de entrevistas e discursos dos participantes desse momento musical tão 

conflituoso marcado pelos embates entre os nacionalistas e os vanguardistas. 

Partindo de um enfoque específico sobre Camargo Guarnieri, destacamos a 

tese de doutorado de André Egg, intitulada Fazer-se compositor: Camargo Guarnieri 

(1923-1945),
48

 que aborda a formação musical do compositor paulistano analisando 

como ele se posicionou perante as influências nacionais e internacionais que agiram 

diretamente sobre sua trajetória. Trata-se de um trabalho que dialoga com o nosso em 

muitos pontos. A fim de completar o quadro biográfico do compositor, elegemos os 

trabalhos Camargo Guarnieri - expressões de uma vida,
49

 de Marion Verhaalen e a 

coletânea de estudos intitulada Camargo Guarnieri - O Tempo e a Música,
50

 organizada 

por Flávio Silva. Eles nos darão os elementos para trabalhar a questão do 

desenvolvimento musical de Guarnieri em diálogo com a música erudita brasileira no 

período abordado. 

Sobre a produção musical argentina e a obra de Alberto Ginastera, destacamos 

os trabalhos da musicóloga estadunidense Deborah Schwartz-Kates, atualmente a mais 

profícua pesquisadora sobre o compositor. Seu livro Alberto Ginastera: a research and 

information guide 
51

 torna-se imprescindível à nossa pesquisa por trabalhar com 

aspectos biográficos, análises musicais, catálogo de obras, e até mesmo divulgar as 

pesquisas publicadas sobre Ginastera, tornando-se, assim, uma riquíssima obra de 

referência. É também caro à nossa pesquisa o trabalho The Bomarzo affair: ópera, 

                                                
46 EGG, André Acastro. O debate no campo do nacionalismo musical no Brasil dos anos 1940 e 1950: o 

compositor Guerra-Peixe. Dissertação (Mestrado em História). Setor de Ciências Humanas e Letras, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. 
47 GIANI, Luiz Antônio Afonso. As trombetas anunciam o paraíso: recepção do realismo socialista na 

música brasileira, 1945-1958. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 

Universidade Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖, Assis, 1999. 
48 EGG, André Acastro. Fazer-se compositor: Camargo Guarnieri (1923-1945). Tese (Doutorado em 

História). Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 
49 VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri: Expressões de uma vida. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo / Imprensa Oficial, 2001. 
50 SILVA, Flávio (org). Camargo Guarnieri: o tempo e a música. Rio de Janeiro: Funart; São Paulo: 

Imprensa Oficial de São Paulo, 2001. 
51 SCHWARTZ-KATES, Deborah. Alberto Ginastera: a research and information guide. New York: 

Routledge, 2010. 
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perversión y dictadura
52

 de Esteban Buch, que analisa a ópera Bomarzo, sua recepção e 

sua relação com a sociedade argentina na década de 1960. Dentre outras obras 

específicas, destacamos: Ginastera
53

 de Eduardo Storni, e Alberto Ginastera: en 5 

movimientos
54

 de Pola Suarez Urtubey. Nessas duas últimas obras são analisados 

aspectos sociais gerais, a biografia do compositor e análises de composições, mas 

pecam por seu caráter passional e pouco analítico. 

A dissertação de mestrado Victoria Ocampo e intelectuais de “Sur”: Cultura e 

política na Argentina (1931-1955)
55

, de Paulo Renato da Silva, utiliza uma 

documentação que nos interessa em primeiro plano. A revista Sur foi o mais destacado 

periódico argentino que tratou das questões culturais e dos embates entre política, 

intelectuais e nacionalismo no período em que circulou, além de trazer textos do próprio 

Alberto Ginastera. É um trabalho interessante por analisar os debates que fervilharam na 

argentina pós-1930. 

De acordo com a nossa proposta, selecionamos fontes como: composições, 

artigos, cartas e entrevistas feitas com Alberto Ginastera e Camargo Guarnieri. 

Acreditamos que estas são as que melhor podem nos ajudar a responder às questões 

centrais da dissertação. São primordiais: as correspondências trocadas entre o 

compositor paulista e Mário de Andrade, compiladas integralmente por Flávio Silva;
56

 a 

Carta Aberta aos músicos e críticos do Brasil (1950), de Camargo Guarnieri; e as 

críticas, entrevistas e notícias de jornais como O Estado de São Paulo e a Folha de São 

Paulo, consultados em seu acervo online. 

No caso de Alberto Ginastera, utilizaremos as críticas feitas em jornais 

argentinos (La Nación, La Razón e La Prensa) e estadunidenses (The New York Times) 

que nos darão um norte para pensar a forma de recepção das obras de Ginastera nesses 

ambientes. Vale ressaltar que as notícias de jornais argentinos são majoritariamente 

críticas a composições e foram consultadas na Biblioteca Nacional Argentina de acordo 

com um levantamento sobre o catálogo de obras do compositor feito por Deborah 

                                                
52 BUCH, Esteban. The bomarzo affair: ópera, perversión y dictadura. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 

Editora, 2003. 
53 STORNI, Eduardo. Ginastera. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1983. 
54 URTUBEY, Póla Suárez. Alberto Ginastera: em 5 movimientos. Buenos Aires: Editorial Victor Lerú, 

1972. 
55 SILVA, Paulo Renato da. Victoria Occampo e intelectuais de “Sur”: cultura e política na Argentina 

(1931-1955). Dissertação (Mestrado em História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 
56 As correspondências trocadas entre Mário de Andrade e Camargo Guarnieri foram transcritas e 

publicadas de modo integral por Flávio Silva em ordem cronológica. Cf: SILVA, Flávio, 2001, op. cit. 
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Schwartz-Kates.
57

 Devemos destacar também os artigos escritos para a revista Sur, em 

especial do ano de 1945, período em que o compositor se encontra em viagem nos 

Estados Unidos e começa a mudar o direcionamento estético de suas obras. Para 

completar o quadro de fontes, interessam-nos as entrevistas concedidas ao final da vida 

do compositor, quando ele fez uma retrospectiva de sua trajetória artística repleta de 

conclusões importantes para o nosso tema. São significativas as realizadas por André 

Ruiz Tarazona de 24 de abril de 1977, publicada no jornal espanhol El País, e por Pilar 

Trenas em 27 de abril de 1977, publicada no jornal espanhol ABC. 

A produção musical de ambos os compositores serão utilizadas como fontes e 

trabalhadas através de um esforço de análise auditiva. As obras a serem selecionadas 

para tal estudo são as mais significativas de cada respectivo período composicional. No 

caso de Ginastera utilizaremos: Panambí (1937) e Danzas Argentinas (1937), 

representantes de seu período nacionalista objetivo; Duo para flauta e oboé (1945) e 

Pampeana nº 3 (1954), do período nacionalista subjetivo; e por fim, as óperas Don 

Rodrigo (1964), Bomarzo (1967) e Beatrix Cenci (1971), ícones do rumo que Ginastera 

imprimiu à sua trajetória em sua última fase composicional, neo-expressionista. 

Tratando-se de Camargo Guarnieri, temos o intuito de trabalhar com suas obras: Sonata 

nº 2 para piano e violino (1933), Concerto nº 1 para violino e orquestra (1940), 

Quarteto de Cordas nº 2 (1944), o segundo caderno dos Ponteios (1947-1949), Choro 

para violino e orquestra (1951), e, por fim, o Concerto nº 5 para piano e orquestra 

(1970), esta última dodecafônica mas ainda assim visto como uma obra nacionalista 

pelo próprio Guarnieri, afirmação que será verificada através de uma audição 

comentada da peça e da análise de seus discursos. 

Com o intuito de orientar-nos teoricamente no trato com o tema e com as 

fontes, selecionamos alguns trabalhos teóricos indispensáveis a esta pesquisa. 

Permeando todo o trabalho estão as considerações de Marc Bloch sobre história 

comparativa. Segundo o autor,  

 

Aplicar o método comparativo no quadro das ciências humanas 

consiste (...) em buscar, para explicá-las, as semelhanças e as 

                                                
57 Deborah Schwartz-Kates, em suas obras consultadas para a presente pesquisa, não trabalhou com tais 

fontes. Restringiu-se apenas a indicá-las no catálogo de obras do compositor. O catálogo segue ordem 

cronológica e busca apresentar o máximo possível de informações sobre cada composição, inclusive 

sobre sua recepção pela crítica argentina. Cf: SCHWARTZ-KATES, Deborah, 2010, op. cit., p. 40-94. 
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diferenças que apresentam duas séries de natureza análoga, tomadas 

de meios sociais distintos.
58

 

 

Através de um estudo comparativo não somente dos compositores em questão 

mas também de suas sociedades, poderemos descobrir o que guardaram de 

singularidades naquele ambiente estético e musical de meados do século XX na 

América Latina. Poderemos, então, perceber deslocamentos e transformações, 

continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, explicitando as 

determinações mais gerais que participaram dos fenômenos sociais. A historiadora 

Maria Lígia Prado
59

 discorre sobre a importância dos trabalhos que analisam 

comparativamente os países da América Latina. Para ela, não há como escapar desse 

método em um continente cuja história de cada país corre paralelamente às demais, 

atravessando situações sincrônicas, como a colonização ibérica, a independência 

política, a formação dos Estados Nacionais e a preeminência inglesa seguida da norte-

americana.
60

 A essas acrescentamos, do ponto de vista cultural e artístico, as 

semelhanças que a sociedade argentina e a brasileira tiveram em seus respectivos 

centenários de independência, período em que se começou a refletir de modo mais 

direto sobre as bases identitárias que pudessem servir de base para a consolidação de 

uma arte representada como ―nacional‖. Tratava-se de um clamor de independência 

artística e cultural cem anos após a independência política. Podemos citar também 

outros períodos igualmente significativos para a nossa pesquisa, como o dos regimes 

autoritários da década de 1930 e o da personificação de duas figuras que viriam a 

marcar época na história política de suas respectivas sociedades: Perón e Vargas. As 

histórias desses dois países se entrecruzam em diversos momentos, o que torna 

interessante levantar perguntas não somente sobre suas aproximações como também 

sobre seus distanciamentos. E mais ainda, leva-nos também a refletir sobre como esses 

processos podem ajudar na compreensão das trajetórias artísticas de Alberto Ginastera e 

Camargo Guarnieri. 

De modo a justificar a nossa escolha comparativa, utilizamos o pensamento do 

sociólogo Norbert Elias. Há certa tradição romântica enraizada nas reflexões sobre arte 

                                                
58 BLOCH, Marc. ―Comparasion‖. Revue de Synthese Historique, 1928, p.31-39. Apud: CARDOSO, Ciro 

Flamarion; BRIGNOLI, Hector Perez. Os métodos da história: Introdução aos problemas, métodos e 

técnicas da história demográfica, econômica e social. 6 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2002. p. 409. 
59 PRADO, Maria Lígia. ―Repensando a História Comparada da América Latina‖. Revista de História 

(USP), São Paulo, v. 153, p. 11-33, 2005. 
60 Ibidem, p. 12.  
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que sobrevaloriza a capacidade criativa e a suposta independência que um artista possui 

de seu tempo. Não é assim que pensamos o nosso trabalho. Se o fizéssemos, toda a 

nossa proposta comparativa seria injustificada. Ora, a pulsão lírica que move os 

compositores não é fruto de uma suposta inspiração transcendental, mas está 

diretamente relacionada ao seu tempo. Os compositores são criados sob determinados 

padrões de pensamento e sociabilidade que perpassam toda a sua formação escolar e - 

principalmente para o nosso tema - a formação musical, que, por mais abrangente que 

seja, direciona a identidade musical do aluno. Há ainda que destacar o período de 

produção composicional, muitas vezes permeado de embates políticos e ideológicos, tão 

comuns na história da arte latino-americana no século XX, e que acabaram por 

privilegiar determinadas formas estéticas. Deste modo, o sociólogo alemão Norbert 

Elias vem ao nosso auxílio principalmente em dois trabalhos: A sociedade de Corte, 

tese elaborada no início dos anos 1930 mas só publicada nos anos 1960, e Mozart: a 

sociologia de um gênio, obra póstuma fruto de anotações reunidas por seu editor 

Michael Shröter.  

Este último livro tem por objetivo analisar sociologicamente a trajetória de 

Wolfgang Amadeus Mozart, mais precisamente colocando a questão de como um 

artista, um verdadeiro ―gênio‖
61

 – tomando essa palavra na acepção romântica posterior 

–, poderia compor e sobreviver em uma sociedade onde o músico não passava de um 

artesão, um homem de trabalho manual, com status semelhante ao de qualquer outro 

funcionário das cortes que os mantinham. Elias preserva um raro equilíbrio entre o 

homem e o músico, utilizando como base para equacionar também, metodologicamente, 

o equilíbrio entre a vontade individual e as pressões sociais que agem sobre o artista. 

Assim sendo, ao falar sobre os problemas de Mozart com a corte de Salzburgo e a sua 

dificuldade de se manter financeiramente, o sociólogo afirma: 

 

Mas o significado de tal experiência para o desenvolvimento pessoal 
de Mozart — e portanto para seu desenvolvimento como músico ou, 

colocando de maneira diferente, para o desenvolvimento de sua 

música — não pode ser percebido de maneira realista e convincente 

                                                
61

 Ao falar sobre o conceito de ―gênio‖, Norbert Elias descreve muito bem o conflito de Mozart como um 

músico altamente dotado de capacidade criativa e ao mesmo tempo subordinado das cortes européias: 

―Sua situação era muito peculiar. Embora fosse um subordinado, socialmente dependente dos aristocratas 

da corte, a clara noção que tinha de seu extraordinário talento musical levava-o a se sentir igual, ou 

mesmo superior a eles. Era, numa palavra, um "gênio", um ser humano excepcionalmente dotado, nascido  

em uma sociedade que ainda não conhecia o conceito romântico de gênio, e cujo padrão social não permitia 

que em seu meio houvesse qualquer lugar legítimo para um artista de gênio altamente individualizado.‖ 

ELIAS, Nobert. Mozart: a sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995. p. 23-24. 
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caso se descreva apenas o destino da pessoa individual, sem 

apresentar também um modelo das estruturas sociais da época, 

especialmente quando levam a diferenças de poder. Só dentro da 
estrutura de tal modelo é que se pode discernir o que uma pessoa 

como Mozart, envolvida por tal sociedade, era capaz de fazer 

enquanto indivíduo, e o que — não importa sua força, grandeza ou 
singularidade — não era capaz de fazer. Só então, em suma, é possível 

entender as coerções inevitáveis que agiam sobre Mozart e como ele 

se comportou em relação a elas — se cedeu à sua pressão e foi assim 

influenciado em sua produção musical, ou se tentou escapar ou 
mesmo se opor a elas.

62
 

 

Apesar de se tratar de um músico e uma época estruturalmente diferente da que 

analisaremos no presente trabalho, esta metodologia é extremamente válida para a nossa 

pesquisa. Há diferentes redes de pressões agindo sobre os indivíduos que perpassam e 

participam de toda a ‗construção‘ do ser. Tal concepção é melhor explicitada em A 

sociedade de corte, onde Elias deixa mais nítido a sua tese de que o equilíbrio de 

tensões diversas é o fator determinante do jogo social, ou seja, as ―dependências 

recíprocas que ligam os indivíduos uns aos outros[...]‖.
63

 A sociedade, para Norbert 

Elias, se assemelha a um jogo de xadrez, onde a movimentação de uma única peça 

muda a ―posição‖ das demais no tabuleiro da vida social. Em um prefácio do livro, 

Roger Chartier analisa de modo detalhado alguns pontos essenciais do pensamento do 

sociólogo alemão, entre os quais destacamos a questão das ―posições sociais‖. Para ele, 

a sociologia de Elias 

 

[...] pretende sobretudo marcar duas propriedades fundamentais, 

estruturais, das formações sociais: inicialmente, que as posições e 

relações que as especificam existem independentemente dos 
indivíduos que sucessivamente ocupam as primeiras e se acham 

inseridas nas segundas; depois, que, contrariamente às sociedades 

animais, as sociedades humanas se transformam sem que haja por isso 

modificação obrigatória da constituição biológica dos indivíduos, o 
que enfatiza o problema das razões mesmas pelas quais uma figuração 

social aparece ou cede o lugar a outra.
64

 

 

Podemos pensar que a posição social do músico no século XX teve, sim, 

particularidades e funções determinadas por como se configurava o ―jogo‖ social, 

destituindo assim a validade da idéia corrente de artista enquanto elemento distanciado 

                                                
62 ELIAS, Norbert, 1995, op. cit., p.19. 
63CHARTIER, Roger. ―Prefácio‖. In: ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a 

sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. p. 8. 
64 ELIAS, Norbert, 2001, op. cit., p. 15. 
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de seu meio e de seu tempo. Por estes motivos, o enfoque sociológico de Norbert Elias 

enriquece sobremaneira o trabalho do historiador. 

Sobre a questão do nacional e do folclore utilizaremos o conceito de 

―identidade nacional‖ de Anthony D. Smith. Segundo o autor, 

 

 O conceito de identidade nacional só pode ser entendido com 

referências às ideologias do nacionalismo e aos vínculos que o 

nacionalismo estabelece com uma terra natal, um passado 

supostamente verdadeiro e um legado étnico, ainda que para ter efeito, 
o nacionalismo requer um passado verossímil e, de preferência, rico.

65
  

 

Esta conceituação é de fundamental importância para o entendimento do uso 

do folclore musical brasileiro e argentino na música erudita.  

Por fim, sobre o documento musical, prescindiremos do enfoque musicológico. 

Acreditamos, entretanto, que ―ainda que o pesquisador não enfoque os mesmos 

problemas e não se prenda às abordagens da musicologia, a linguagem musical não deve 

ser negligenciada‖,
 66

 como afirma Marcos Napolitano. É de interesse geral saber quais 

as impressões e comentários que o historiador possa fazer sobre um corpo documental 

musical, e, principalmente, como tais obras dialogam ou mantém relação com as 

questões sociais analisadas na tese ou na dissertação proposta. Devemos, assim, buscar 

na música aquilo que possa servir de suporte para a sustentação das idéias presentes no 

trabalho historiográfico. Algo semelhante vem sendo feito pela quase totalidade dos 

pesquisadores, dentre os quais citamos os historiadores Arnaldo Contier, André A. Egg 

e o crítico musical Alex Ross. Assim como todo documento para o historiador, a música 

também é uma fonte cujas perguntas que fazemos a ela dependem necessariamente dos 

caminhos pelos quais percorre a nossa narrativa. 

O capítulo 1 dá início ao nosso recorte temporal que se inicia em 1930. No 

entanto, para que o leitor se situe acerca das raízes da problemática intelectual e musical 

dessa década, essenciais para entendermos determinados aspectos do início das 

trajetórias de Ginastera e Guarnieri, esboçaremos um quadro sócio-cultural da 

Argentina e do Brasil a partir do início do século XX. Teremos, então, por mote 

verificar as aproximações e os distanciamentos entre a busca pelo sentimento ―nacional‖ 

                                                
65 SMITH, Anthony D. ―Conmemorando a los muertos, inspirando a los vivos. Mapas, recuerdos y 

moralejas em la recreación de las identidades nacionales‖. Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 60, n. 1, 

jan/mar 1998, p. 61-80. 
66 NAPOLITANO, Marcos. História e Música. Coleção ―História &... Reflexões‖. Belo Horizonte: Editora 

Autêntica, 2005, p. 65. 
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e as diferentes estéticas de vanguarda na produção musical erudita dos compositores que 

os procederam. Posteriormente, abordaremos o início das carreiras de Ginastera e 

Guarnieri até o fim da década de 1930, buscando compreender suas escolhas estéticas e 

temáticas a partir do legado cultural de suas sociedades e dos diálogos estabelecidos 

com seus críticos e interlocutores. 

O capítulo 2 irá tratar da década de 1940 e o começo da década seguinte tendo 

a questão política no centro de nossas reflexões. Nesse período é onde se pode observar 

melhor a relação que os citados compositores estabeleceram com as diferentes 

ideologias e com os governos de seus países. Cabe-nos, aqui, duas questões: 1 – 

Guarnieri e Ginastera eram compositores engajados?; 2 – Como se configurou o 

direcionamento artístico de suas obras nessa década? Para responder a primeira questão, 

daremos ênfase à Carta Aberta de 1950, de Guarnieri, e os artigos de Ginastera para a 

revista Sur no ano de 1945. Para alcançarmos uma resposta satisfatória à segunda 

questão, será imprescindível mapear as ações e viagens dos compositores assim como 

observar a produção musical de ambos no período. 

Por fim, o terceiro e último capítulo irá abordar a censura, a recepção e a crítica 

às óperas de Ginastera na década de 1960 além de observar por quais caminhos o 

compositor enveredou em sua fase estética neo-expressionista. O mesmo esforço será 

feito com Guarnieri, tendo por enfoque o Concerto nº 5 (1970) para piano e orquestra, 

que revela um compositor nacionalista disposto a dialogar com o dodecafonismo, anos 

após a polêmica envolvendo sua Carta Aberta. Comentar esse concerto será importante 

para definirmos exatamente as configurações e fronteiras do pensamento nacionalista do 

compositor brasileiro. 

Antes de iniciarmos o primeiro capítulo, gostaríamos, por fim, de informar que 

traduzimos para a língua portuguesa os excertos citados das obras de referências 

disponíveis apenas em espanhol ou inglês. O leitor saberá quais obras traduzimos ao 

verificar as notas de rodapé ao longo do texto. Acreditamos que dessa forma podemos 

facilitar a compreensão do encadeamento lógico e narrativo do trabalho. Todas as 

traduções são de inteira responsabilidade do autor.  

 

 



CAPÍTULO 1 OS ANOS 1930: PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS E 

INÍCIOS DE CARREIRA 

 

 

Situar as personalidades artísticas de Alberto Ginastera e Camargo Guarnieri 

em suas sociedades não é tarefa simples. De acordo com o recorte temático 

estabelecido, temos por objetivo localizar pontos que os aproximem e os distanciem dos 

paradigmas estabelecidos em suas respectivas sociedades, estas, por sua vez, 

compreendidas também a partir do emaranhado de diálogos culturais tecido com outras 

realidades, como a européia e a estadunidense. Igualmente se faz necessário conhecer os 

compositores que os precederam, quais caminhos eles trilharam e quais suas influências, 

visto que as tensões entre o antigo e o novo são destaque na pesquisa que tem por 

enfoque estudar a relação entre nacionalismo e vanguarda na música erudita. Como 

parte essencial do trabalho do historiador, temos de cuidar para que os nossos objetos 

sejam sempre entendidos a partir da relação que estabelecem com o meio, e, para 

iniciarmos, abordaremos brevemente as relações sociais e culturais na Argentina e no 

Brasil na virada para o século XX e suas primeiras décadas, repletas de marcos 

essenciais para melhor atingirmos a meta do presente trabalho. Este é o objetivo do 

tópico que segue abaixo. 

 

 

As primeiras décadas do século XX: sociedade e cultura. 

 

A construção da nacionalidade argentina e brasileira, no século XX, perpassa 

diversas esferas da vida social. O campo das artes, em especial o da música erudita, tem 

destaque nesse sentido, tornando-se um espaço valioso para a compreensão de como 

diversos intelectuais e artistas do início do século intentaram criar para seus respectivos 

países um sentimento de pertencimento à nação através do uso de símbolos e 

representações, via de regra, folclóricos.
1
 Tal escolha se justifica à medida em que se 

acreditava, então, que o folclore era representativo daquilo que de mais autêntico havia 

em suas sociedades; portanto, toda expressão artística nacional deveria, antes de tudo, 

                                                
1 Na América Latina, o folclore é contruído como uma representação cultural da mestiçagem; esta, por sua 

vez, surge como o paradigma da nacionalidade a partir de determinados elementos simbólicos. 
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prezar por essa linguagem popular supostamente autóctone mesmo que combinadas e 

harmonizadas com as formas estéticas europeias da música erudita. No entanto, como 

veremos, essa síntese entre forma estética européia e temática folclórica não se deu de 

modo igual em ambos os países, que criaram diferentes sensos de identidade pautados 

em símbolos e representações diversos. Essas disparidades são frutos dos diferentes 

desdobramentos intelectuais, sociais e políticos de suas respectivas sociedades, cujo 

estudo é requerido para que possamos entender como se deu a constituição dos 

parâmetros eleitos como símbolos do nacional no campo das artes. 

Iniciaremos com o caso argentino, dando destaque ao processo de mudança 

social advindo com a década de 1880, período da gênese da Argentina moderna,
2
 que 

enfrentava, então, quatro grandes questões de cunho social, nacional, político e 

imigratório. Este último teve também grande importância cultural visto que a sociedade 

portenha passou por um imenso processo imigratório, o maior do mundo em termos de 

proporcionalidade,
3
 o que despertou um debate sobre como isso afetaria o senso de 

identidade argentina, ou ―argentinidad‖. Abordaremos brevemente todas essas temáticas 

tendo por mote principal as causas e consequências da imigração na virada do século. 

O processo de imigração argentino foi parte de uma política de Estado de 

meados do século XIX. Já na Carta Magna de 1853, no artigo 25, o estímulo à vinda de 

europeus estava explícito como uma necessidade para o desenvolvimento da nação. No 

entanto, foi somente em 1876 que se promulgou uma lei que regulasse a vinda de 

imigrantes, a principal responsável por atrair o enorme contingente populacional que se 

deslocaria para a Argentina no período. Curiosamente, essa lei considerava como 

imigrante todo o estrangeiro menor de 60 anos de idade,
4
 o que revela os intuitos do 

Estado de ‗importar‘ mão de obra para as lavouras agrícolas do interior. Os planos dos 

governantes e os sonhos dos imigrantes, entretanto, foram frustrados em decorrência da 

débil distribuição de terras concentradas nas mãos das elites criollas. Assim, 

descontentes de ver ruir o sonho de serem pequenos proprietários, a grande massa 

imigratória se dirigiu às cidades, dando preferência para Buenos Aires, que já emergia 

como a maior cidade do país. 

                                                
2 Designação adotada por Maristela Svampa, entre outros autores. Cf: SVAMPA, Maristela. El dilema 

argentino: civilización o barbárie. Buenos Aires: Aguillar, Altea, Taurus, Alfaguara, 2010. 
3 Segundo o historiador argentino Túlio Halperin Dogni, a imigração na Argentina não foi somente a maior 

da América, mas a maior do planeta. apud SCHWARTZ-KATES, Deborah. ―Argentine art music and the 

search for  national identity mediates through a simbolic native heiterage: the tradición gauchesca and 

Felipe Boero‘s El Matrero (1929)‖. Latin America Music Review, Vol. 20, N.1, (spring/summer), pp.1-29, 

1999. p. 3. 
4 SVAMPA, 2010, op. cit., p. 75. 
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Os números que indicam tal presença imigrante em Buenos Aires não deixam 

dúvidas sobre sua relevância: em 1869, o número de estrangeiros residentes na cidade 

portenha era de 12,1%; em 1895, aumentou para 25,5%; e, por fim, em 1914, 30,3% da 

população residente na capital do país era constituída por gente vinda de todos os cantos 

da Europa.
5
 Em um primeiro momento, a vinda dos imigrantes foi festejada pelas elites 

imbuídas do ideal ―governar é povoar‖, cunhado pelo intelectual liberal Juan Bautista 

Alberdi, em 1852,
6
 no entanto, conforme aponta a pesquisadora Maristella Svampa: 

 

Em virtude do caráter aluvional que teve a imigração, é evidente que a 

velha cidade de estirpe colonial não reunia as condições materiais 

necessárias para receber tamanho contingente. A cidade cresceu, 
desproporcionadamente, estendendo seus subúrbios e multiplicando 

seus bairros miseráveis. Alguns deles se converteram em guetos 

pitorescos, como o bairro portuário de La Boca, que abrigava 
imigrantes majoritariamente de origem italiana. 

7
  

 

Se num primeiro momento a imigração foi tomada como um remédio para os 

males da pátria, não tardou, no entanto, para que o gigantismo
8
 da cidade de Buenos 

Aires e suas conseqüências desastrosas no plano social
9
 mudasse radicalmente a opinião 

das mesmas elites que estimularam a vinda desses imigrantes. Ainda segundo Svampa: 

 

A classe dirigente argentina inverteu o esquema anterior: o imigrante, 
antigo aliado, se converteu em um inimigo; da classe laboriosa 

imaginária se sucedeu uma classe perigosa real a partir da qual se 

configurou a imagem de uma nova barbárie. É ao passo de uma ilusão 
(o paradigma sarmentino-alberdiano) à realidade da imigração onde se 

mesclam diversos planos (a questão trabalhista e a questão imigrante) 

em uma sociedade que perde coesão e constantemente se transforma.
10

  

 

Não foram somente de origem social os problemas advindos com a imigração 

europeia. O campo cultural também teve seus reflexos com a presença de levas de 

pessoas de diversas nacionalidades que desembarcavam em Buenos Aires. A cidade, 

                                                
5 Ibdem, p. 76. 
6 Alberdi foi o mentor intelectual da Constituição Argentina de 1853 e tal frase foi extraída de seu livro 

―Bases y puntos de partida para la organización nacional‖, de 1852. 
7 SVAMPA, 2010, op. cit., p. 76. 
8 Termo utilizado por Emília Viotti da Costa ao se referir ao enorme crescimento da cidade de Buenos Aires 

no período. Cf: COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 6. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 
9 O historiador David Rock lembra que ―em 1914, quatro quintos das famílias da classes trabalhadoras 

viviam num único quarto‖. Vale lembrar que a habitação era apenas um dos problemas daquela 

sociedade. Cf: BETHELL, Leslie (org). História da América Latina: de 1870 a 1930. São Paulo: EdUSP; 

Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. pp. 566-570. (6 v., v. 5). 
10 SVAMPA, 2010, op. cit., p. 103. 
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segundo Svampa, se converteu em uma verdadeira Torre de Babel, na qual se 

deformava a língua de Cervantes através da intromissão de elementos e até mesmo a 

gramática da língua italiana. ―Cocoliche‖ era o termo que designava essa mistura. Algo 

próximo ocorreu no Brasil, onde, desta vez, a língua de Dante juntou-se com a de 

Camões formando o ―português macarrônico‖, designação referente à linguagem 

confusa predominante em alguns bairros, como o da Mooca, em São Paulo, no início do 

século XX. 

Tais problemas identitários eram temas recorrentes na literatura dessa 

denominada geração de 1880, em especial, na figura de Julián Martel, que publicou seu 

romance xenofóbico, La Bolsa, em 1891, onde se encontravamm os seguintes dizeres: 

 

- Mas o ouro é corruptor. Onde o dinheiro é abundante, o patriotismo 

é raro. Ademais, o cosmopolitismo, que tão grandes proporções vem 
tomando entre nós, até o ponto em que nem mesmo sabemos quem 

somos, se franceses ou espanhóis, italianos ou ingleses, nos traz, junto 

com o engrandecimento material, o indiferentismo político, porque ao 
estrangeiro que vem à nossa terra, naturalize-se ou não, pouco importa 

se estamos bem ou mal governados. 
11

  

 

Publicado inicialmente em folhetim no jornal La Nación, o romance de Julián 

Martel, na época sob o pseudônimo de José Miró, alcançou notável repercussão na 

opinião pública argentina. O subtítulo ―estúdio social‖ indica as pretensões naturalistas 

e positivistas do autor, que queria, acima de tudo, criticar a especulação e a ânsia por 

luxo e riqueza de sua sociedade, em especial na figura do imigrante, como pudemos 

perceber no excerto acima. Tal trecho corresponde a uma fala do protagonista, o doutor 

Glow, um advogado que já não exerce mais sua profissão para se dedicar ao mundo dos 

negócios como especulador. Seu papel na trama percorre um caminho vicioso: de um 

homem de princípios no início, logo se corrompe para ser brevemente assimilado ao 

mundo dos negócios como mais um membro daquela atmosfera doentia. E logo nas 

primeiras páginas o autor mostra um panorama nada animador da cidade e não poupa a 

quem acusa de ser a causa de tantos males morais e sociais: 

 

Ao largo da quadra da Bolsa [do Comércio] e na calçada que a chuva 

não molhou se viam esses parasitas de nossas riquezas que a 

imigração traz às nossas praias desde os recantos mais remotos. 
Turcos sujos com roupas manchadas de fezes e seus chinelos em 

estado de lástima, suas caras impávidas e seus carregamentos de 

                                                
11 MARTEL, Julián. La Bolsa. Buenos Aires: Elaleph, 2000. p. 80.  
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vistosas quinquilharias [...]; mendigos que estiravam suas mãos 

mutiladas ou mostravam as fístulas repugnantes de suas pernas sem 

movimento a fim de excitar a comiseração pública; embriagadas 
idiotas, formosíssimas algumas, humilhadas todas, esfarrapadas e 

despenteadas levando muitas delas nos braços filhos lívidos, gelados, 

moribundos, letárgicos pela ação de narcóticos criminalmente 
ministrados, e à vista nascia a dúvida de quem seria mais repugnante e 

monstruosa: se a mãe embrutecida que a tais meios recorria para obter 

uma esmola de quem passava, ou a autoridade que olhava indiferente, 

por inércia ou descuido, aquele quadro da miséria mais horrível, dessa 
miséria que recorre ao crime para remediar-se.

12
 

 

O xenofobismo presente na literatura e em boa parte da opinião pública, para 

além dos males que carrega consigo e dos conflitos sociais que dele decorrem, teve por 

característica ajudar a despertar a necessidade de delimitação cultural do país que, 

segundo os mais conservadores, estava se tornando um caos cultural. Tal preceito 

tomou forma e se estendeu tornando-se preocupação para grande parte da 

intelectualidade produtora de arte e educação. O objetivo central desses setores sociais, 

então, passou a ser o de construir uma Argentina coesa a partir do ponto de vista 

histórico-cultural, que fosse estimulada pela educação e pelo campo das artes em geral, 

ambos intrinsecamente unidos nesse novo ideal de nação que deveria se impor às 

idiossincrasias dos imigrantes: ―Neste sentido, a nação será a criação das escolas mas 

também a criação dos nacionalistas.‖
13

 

O nacionalismo argentino emerge no campo das artes, nesse período, como 

uma tentativa de solucionar os problemas identitários decorrentes da imigração massiva. 

Todavia, como esses artistas, em meio a diversas correntes artísticas, a tantas estéticas e 

a inúmeras influências estrangeiras elegeriam o foco representativo adequado para 

atingirem uma arte de ―espírito nacional‖? A resposta, à semelhança do caminho 

traçado pelo romantismo novecentista, teria de vir necessariamente de fatores nacionais 

idiossincráticos que pudessem ser facilmente identificáveis à argentinidad que se 

pretendia construir, algo necessariamente vinculado a ―[...] uma terra natal, um passado 

supostamente verdadeiro e um legado étnico [...].‖,
14

 nas palavras do sociólogo Anthony 

D. Smith. Elegeu-se, então, a figura do gaúcho para cumprir esse papel.  

De fato, essa escolha não foi dada por acaso e torna-se necessário um estudo 

                                                
12 Ibidem, p. 06. 
13SVAMPA, 2010, op. cit., p. 104. 
14 SMITH, Anthony D. Conmemorando a los muertos, inspirando a los vivos. Mapas, recuerdos y moralejas 

em la recreación de las identidades nacionales. Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 60, n. 1, jan/mar 

1998. pp. 61-80. 
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preliminar sobre alguns aspectos culturais e intelectuais do século XIX para 

entendermos o posicionamento da figura do gaúcho no campo das artes argentinas e os 

motivos pelos quais ele passou a ser associado ao nacionalismo argentino no século 

posterior. 

A própria busca por elementos e símbolos nacionais é influência direta do 

romantismo alemão.  Como postula Renato Ortiz, no início do século XIX, os alemães, 

fragmentados em diversos territórios muitas vezes desconexos e sem língua oficial, 

tinham uma vida cultural diretamente ligada à França, o centro irradiador dos valores 

universais de cultura e progresso. Os românticos, então, sob a influência do filósofo 

Herder, tiveram o intuito de delimitar uma cultura autêntica alemã que pudesse agregar 

os territórios fragmentados que compunham o país e que tivesse o poder de fazer frente 

ao racionalismo universalista francês. É interessante notar que se tratava também de 

uma batalha política: 

 

A reflexão sobre a unidade nacional adquire portanto um papel 
estratégico. Pretende-se construir uma civilização-organismo alemã, 

única forma de um povo escapar da dominação estrangeira 

(particularmente francesa) e da segmentação política. No plano 
interno, a totalidade-nação resolveria a contradição entre elite e povo, 

no plano externo os alemães conseguiriam uma identidade para se 

contrapor aos países centrais. É dentro desse contexto que surge o 

debate sobre cultura popular; parte da intelligentzia alemã volta sua 
atenção para as tradições para nelas encontrar o substrato de uma 

autêntica cultura nacional.
15

 

 

Todavia, o que começou como um projeto alemão, logo se espalhou para 

diversos outros territórios do mundo Ocidental, que buscavam cada qual a legitimação 

de seu Estado nacional através da exaltação de determinados segmentos sociais, com 

destaque para os mais tradicionais, rurais e distantes de influências estrangeiras. Estes 

foram eleitos como os portadores da verdadeira identidade nacional e seus símbolos, 

valores e motes passaram a ser utilizado no campo das artes para dar o tom nacional à 

produção artística. No caso argentino, os indígenas já estavam há muito apartados dos 

centros populacionais onde residiam as elites letradas e não se enxergava neles muitos 

traços marcantes que pudessem ser associados à argentinidad. Restou, portanto, um 

grupo étnico que preenchia a esses requisitos: os gaúchos mestiços e seu modo de vida 

na vastidão dos pampas interioranos.  

                                                
15 ORTIZ, Renato. Românticos e Folcloristas: Cultura Popular. São Paulo: Ed. Olho d‘Água, 1992. p. 22. 
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A palavra ―gaúcho‖, segundo o pesquisador Hernan Fontanet, pode ter distintas 

raízes lingüísticas, sendo que as duas possibilidades mais aceitas de sua significação 

primordial remetem a ―vagabundo‖ ou a um ―instrumento para arrear cavalos‖.
16

 Na 

literatura, a figura do gaúcho surge já em meados do século XIX, sendo Antonio 

Dionísio Lussich um dos primeiros poetas a tratar com destaque essa figura 

representativa do interior agrário pecuarista argentino em seu poema intitulado Los Tres 

Gaúchos Orientales, de 1872. No entanto, a primeira grande obra-prima dedicada ao 

tema surgiu poucos meses depois. Ainda em 1872, José Hernández, poeta, jornalista e 

político, publicaria o poema El gaúcho Martín Fierro, que, acrescido de sua 

continuação de 1879 La vuelta de Martín Fierro, viriam a se tornar dois dos mais 

conhecidos poemas épicos do romantismo argentino do século XIX, figurando entre as 

principais obras literárias daquele país. Livro de grande alcance popular, Martín Fierro 

faz uma defesa do gaúcho, mostrando-o como uma figura heróica que carrega o 

verdadeiro caráter do povo argentino. A própria escrita do livro foge aos padrões cultos 

do espanhol para fazer uso de particularidades da fala interiorana argentina. Hernández, 

através da narrativa que nos apresenta um personagem em busca de liberdade e paz 

lutando contra um destino atroz, pinta um quadro que dilui a figura do gaúcho, 

selvagem e livre, na natureza pampeana igualmente selvagem e livre, intocada e 

primeva. Foi a partir desse ethos que essa figura foi entendida na sociedade argentina do 

século XIX. O pesquisador Hernan Fontanet complementa essa ideia: 

 

A topografia pampeana, uma espécie de hipnótico mar embalsamado, 

horizontal e de aparência infinita, impressionará o gaúcho de maneira 

profunda, ao ponto de estar presente não só no seu temperamento 
taciturno, solitário e deprimido, segundo testemunham numerosos 

estudos do caráter gaúcho, mas também muito exposto em sua poética 

[...].
17

 

 

A paisagem dos pampas argentinos, vasta e selvagem, apresenta-se 

indissociada da figura do gaúcho: um complementa e define o outro. Esse sucesso do 

gaúcho como tema literário logo se espalhou para outros campos artísticos, tendo sido 

evocado também no campo da música erudita.  

A busca por musicalidades que remetessem ao modo de vida interiorano 

começaram a despontar no horizonte das possibilidades dos compositores já na última 

                                                
16 FONTANET, Hernan. ―Infamación del gaúcho del XIX, estadio inferior del exilio del XX‖. Espetáculo - 

Revista de Estudios Literarios, 2009. 
17 Idem. 
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década do século XIX. O compositor Alberto Williams foi um dos pioneiros a fazer uso 

de materiais folclóricos em suas composições. Quando retornou, em 1889, de uma 

viagem de estudos em Paris com Georges Mathias, aluno de Frédéric Chopin, ao invés 

de se dirigir à Buenos Aires, firmou-se temporariamente no interior - percorrendo 

diversas localidades -, onde começou a estudar profundamente as estruturas musicais ali 

presentes. No ano seguinte, em 1890, viria a publicar a primeira peça de sua nova 

empreitada. El rancho abandonado (opus 32), como o nome sugere, carrega consigo 

uma marca de tristeza branda típica das elegias, alternando movimentos lentos, que 

sugerem a contemplação da paisagem deserta e vazia dos pampas argentinos, com 

passagens rítmicas bem marcadas, possivelmente em citação aos passos de danças 

gaúchos tradicionais. Uma audição da obra deixa explícito o caráter romântico do 

nacionalismo do compositor. A sua opção temática pelo ethos interiorano é melhor 

compreendida se lembrarmos que ele pertence a uma escola de composição influenciada 

diretamente por Chopin, compositor que utilizou o folclore eslavo em suas ―mazurcas‖ 

e ―polonesas‖.
18

  

Williams teve como parceiro de geração Júlian Aguirre, que também construiu 

sua carreira ao sintetizar elementos folclóricos argentinos com a música erudita 

europeia. Nascido em Buenos Aires, mudou-se precocemente com sua família para 

viver na Espanha. Lá obteve formação musical em piano e composição no 

Conservatório Real de Madrid, onde estudou com Emilio Arrieta, compositor que se 

dedicou a consolidar a zarzuela
19

 como gênero musical reconhecido no ambiente da 

música erudita. Júlian Aguirre simpatizou com os esforços ―nacionalistas‖ de seu 

professor e, no ano de 1890, retornou à sua cidade natal com o intuito de percorrer 

caminho semelhante com a música argentina. Seu catálogo de obras já indica um 

posicionamento nacionalista até mesmo na escolha do nome das obras, a maior parte 

delas sob as denominações: Aires Criollos, Aires Nacionales, Aires Populares e Tristes 

Argentinos.  

Segundo Débora Schwartz-Kates, grande foi a importância de Aguirre para o 

                                                
18 As mazurcas e as polonesas de Chopin se configuraram como peças nacionalistas em homenagem à 

Polônia, anexada e dividida pela Rússia, Prússia e Áustria em 1795 - antes mesmo do nascimento do 

compositor, em 1810 -, que só recuperaria definitivamente a sua independência em 1918, com a derrota 

do império austro-húngaro na Primeira Guerra Mundial e com a Rússia permeada de conflitos internos 

após a Revolução de Outubro, de 1917. 
19 A zarzuela é uma forma de música teatral surgida na Espanha e consolidada em meados do século XIX 

como gênero devido aos esforços de Emilio Arrieta, que anteriormente se dedicava à ópera.  Mais 

especificamente, trata-se de um gênero que se aproxima da opereta, mas que se distancia dela por não ser 

totalmente musical, alternando as falas dos personagens com partes musicais. 
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nacionalismo musical argentino: ―Em particular, Júlian Aguirre estabeleceu as bases da 

música erudita argentina ao elaborar um léxico de fórmulas estilizadas através das quais 

o caráter nacional poderia ser musicalmente retratado.‖20 A autora se refere 

principalmente à sistematização de diferentes ritmos musicais que remetessem ao modo 

de vida gaúcho - às suas danças e festas - que passariam a ser empregados na música 

erudita. Além disso, outra grande contribuição de Aguirre para o código musical vem 

das referências às batidas (―rasgueo‖) e dedilhados (―ponteos‖) no violão que os 

gaúchos costumeiramente faziam ao instrumento. 

Alberto Williams e Júlian Aguirre ajudaram a formar o que ficou conhecido 

posteriormente como a primeira geração de compositores nacionalistas argentinos. A 

característica comum dessa geração, termo entendido aqui segundo proposição de Jean-

François Sirinelli,
21

 foi a de apropriar os paradigmas dos movimentos românticos 

europeus de modo a fundamentar uma arte nacional, pautada no uso de códigos 

musicais por eles mesmos criados que remetessem ao folclore gaúcho como elemento 

que pudesse ser reconhecido como portador da verdadeira essência do povo argentino. 

Esse diálogo entre erudito e popular é fundamental para entendermos como foi se 

configurando a busca pela identidade nacional artística não só na Argentina mas nos 

países latino-americanos de um modo geral. 

Tendo em mente o destaque alçado por esses artistas, é necessário 

complementar, por outro lado, que mesmo em face ao sucesso que a imagem do gaúcho 

encontrava como símbolo e temática no mundo das artes, esse não era o único modo 

que se encarava a vida interiorana entre os meios letrados coetâneos. Os ideais liberais 

argentinos no século XIX determinaram outro tipo de olhar bem específico para o 

gaúcho e sua vida nos pampas argentinos. Olhar esse que foi determinante para o 

próprio destino real dos gaúchos, como veremos. 

Domingo Faustino Sarmiento, intelectual e presidente entre 1868 e 1874 – 

                                                
20 SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit.,  p. 256. 
21 O intelectual Jean-François Sirinelli, em capítulo para o livro ―Por uma História Política‖, organizado por 

René Rémond, afirma que o conceito de ―geração‖ deve ser trabalhado visando identificar conjunto de 

atores sociais que correspondem a um parâmetro de idade e que partilham experiências. Para além do 
conceito usual de ―geração‖ - aquele que engloba pessoas nascidas em determinado período de tempo -, 

Sirinelli propõe que o conceito ―pode ser compreendido no sentido de estrato demográfico, unido por um 

acontecimento fundador que por isso mesmo adquiriu uma existência autônoma‖. É justamente sob esse 

viés que classificamos os ditos compositores como pertencentes a uma mesma geração: o acontecimento 

fundador que marcaria esse grupo de pessoas, envolvidas no processo de criação artística, seria o do 

estabelecimento das bases nacionais para o campo das artes. Cf: REMOND, René.  Por uma História 

Política. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1996. p. 255 ; SIRINELLI, Jean-François. ―A geração‖. In: 

FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína. Usos e abusos da História Oral. Rio de Janeiro: 

FGV, 2001. 
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época da publicação da primeira parte de Martín Fierro –, era apenas um dos 

intelectuais liberais, talvez o mais famoso, que pregavam a universalização e o 

progresso em detrimento de uma cultura supostamente atrasada, primitiva e oriunda do 

interior. Ele compôs a chamada ―Geração de 1837‖
22

 juntamente com outros liberais 

argentinos exilados no Chile após as perseguições do caudilho Juan Manuel de Rosas, 

na época o governador ditatorial da província de Buenos Aires com a função de 

presidente do país. A obra fundamental de Sarmiento e dessa geração foi Facundo: 

civilização ou barbárie, ensaio histórico escrito em 1845, época em que se encontrava 

exilado. O autor intenta dar uma explicação geral da realidade social e política argentina 

partindo de reflexões sociais, geográficas e históricas de modo a condenar o modo de 

vida interiorano, marcado pelo autoritarismo de chefes locais: 

 

[...] durante toda a escrita, Sarmiento tenta mostrar que o governo de 

Rosas representava um retrocesso no caminho de ‗civilização‘, de 

‗progresso‘ que a Argentina independente trilhava e que continuaria a 
trilhar se não houvesse acontecido a ‗fase negativa‘ da revolução pela 

independência representada pela luta (e vitória) dos caudilhos contra 

as cidades. A influência de pensadores europeus é marcante na obra. 
De Michelet, por exemplo, pode-se verificar a importância dada à 

geografia como fator explicativo da história. As ideias iluministas 

podem ser percebidas na associação que Sarmiento faz 
constantemente entre cidade e civilização. Assim, o campo, para ele, 

ao ser oposto da cidade, era também o oposto da civilização, ou seja, 

era sinônimo de barbárie.
23 

 

Para Sarmiento e boa parte da intelectualidade argentina do século XIX, a 

sociedade que eles projetavam seria essencialmente urbana. O progresso iria se expandir 

e superar a cultura interiorana dos pampas e dos agrupamentos humanos que neles 

viviam, reconhecidos como a parte bárbara fadada ao desaparecimento total. 

Porém, no início do século XX, esse quadro mudou completamente. As elites 

urbanas, que até então menosprezavam a figura do gaúcho, passariam a enxergar nesse 

                                                
22 A chamada ―Geração de 1837‖ foi formada por intelectuais democratas liberais dentre os quais se 

encontram, em papel de destaque: Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría, Bartolomé Mitre e 

Domingo Faustino Sarmiento. Em meados da década de 1840, quando seus ideias começaram a tomar 
força entre intelectuais e parte da população, foram perseguidos pelo caudilho Juan Manuel de Rosas e se 

exilaram no Chile, de onde continuaram a batalha ideológica. Eles tiveram a oportunidade de aplicar, 

posteriormente, na realidade política argentina, os pressupostos de suas teorias. Seu ativismo se explicita 

ao considerarmos que todos tiveram papel na política, com maior ou menor relevância, sendo que os dois 

últimos citados – Mitre e Sarmiento – alcançaram o posto de presidentes da república. Mitre governou de 

1862 a 1868 e Sarmiento o sucedeu, governando até 1874. Cf: KATRA, William. The Argentine 

Generation of 1837. Cranbury: Associated University Presses, 1996. 
23FRANKLIN, Ruben Maciel ; NACIMENTO, Maria Roberta Soares do. ―‗Sarmiento‘: a civilização e a 

barbárie na identidade argentina‖. Ameríndia, Fortaleza, volume 3, número 1/2007. pp. 16-17.  
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ser mítico a salvação cultural justamente para aquela Argentina universal e progressista 

que elas haviam almejado e construído.  Se no século XIX a construção da nação 

dependia do desaparecimento – real e cultural - desses habitantes dos pampas, no século 

XX a construção da nação passou a depender da memória gauchesca como centro 

irradiador dos valores mais profundos da argentinidad. 

É interessante notar a inversão da valorização da imagem do imigrante e do 

gaúcho na virada do século. O primeiro, encarado pelas elites governantes do século 

XIX como o elemento que traria o progresso para a nação, passaria a ser visto, então, 

como uma ameaça a destruir a identidade nacional argentina. Para resolver tal impasse, 

o gaúcho e a sua cultura interiorana, ainda não permeada pelos inúmeros costumes 

diferentes que conviviam (e conflitavam) na cosmopolita Buenos Aires, seria o ethos 

sobre o qual se construiria – ou melhor, resgataria - a suposta cultura argentina 

autêntica. Vale lembrar que estes últimos viriam a ser eleitos como o símbolo romântico 

do nacionalismo argentino somente após a sua quase extinção demográfica. Os 

governos liberais da segunda metade do século XIX viriam a marginalizá-los e 

persegui-los, dando assim cabo a existência daquele tradicional modo de vida. Segundo 

Deborah Schwartz-Kates, um modo eficiente de reprimir os antigos gaúchos foi 

delimitando propriedades rurais e entregá-las a proprietários que simpatizassem com o 

ideário liberal e tivessem poder e força o suficiente para combater os gaúchos errantes: 

―Proprietários de terras regularam rigidamente todos os aspectos da vida rural conforme 

seus planos de extinguir o barbarismo do país‖.
24

 Assim sendo, como símbolo 

romântico sem força de representação efetiva, a figura do gaúcho passaria a ser 

construída para fins nacionalistas conforme os desígnios das elites produtoras de arte, 

que moldaram a sua imagem. A representação artística do gaúcho teve, portanto, alguns 

de seus aspectos exaltados e outros ignorados neste processo seletivo de romantização 

de sua figura. Seus aspectos exaltados foram a coragem, a independência e a virilidade, 

ao passo que ignorou-se completamente os supostos defeitos dos quais eram acusados 

anteriormente pelas próprias elites liberais: a ―vagabundagem‖, a indolência e a 

criminalidade.
25

 

Construiu-se, assim, a figura que se associaria diretamente ao nacionalismo 

argentino no início do século XX. As discussões sobre o nacional nesse período teve 

momentos de destaque, e vale ressaltar, em um primeiro momento, o nacionalismo do 

                                                
24 SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit., p. 251. 
25 Ibidem. p. 254. 
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centenário de independência. 

À semelhança do ocorrido em outros países da América Latina, as 

comemorações dos centenários de independência vieram acompanhadas de reflexões 

nacionalistas no âmbito artístico-cultural. No período, os ―homens de letras‖ mudaram o 

foco de seus interesses do Estado para o terreno da cultura: ―Se para os liberais 

argentinos do século XIX ‗governar‘ era ‗povoar‘ [...], para os nacionalistas dos anos 

dez, governar era argentinizar.‖
26

 Dois intelectuais argentinos obtiveram maior 

relevância nesse processo: Leopoldo Lugones e Ricardo Rojas. 

Ambos escreveram importantes obras de reflexão nacionalista no início da 

década de 1910, quando da comemoração do centenário do princípio do processo de 

independência argentino. Leopoldo Lugones, por exemplo, publicou em 1911 seu livro 

História de Sarmiento e, em 1913, pronunciou uma série de conferências
27

 no Teatro 

Odeón
28

 defendendo a tese de que as obras de Sarmiento e de José Hernández são 

formadoras ―do espírito nacional‖. É possível dizer que o poema Martín Fierro, de José 

Hernández, passou a ser considerado um emblema da literatura e da identidade nacional 

argentina a partir da amplitude que alcançou com a tese de Leopoldo Lugones. Não 

obstante o sucesso que esse poema de temática gauchesca teve em momentos anteriores, 

foi tão somente através do nacionalismo da década do centenário que ele se estabeleceu 

e passou a ser entendido, de fato, como símbolo da argentinidad.  

Ricardo Rojas traçou caminho semelhante nesse período também escrevendo 

livros que se tornaram referências do nacionalismo argentino, como: La Restauración 

Nacionalista (1909), La Argentinidad (1916), e os oito tomos de sua História de la 

Literatura Argentina (1917-1922). Sobre esta última, é interessante notar que é iniciada 

com o estudo sobre os gauchescos e não sobre os escritores coloniais, como de costume, 

visto que, para o autor, é somente com aqueles que se inicia ―o desenvolvimento desse 

documento da consciência coletiva: a literatura argentina.‖
29

 Segundo a historiadora 

Patrícia Funes, é grande o papel de Rojas, ao lado de Lugones, ao sacramentalizar o 

papel do gaúcho como símbolo da identidade nacional argentina.  

                                                
26 FUNES, Patrícia. Salvar la nación: intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos. 

Buenos Aires: Prometeo Libros, 2006. p. 113. 
27 As conferências de Leopoldo Lugones no Teatro Odeón foram publicadas em 1916 com o nome El 

Payador, dando novo fôlego às suas ideias naquela década. 
28 O Teatro Odeón era um famoso teatro localizado em Buenos Aires até 1991, quando foi demolido. 
29 ALTAMIRANO, Carlos. ―La fundación de la literatura argentina‖. In: ALTAMIRANO, Carlos ; 

SARLO, Beatriz. Ensayos argentinos. De Sarmiento a las vanguardias. Buenos Aires: Centro Editor de 

América Latina, 1983. p. 115 apud Ibidem, p. 289. 
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Esse ideário de um ―interior depositário das virtudes épicas da nação‖,
30

 por 

outro lado, revela ―os temores que desperta uma modernização centrífuga que tem sua 

expressão mais acabada na cidade de Buenos Aires.‖
31

 É ai que percebemos o quanto o 

problema da imigração influiu na força que os debates sobre o nacional alcançaram na 

década de 1910. O centenário da independência na Argentina foi mais que um grito de 

independência cultural, configurando-se uma reação direta à nova paisagem portenha, 

marcada pelo cosmopolitismo de seus novos habitantes. Talvez por isso que ―o nacional 

na Argentina, diferentemente do Peru ou México, por exemplo, era já um espaço 

monopolizado por uma versão muito fechada e pouco generosa a novas 

interpretações.‖
32

 

Como veremos adiante, o nacionalismo modernista brasileiro agregou mais 

formas e temáticas ao que se estabelecia como a arte nacional, incorporando vasto 

material folclórico e popular, inclusive as manifestações artísticas de origem africana, 

ao passo que, no nacionalismo da Argentina, em contrapartida, houve um predomínio 

solitário do folclore interiorano, com destaque para a figura do gaúcho. Não é por isso, 

no entanto, que se pode inferir uma suposta ―pobreza‖ do campo artístico portenho 

desses anos. Beatriz Sarlo, em seu livro Modernidade Periférica: Buenos Aires 1920-

1930, descreve uma rica paisagem cultural portenha, enfatizando a literatura e a pintura. 

Sarlo acredita que as atividades intelectuais e artísticas dessas décadas guardam relação 

íntima com o problema da imigração portenha; a paisagem mestiça e multicultural das 

ruas de Buenos Aires teve também como correlato a grande variedade de formas e 

temáticas utilizadas por escritores e pintores. Configurou-se assim o que ela chama de 

―o grande cenário latino-americano de uma cultura de mescla‖.
33

 

A ideia de mescla, primordial no livro, é exemplificada principalmente na obra 

do pintor Xul Solar, impressionado com a sua cidade natal quando de seu regresso da 

Europa em 1924, após 12 anos. O tecido cultural da cidade, agora profundamente 

marcado pelas revistas, pelo insurgente discurso feminino, pelos grupos de estética de 

vanguarda, pelo erotismo e pelos discursos marginais é inspiração para um pintor que, 

ao retratar esse cenário, também busca abraçar diversas tendências em seu ofício, 

dialogando tanto com o cubismo, o futurismo e o fauvismo quanto com o 

                                                
30 Ibidem, p. 201. 
31 Idem. 
32 Ibidem, p. 299. 
33 SARLO, Beatriz. Modernidade periférica: Buenos Aires 1920 e 1930. São Paulo: Cosacnaify, 2010. p. 

32. 
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expressionismo e o surrealismo. A diversidade é uma palavra-chave para se entender 

esse processo de modernização portenho; eis, portanto, o motivo pelo qual Beatriz Sarlo 

não tenta compreender esse processo somente por meio da dita ―alta cultura‖, 

representada por escritores renomados, como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo e 

Ricardo Güiraldes, como também por meio da obra dos escritores de menor expressão, 

ditos ―marginais‖, como Castelnuovo, Olivari, Yunque e Barletta, cronistas do cotidiano 

de suas realidades. 

Neste ponto observamos a presença de dois grandes grupos de intelectuais e 

artistas em Buenos Aires. O problema central com os quais dialogaram foi a questão da 

imigração e a paisagem portenha dela decorrente: 

 

Do ponto de vista de sua população, Buenos Aires era uma cidade 

cosmopolita. O que escandalizava ou apavorava muitos dos 
nacionalistas do Centenário influenciou a visão dos intelectuais dos 

anos 20 e 30. O processo começara, na verdade, muito antes, mas sua 

magnitude e profundidade continuavam a impressionar os portenhos 
do período.

34 

 

No campo da música erudita, entretanto, a questão da identidade nacional ainda 

era predominante e não se restringiu somente a um período específico. Se a primeira 

geração de músicos e compositores intentou nacionalizar a produção artística por meio 

de uma linguagem romântica, não tardou para que surgisse uma segunda geração 

nacionalista, diretamente influenciada por novas estéticas que despontaram no horizonte 

dos paradigmas artísticos no início do século, com especial acento para o 

impressionismo. 

A segunda geração de compositores nacionalistas estabeleceu-se 

aproximadamente de 1910, ano do Centenário da Independência, até 1940. A ―Geração 

do Centenário‖, como também ficou conhecida,
35

 era composta principalmente pelos 

músicos: Carlos López Buchardo, Constantino Gaito,
36

 Felipe Boero
37

 e Floro Ugarte.
38

 

                                                
34 Ibidem. p. 37. 
35 SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit.,. p. 260. 
36 Constantino Gaito (1878-1945), completou sua formação musical no Conservatório de Nápoles, e, em 

1900, ao concluir seus estudos, retornou para Buenos Aires, sua cidade natal, para dedicar-se à 

composição e à didática, sendo que escreveu alguns livros voltados à formação musical. 
37 Felipe Boero (1884-1958) estudou em Buenos Aires, onde nasceu, até ser contemplado com uma bolsa de 

estudos do governo para ter aulas com Paul Vidal, em Paris, em 1912. Dois anos depois, com o início da 

Grande Guerra, teria de regressar à Argentina sem ter concluído seus estudos, onde dedicou-se à 

composição e ao ensino. Sua obra mais célebre é a ópera El Matrero. 
38 Floro Ugarte (1884-1975) percorreu trajetória semelhante a de seus colegas de geração. Também nascido 

em Buenos Aires, estudou violino e harmonia em sua cidade até ser contemplado como uma bolsa de 
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Um dos mais destacados expoentes desse grupo foi Carlos López Buchardo, 

cuja trajetória exemplifica os rumos que a sua geração de compositores viria a tomar e 

quais as particularidades que guardaram em relação à geração de Alberto Williams e 

Júlian Aguirre. Filho de rico proprietário de terras, Buchardo conviveu desde cedo com 

os peões de gado da fazenda de sua família, com quem aprendeu a tocar violão, 

absorvendo precocemente a musicalidade gaúcha. Segundo depoimento de compositor: 

 

Na estância de meu pai, entre o grupo de peões que rodeavam o fogão 

tradicional, aprendi muitos segredos do sentimento gaúcho. Eles 
tocavam violão e eu também. Deste modo era possível e fácil o 

entendimento emocional que diminuía as distâncias e me permitia 

juntar elementos líricos para as minhas futuras obras.‖
39

 

 

Entretanto, não só o ethos gaúcho participou de sua formação como músico. 

Devido à falta de professores especializados que pudessem complementar a formação 

musical de jovens compositores, Buchardo trilhou o mesmo caminho da primeira 

geração dos compositores nacionalistas rumo à tradicional viagem à Europa a fim de 

obter a formação musical tão almejada. Paris, até então o cume das conquistas culturais 

de todo o mundo, seria o destino mais provável do compositor de família abastada. 

Assim sendo, em 1909, o compositor sai de sua cidade natal a fim de passar uma 

temporada de estudo com Albert Roussel, com quem estudou até 1913. De seu professor 

e de sua estada no ambiente cultural parisiense, Buchardo, segundo as palavras de 

Schwartz-Kates, ―caiu sob o feitiço do impressionismo e cultivou modos musicais 

polidos caracterizados por linhas elegantes, ricas harmonias e texturas transparentes.‖
40

 

O compositor então incorporou essas referências em um refinado estilo nacionalista 

influenciado pela cultura gaúcha. 

Quando Buchardo retornou a Buenos Aires, as personalidades musicais de 

maior destaque eram ainda os compositores da primeira geração nacionalista, Williams 

e Aguirre. No entanto, mudanças estruturais no campo das artes viriam a destituir esses 

dois últimos compositores de seus tronos assentados sobre a estética romântica. A arte 

dita moderna que despontou na Europa em fins do século XIX e início do século XX 

                                                                                                                                          
estudos para estudar contraponto e composição com Félix Fourdrain, de onde retornaria em 1913. 

Estabelecido novamente em sua cidade natal, viria a iniciar sua carreira como compositor e a lecionar na 

Escuela Superior de Bellas Artes, da Universidade de La Plata, e, de 1937 a 1943, foi diretor do Teatro 

Colón. 
39 JURAFSKY, Abraham. Carlos López Buchardo. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1966, p. 

22 apud SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit., p. 261. 
40 SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit., p. 261. 
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tornara-se o novo paradigma e a novidade não tardaria a chegar a uma cidade como 

Buenos Aires, cujas trocas culturais com o velho continente eram solidamente 

estabelecidas. Suas elites se formaram academicamente daquele lado do Atlântico e 

tomaram contato com a intensa produção e transformação artística que lá ocorria, 

demandando essas novas formas ao ambiente artístico de seu país de origem. Deste 

modo, a forma de composição romântica foi aos poucos deixando de ser interessante aos 

olhos das elites consumidoras de arte e os compositores da primeira geração 

nacionalista foram perdendo espaço para a nova geração, mais afinada com as 

novidades técnicas e estéticas europeias.  

Um dos grandes representantes dessa arte moderna foi o compositor francês 

Claude Debussy, apontado por Pierre Boulez como o criador da ―música moderna‖ – 

nesse caso, impressionista - através da sua obra Prelúdio à Tarde de um Fauno, 

composta entre 1892 e 1894. Esse prelúdio legou influência que se estendeu a diversos 

outros compositores de renome como o espanhol Manuel de Falla, Heitor Villa-Lobos e 

o húngaro Béla Bartók. É difícil a definição de ―impressionismo‖ para a música. Jean 

Cocteau, artista que caminhou entre as diversas representações artísticas (cinema, 

escultura, literatura, dramaturgia), teria concebido uma acepção interessante para a 

música impressionista de Debussy: é a música ―que se ouve com a cabeça reclinada nas 

mãos‖. Essa definição fugidia e vaga talvez seja a que melhor explique o conceito 

justamente por não o abordar diretamente mas por deixar a ‗impressão‘ no leitor do que 

se poderia esperar da matéria sonora. De fato, o recurso que reclina a cabeça nas mãos 

do ouvinte é alcançado através da suposta fluidez harmônica sobre a qual a melodia 

parece dissolver-se. A harmonia de Debussy não segue as regras tradicionais de 

composição devido a mudanças principalmente nas pausas, nos acordes isolados e no 

timbre. Esses fatores foram decisivos para a construção da impressão de leveza e fluidez 

das peças assim como a melodia, que não se ―dissolveu‖ no sentido estrito da palavra, 

mas se expandiu para além dos horizontes das repetições e das cadências rítmicas. Fica 

claro, assim, que o impressionismo na música caracterizou-se por uma reação ao 

exagero sentimental do romantismo, caracterizado pelo uso dramático e contrastante das 

escalas maiores e menores, ao passo que o estilo criado por Debussy optou pelas 

dissonâncias e por escalas pouco usuais. 

Assim como na Europa, o romantismo, na Argentina, foi lentamente perdendo 

espaço para a música moderna, impressionista. No país, esse processo se deu através da 

sucessão das gerações de compositores nacionalistas da música erudita. 
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Foi em meio a essa transição que o jovem Alberto Ginastera daria seus 

primeiros passos na carreira de compositor. Um dos grandes legados dessa geração de 

compositores argentinos, tanto da primeira quanto da segunda geração, diz respeito à 

preocupação com o ensino de música e à criação e aperfeiçoamento de conservatórios 

na cidade de Buenos Aires. Todos eles tiveram de atravessar o Atlântico em busca de 

professores que pudessem garantir seu aperfeiçoamento musical dada a falta de 

especialistas com o conhecimento necessário para tal em suas cidades natais. No 

entanto, à medida que essas gerações se graduaram e retornaram à capital do país com o 

intuito de trabalhar e transmitir seu conhecimento especializado, esse quadro foi 

mudando. O próprio Alberto Ginastera se beneficiou dessas modificações estruturais no 

ensino de música em seu país. Quando completou 12 anos de idade, no ano de 1928, e 

após quatro anos de intenso estudo com uma vizinha pianista, ingressou no prestigiado 

Conservatório Williams, que contava então com a presença ilustre de seu idealizador 

Alberto Williams – da primeira geração de compositores nacionalistas -, então com 66 

anos de idade.
41

 Entretanto, os seus professores eram oriundos da geração mais recente, 

também formada na Europa, via de regra em Paris. Eram eles: Rodrigo Castro, professor 

de teoria e sofejo; Argenziani, que lecionava piano; Celestino Piaggio, incumbido dos 

estudos de harmonia; e José Gil, que ficou encarregado das aulas de composição.  

Ginastera estudou dois anos no conservatório e depois teve de conciliar sua 

formação musical com um curso voltado ao mercado comercial, iniciado provavelmente 

por sugestão do pai, que queria ver o futuro de seu filho garantido caso a música não o 

sustentasse. Formou-se, então, como perito comercial, mas, crente de sua carreira como 

compositor e acreditando que a sua fase no Conservatório Williams havia terminado, 

ingressou no Conservatório Nacional de Música y Arte Escénico, o mais prestigiado do 

país, em 1936. O dito conservatório fora criado em 1924 por Carlos López Buchardo 

com um direcionamento impressionista que marcou essa fase de estudos de Ginastera e 

com o intuito de cumprir o papel que Paris havia cumprido para seu fundador e para 

seus colegas de geração. Nessa fase final de sua formação como compositor, o jovem 

estudante continuou a ter aulas de composição musical com José Gil e estudou 

complementariamente com José André e Athos Palma, graduando-se dois anos depois, 

com 22 anos de idade, com as notas máximas e recebendo prêmios da instituição. 

Paralelamente a esse ambiente onde Ginastera esculpia sua formação, o 

                                                
41 STORNI, Eduardo. Ginastera. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1983. p. 71. 
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nacionalismo musical argentino passou a ter um contraponto formado por um grupo de 

jovens compositores vanguardistas no início da década de 1930. O chamado grupo 

Renovación, criado em 1929, tinha o intuito de renovar a produção musical do país ao 

enveredar pelo caminho da estética de vanguarda e pelas temáticas ditas ―universais‖. 

José María Castro,
42

 Juan José Castro,
43

 Jacobo Ficher
44

 e Juan Carlos Paz foram alguns 

dos integrantes do grupo e intelectualmente se situavam mais ao lado da geração de 

literatos e pintores de 1920 e 1930, retratada por Beatriz Sarlo,
45

 do que da geração 

nacionalista do centenário argentino, como iremos observar. 

Este último, Juan Carlos Paz, nasceu em 1901 e seguiu a carreira de 

compositor e crítico de arte. Iniciou sua formação musical em Buenos Aires onde 

estudou, a exemplo de seus outros colegas de geração, com Constantino Gaito, além de 

ter também completado sua formação em Paris, em plena década de 1920, repleta de 

inovações no campo técnico e estético. O paradigma artístico que marcou seus estudos 

na capital francesa foi o chamado ―dodecafonismo‖,
46

 método de composição criado por 

Arnold Schoenberg no período e difundido pela chamada Segunda Escola de Viena,
47

 

formada pelo compositor e seus alunos Alban Berg e Anton Webern. Ao voltar para 

Buenos Aires exerceu enorme influência no mundo da música latino-americana, não só 

sendo um dos fundadores de Renovación, como também tendo sido o primeiro 

compositor latino-americano a divulgar essa técnica de composição em sua obra 

Primera composición dodecafônica para flauta, corne inglês e violoncelo, já no ano de 

1934. A importância de Juan Carlos Paz para a música latino-americana é inegável. Para 

se ter uma ideia mais clara, podemos comparar a Argentina com o Brasil nessa questão. 

                                                
42 José María Castro (1892-1964) foi um violoncelista e compositor de estilo neoclassicista. Estudou em 

Buenos Aires com Constantino Gaito e iniciou suas atividades como intérprete na orquestra do Teatro 

Colón, em 1913. Posteriormente seguiu a carreira artística tendo se tornado diretor de orquestras 

sinfônicas. 
43 Juan José Castro (1895-1968) era irmão de José María Castro e também seguiu o caminho da composição 

musical, tornando-se também diretor de orquestra, violinista e pianista. Também teve aulas com 

Constantino Gaito e, em 1920, partiu para Paris a fim de completar seus estudos em composição e piano. 

Em 1929 tornou-se o diretor-geral do Teatro Colón. Forte opositor do governo Perón, foi expulso da 

Argentina em 1945, para onde só retornaria dez anos depois. 
44 Jacobo Ficher guarda muitas semelhanças com seus colegas de geração, como a de ter nascido na década 

de 1890 (especificamente em 1896), de ter sido compositor, diretor de orquestra e violinista e o de ter 

estudado na Europa. Entretanto, o compositor era de origem Russa e só viria a viver radicado em Buenos 

Aires a partir do ano de 1923, cidade onde desenvolveu intensa atividade artística e onde construir sua 

carreira musical. Na época era o compositor com mais conhecimento das estéticas de vanguarda européia 

por ter estudado integralmente no velho continente. 
45 SARLO, 2010, op. cit. 
46 Definição de ―dodecafonismo‖ localizada na nota de rodapé nº 4 da Introdução do presente trabalho. 
47 A primeira foi formada em fins do século XVIII por compositores dedicados ao classicismo, como Joseph 

Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Franz Schubert. 
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Enquanto o compositor portenho já introduzia o dodecafonismo em terras latino-

americanas no ano de 1934, o Brasil teria de esperar pelo menos seis anos até entrar em 

contato com essa técnica de escrita musical. E vale lembrar também que o 

dodecafonismo desembarcou em terras brasileiras vindo através de um estrangeiro, o 

compositor e musicólogo alemão Hans-Joachim Koellreutter, exilado do nazismo. 

Apesar de em 1939 ele já ter fundado o chamado Grupo Música Viva, juntamente com 

seus alunos Cláudio Santoro, Edino Krieger e César Guerra-Peixe, foi somente em 

meados da década de 1940 que o dodecafonismo conquistou algum espaço na produção 

musical erudita brasileira. 

Este é somente um exemplo do legado do grupo Renovación para a música 

portenha e latino-americana. O cabedal de influências desses músicos foi mais amplo, 

visto que trilharam diversos caminhos da estética modernista ao assimilar também 

outras tendências como o neoclassicismo e o Jazz.
48

 Com um posicionamento artístico 

de vanguarda, o grupo colocaria em segundo plano a utilização do folclore argentino, no 

entanto, como afirma a musicóloga Deborah Schwartz-Kates, ―a tradição gauchesca 

nunca desapareceu completamente de seus trabalhos‖.
49

 Exemplar dessa afirmação é o 

compositor Juan José Castro, que expressou seu esforço de conciliar a vanguarda e o 

popular, em obras como os cincos Tangos, iniciados em 1941, e a cantata Martín 

Fierro, de 1944. Não podemos perder de vista, entretanto, que o enfoque de Renovación 

era pela forma e pelas novas técnicas de composição ainda não exploradas em 

continente americano. Esse direcionamento decorre diretamente de suas influências 

norteadoras: os compositores Igor Stravinsky, Debussy, Arthur Honegger e Arnold 

Schoenberg, que tiveram obras estreladas em Buenos Aires nos anos 1930 e deixaram 

profunda impressão e influência sobre os compositores portenhos, que já conheciam 

algumas de suas composições através das poucas partituras disponíveis e das viagens ao 

velho continente. Arnold Schoenberg é talvez o melhor exemplo do intelectualismo 

dessa geração. Seu método de composição dodecafônico, por seu rigor teórico e por sua 

lógica interna com as doze notas do sistema cromático, não deixava muito espaço para a 

manifestação de referências folclóricas, marcadamente tonais e rítmicas, e, por isso 

mesmo, incompatíveis. Stravinsky, Debussy e Honegger, por outro lado, utilizaram o 

sistema tonal, mesmo que através do uso de politonalidades e dissonâncias não 

                                                
48 SCHWARTZ-KATES, 2002, op. cit., p. 264. 
49 Ibidem, 2002, op. cit., p. 264. 
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preparadas.
50

 

A incompatibilidade dessas últimas linguagens musicais modernas com o 

folclore argentino marcou o primeiro momento de tensão direta entre vanguarda e 

nacionalismo na música erudita argentina. Até então as duas dimensões se 

complementavam: o romantismo, um movimento inovador perante o classicismo, se 

uniu ao mote nacionalista na música erudita ainda em fins do século XIX; o 

impressionismo, uma reação inovadora ao romantismo, também trilhou o mesmo 

caminho com a segunda geração de compositores; mas as vanguardas estéticas pós-

impressionistas, por seu caráter intelectualizado expresso pelo jogo com a lógica interna 

da composição musical, teve relação difícil com a temática nacionalista que, apesar de 

não ter sido totalmente inviável, foi posta de lado pelos jovens compositores argentinos, 

ávidos por afirmar seu espaço no ambiente musical portenho com a proposta maior de 

divulgação das estéticas de vanguarda.  

O conceito de vanguarda não é rígido; encontra-se, pelo contrário em constante 

mudança. O que se considera vanguarda em um período torna-se passado no seguinte; e 

o que é vanguarda para um país pode já ter sido superado em outro. É essa falta de 

sincronia do termo que nos permite tratar o atonalismo e o dodecafonismo como 

vanguarda na América Latina nos anos 1930. Sabemos que, historicamente, o 

dodecafonismo surgiu justamente como uma reação à ―anarquia‖ do atonalismo e do 

expressionismo musical alemão, com a intenção de trazer novamente uma lógica 

estrutural paradigmática para as composições. Schoenberg desenvolveu seu método com 

esse propósito, ainda que: 

 

[...] o rompimento da barreira tonal não foi empreendido em plena 
excitação da descoberta, mas com dificuldade e uma sensação de 

perda ante o que estava sendo abandonado. Pois Schoenberg não era 

um vanguardista: ele encarava sua incursão pela atonalidade como 

inevitável consequencia do que viera antes, e se sentia impelido a 
seguir em frente, mesmo contrariando sua vontade consciente. [...] 

Além disso, abandonar a harmonia diatônica era privar-se da principal 

                                                
50 As dissonâncias não eram novidade na história da música Ocidental. O fato é que elas sempre haviam 

sido usadas restritamente, de maneira bastante cuidadosa e controlada, de modo fossem ―resolvidas‖ e 

desembocassem necessariamente em uma consonância de acordo com a tonalidade da música. No início 

do século XX diversos compositores começaram a questionar esses preceitos e iniciaram experimentos de 

composições com dissonâncias não preparadas e não resolvidas: eram o que se passou a chamar de 

―emancipação da dissonância‖, um fato moderno e exemplificado, para ilustrar o tema, na ―Dança 

Sacrifical‖, da ―Sagração da Primavera‖, de Stravinsky. 
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sustentação da música que mais venerava, a da tradição austro-

germânica de Bach a Brahms.
51

 

 

Mesmo não tendo a intenção de ser vanguardista, experimentalista, pelo 

contrário, buscando a ordem e a sistematização do atonalismo, Schoenberg cumpriu 

esse papel que, acreditava, a história lhe impunha. O fato é que na América Latina essa 

discussão, que se estendeu por décadas de estudos e reflexão no outro continente, 

chegou com tamanho atraso que perdeu completamente a força e o caráter, de modo que 

o atonalismo e o dodecafonismo fossem enquadrados em um mesmo conceito de 

―música de vanguarda‖, que englobava também a musicalidade moderna de Debussy e 

Stravinsky, com destaque para as obras que seguiam o caminho de Jeux e da Sagração 

da Primavera. Talvez seja esse o motivo de diversos trabalhos musicológicos revelarem 

as idiossincrasias do dodecafonismo de alguns compositores latino-americanos: tratava-

se da liberdade formal de quem não participara do processo histórico de 

desenvolvimento dessa linguagem. Esse tema da recepção do atonalismo e do 

dodecafonismo no Brasil e na América Latina ainda foi pouco explorado pela 

historiografia e merece ser estudado a fundo, pelo que, enquanto isso não acontece, 

mantemos a nossa hipótese que parece confirmada por indícios observados em nossas 

leituras e pesquisas. 

É com esses pressupostos que devemos tentar entender a década de 1930, 

quando se iniciou a carreira de Alberto Ginastera. Se, por um lado, o compositor 

argentino estudou formalmente com professores pertencentes à geração nacionalista, por 

outro, conforme veremos ao longo deste trabalho, seu amor à forma composicional e 

seu rigor teórico o levaram a flertar com a proposta do grupo Renovación a partir de 

meados da década de 1940. No entanto, este trabalho não estaria completo e perderia 

parte de seu interesse se não fizéssemos um esforço de comparação com outro 

compositor, de um país vizinho, que também passaria, ao longo de toda a sua carreira, 

por esses dilemas entre o nacionalismo e a música de vanguarda. A trajetória de Alberto 

Ginastera e a do brasileiro Camargo Guarnieri devem ser trabalhadas sob a perspectiva 

comparada de modo a revelar aproximações e distanciamentos nos caminhos estéticos 

trilhados e entre o desenvolvimento sócio-político de suas sociedades no século XX. 

Cabe-nos, agora, verificar as questões envolvendo o desenvolvimento histórico e a arte 

no Brasil do início do século XX, uma sociedade que também enfrentava desafios 

                                                
51 GRIFFITHS, Paul. A música moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1987. p. 25. 
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identitários. 

No Brasil, diferentemente da Argentina, o ideal de nação não estava sendo 

ameaçado por nenhum fator externo na visão dos intelectuais modernistas do início do 

século XX. Os imigrantes, apesar de trazerem culturas que deveriam ser suplantadas 

através da educação e outras políticas públicas, não eram vistos como os desagregadores 

de nossa identidade nacional por dois motivos: o primeiro se refere ao fato de que os 

números reais e proporcionais da imigração em São Paulo foram incomparavelmente 

menores que os portenhos;
52

 e o segundo e mais importante porque o próprio senso de 

identidade nacional não era ainda visto como inteiramente construído e aceito, algo que 

só passou a ser mais bem delimitado na década de 1920, quando o ideário modernista 

conquistou seu espaço com uma proposta voltada à construção do nacional por meio da 

cultura popular, como veremos. O historiador José L. B. Beired aborda essa comparação 

inicial entre os dois países: 

 

Enquanto os intelectuais brasileiros encaravam o Brasil como uma 
nação inconclusa, como nação a ser construída no futuro, para os 

argentinos era ponto pacífico que a nação já fora construída no século 

passado: urgia evitar que fosse destruída no século XX pelos 
fenômenos derivados da modernização, imigração, secularização, 

democratização política e participação crescente das massas na 

política e nas lutas econômicas.
53

 

 

Antes, porém, de adentrarmos essa proposta nacionalista, vale dedicar algum 

espaço à construção do nacional no século XIX e como os símbolos construídos foram 

apropriados ou negados pelos modernistas. É interessante notar que no Brasil o indígena 

foi o grande símbolo da nacionalidade no campo das artes, cumprindo papel semelhante 

ao do gaúcho na Argentina. Nos novecentos brasileiros, a nação era pensada através do 

conceito de raça, tendo como princípio o entrecruzamento cultural das heranças 

portuguesas e indígenas, embora excluindo o negro desse processo. Como lembra a 

historiadora Márcia Naxara, o artista comprometido com o mito de construção da 

identidade nacional,  

                                                
52 Como indica a historiadora Emília Viotti da Costa, a imigração se diluiu no Brasil principalmente entre 

São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, diferentemente do caso argentino que, como vimos, se concentrou  

quease inteiramente na cidade de Buenos Aires, gerando um caos social seguido de miséria, desemprego e 

problemas habitacionais, que também ocorreram no Brasil, embora em menor proporção. Cf: COSTA, 

1999, op. cit., p. 233-270. 
53 BEIRED, José Luiz Bendicho. Autoritarismo e nacionalismo: o campo intelectual da nova direita no 

Brasil e na Argentina (1914-1945). Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia, Ciências 

Humanas e Letras, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. p. 30. 
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[...] ao olhar para o passado e procurar representar a formação do povo 

brasileiro, o fez num movimento que por alguns foi registrado como 

semelhante ao que enalteceu as origens medievais para a Europa 

moderna, promovendo a exaltação do índio como ancestral natural da 
terra e do povo brasileiro, de forma que estabelecesse uma origem a 

partir da idealização de um passado mítico, em que os indígenas, 

puros, vinculados a uma natureza ainda virgem, se uniram ao branco 
português, portador da civilização, construindo uma imagem do Brasil 

como continuidade da mãe-pátria portuguesa – o lugar em que uma 

natureza nova e a civilização velha se encontram, originando algo 
novo.

54
 

 

José de Alencar é um dos artistas que propagou essa visão fundadora da nossa 

identidade nacional. Seu romance Iracema, de 1865, trata do mito da mescla indígena e 

branca na constituição da identidade cultural brasileira. Uma curiosidade que vai ao 

encontro desse intuito do autor, é, por exemplo, o próprio nome da protagonista 

Iracema, palavra da qual pode-se formar o anagrama ―América‖. O romance trata dos 

conflitos e tensões que permearam o amor nomeadamente impossível de Iracema, índia 

vestal (cuja virgindade estava guardada à divindade, por definição), e Martim Soares 

Moreno, representante do homem branco europeu, habitante do litoral, que, antes de se 

aventurar sem rumo pelas matas por três dias - o que deu início ao enredo -, seguia 

trajetória semelhante à da própria colonização portuguesa, ―contentando-se de andar 

arranhando ao longo do mar como caranguejos‖, nas palavras do Frei Vicente de 

Salvador no primeiro livro dedicado à história brasileira (História do Brasil), de 1627. 

Apesar de ser um romance voltado, inicialmente, a narrar o surgimento do Ceará, estado 

natal do escritor, pode-se inferir seguramente que Alencar tinha pretensões mais amplas: 

a de abordar o entrecruzamento das duas culturas que viriam a formar a nacionalidade 

brasileira. 

 

A nacionalidade resulta da união entre o indígena e o branco. O autor 
utiliza a lenda como argumento histórico – o brasileiro (cearense) 

resulta mestiço, marcando a vitória do branco civilizado. No episódio 

em que Martim parte levando o filho, Moacir, após a morte de 
Iracema, o narrador questiona: ‗O primeiro cearense, ainda no berço, 

emigrava da terra da pátria. Seria a predestinação de uma raça?‘ 

A mãe, Iracema, índia, selvagem, morre para que os outros, pai 
(branco) e filho (mestiço), voltem e sobrevivam.

55 

 

                                                
54 NAXARA, Márcia Regina Capelari. Cientificismo e sensibilidade romântica: em busca de um sentido 

explicativo para o Brasil no século XIX. Brasília: Editora UnB, 2004. p. 117. 
55 Ibidem. p. 117-118. 
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Conforme vimos no caso argentino, pode-se observar uma semelhança entre o 

indígena e o gaúcho argentino neste ponto. Ambos só viriam a ser eleitos como 

elementos primordiais no processo de constituição de identidade nacional a partir do 

momento em que já não participavam mais efetivamente da vida de suas sociedades 

devido à segregação e à consequente diminuição de sua população como parte de uma 

política de Estado, que, no caso brasileiro, já remetia a séculos anteriores. A idealização 

romântica dessas figuras pressupunha a utilização de elementos simbólicos que 

pudessem representar um passado distante, primordial, e, para tal, já não mais existente 

de modo a evitar que a tensão entre o ideal e o real interferisse no processo de 

purificação sobre eles criado. Assim sendo, o homem branco tinha o caminho livre para 

implantar seus valores sobre a terra, conforme José de Alencar indica no desfecho de 

seu romance: 

 

Quando retorna, Martim traz consigo um sacerdote de ‗negras vestes, 

para plantar a cruz na terra selvagem‘ e funda com Poti, ‗o primeiro 

que ajoelhou aos pés do sagrado lenho‘, a mairi dos cristãos. Morte 
real, ficcional e cultural fundem-se no nascimento da nova nação, que 

deveria se integrar no mundo ocidental cristão.
56

 

 

Nesse processo romântico de construção da nacionalidade, fica evidente o viés 

pelo branqueamento cultural. Com a morte de Iracema, Martim teria de criar seu filho 

mameluco Moacir que, mesmo tendo o sangue indígena da mãe, seria educado pela 

cultura branca do pai. Tal processo era considerado o desenvolvimento ideal daquela 

sociedade que se pensava nacionalmente por meio do conceito de raça. O legado de José 

de Alencar neste mito da construção nacional não se restringiu apenas a esse romance. 

Aliás, Iracema é um livro que faz parte da chamada trilogia indianista do autor, 

composta também por O Guarani, de 1857, e Ubirajara, de 1874. O romance O 

Guarani tem destaque também por ter inspirado uma das composições musicais eruditas 

consideradas mais bem acabadas do século XIX, homônima, de Carlos Gomes. 

A abertura de Il Garany, a ópera de Carlos Gomes, é uma das peças eruditas 

mais conhecidas dentre a produção nacional. Ela ficou marcada por ter sido utilizada na 

abertura do programa estatal ―A Hora do Brasil‖, criado em 1935 pelo governo Vargas. 

Atualmente o programa ainda existe, mas com o nome ―A voz do Brasil‖, mantendo a 

composição como tema de abertura e temas políticos nacionais dos três poderes na 

                                                
56 Ibidem. p. 118. 
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pauta da programação.  

Se, por um lado, aparentemente a composição de Carlos Gomes está associada 

diretamente ao nacionalismo através de sua veiculação constante no programa estatal, 

por outro, devemos nuançar esse dito nacionalismo. Acreditamos que essa obra de 

Carlos Gomes deva ser inserida em seu contexto histórico mais amplo, de modo a evitar 

interpretações simplistas que, pelo caminho oposto, julguem precipitadamente seu 

caráter nacional como anêmico. De fato, o compositor só entrou em contato com o 

romance de José de Alencar através de uma tradução italiana, vinda do libreto de ópera 

de Antônio Scalvini. O indígena (guarani e aimoré), o português e o espanhol, 

representados na ópera, cantavam em italiano e a peça teve sua estréia em 1870, no 

Teatro Scala de Milão, onde se apresentaram elementos exóticos brasileiros sobre um 

pano de fundo estrutural marcadamente europeu. Tais dados contrapõem a essência 

inteiramente nacionalista sob o qual essa ópera é geralmente associada – em grande 

parte devido ao programa radialista estatal -, no entanto, não há incoerência alguma 

nisso, visto que, aplicando o conceito sociológico de Norbert Elias, o compositor só 

pode ser nacionalista à medida que a sua sociedade lhe permite ser.  

Carlos Gomes, ainda estudante prodígio no Brasil, recebeu uma bolsa de 

estudos na Itália, o epicentro da ópera do século XIX, cujos parâmetros musicais eram 

considerados verdades incontestáveis no período. Romper totalmente com esses fortes 

valores da música europeia, representada no período como o auge dos alcances 

artísticos da civilização, era um passo muito além para qualquer compositor do período 

que se formou naquele sistema de configuração intelectual e que o aceitava como 

legítimo. É a partir desse viés que podemos entender que Carlos Gomes, mesmo ao usar 

a figuração artística italiana em sua ópera, com acento para a influência do compositor 

Giuseppi Verdi, continua a ser considerado um compositor de cunho nacionalista. Mas 

de um nacionalismo que deve ser entendido a partir de seu tempo e não sob os conceitos 

formulados pela geração modernista da década de 1920, que sistematizou e definiu de 

modo concreto os caminhos pelos quais os compositores deveriam seguir para atingir 

uma música entendida como verdadeiramente nacional. 

Il Guarany marcou uma geração de compositores românticos do século XIX 

que enveredou pela busca de musicalidades brasileiras assimiláveis a estruturas eruditas 

de linhagem europeia. Dois outros compositores são destaque no período: Brasílio 

Itiberê da Cunha e Alberto Nepomuceno. O primeiro escreveu seu nome na história da 

música erudita brasileira ao compor, entre 1866 e 1869, a rapsódia A Sertaneja, o 
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primeiro marco das composições de tom nacional na história da produção musical 

erudita brasileira. Brasílio, além de compositor, foi advogado e diplomata, e manteve 

contato com grandes pianistas da época, como Anton Rubinstein e Liszt.  

Outro compositor que deu esse viés às suas obras foi cearense Alberto 

Nepomuceno. Em um primeiro momento, é necessário notar que Nepomuceno nasceu e 

se formou em um espaço temporal próximo ao da primeira geração de compositores 

nacionalistas argentinos, tendo, no entanto, tomado caminho diverso de seus pares do 

país vizinho. Ao invés de seguir o tradicional rumo à Europa e de lá voltar com ideias 

nacionalistas, o compositor brasileiro já vinha desenvolvendo obras com elementos 

folclóricos e populares, como a Dança dos Negros,
57

 de 1887, escrita um ano antes da 

Abolição, como se pode perceber. Três anos depois, com o início da década de 1890, ele 

segue ao velho continente para completar sua formação musical na Alemanha e na 

França. A viagem, no entanto, não lhe trará ideias temáticas para as suas peças, visto 

que o nacionalismo já fazia parte de sua agenda de trabalho, mas revela principalmente, 

por outro lado, a carência de professores bem qualificados no Brasil, situação que irá se 

estender e afetar até mesmo o período de estudos de Camargo Guarnieri, décadas 

depois, como veremos em momentos posteriores do trabalho. 

Na Europa, o compositor manteve contato com grandes nomes que marcaram a 

música erudita mundial, e chegou até mesmo, em 1894, a assistir à estréia mundial de 

Prelúdio à Tarde de um Fauno, de Debussy, na Sociedade Nacional de Música de Paris. 

No ano seguinte, 1895, voltou ao Brasil e apresentou, no Instituto Nacional de Música 

do Rio de Janeiro, uma série de composições cantadas em português, o que gerou 

enormes atritos com a crítica especializada, em especial com Oscar Ganabarino, que 

defendia a língua italiana como esteticamente melhor adaptada ao canto lírico. Aliás, 

Ganabarino era a perfeita representação do pensamento musical de meados do século 

XIX, tendo, posteriormente, criticado duramente outros compositores nacionalistas 

brasileiros, como Villa-Lobos. Seus embates com Nepomuceno podem representar de 

um modo geral as tensões que permearam a conflituosa passagem musical para o século 

XX no Brasil, quando novas estéticas e temáticas despontaram no horizonte 

composicional de uma nova geração de músicos crentes de que ―não tem pátria um povo 
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que não canta em sua língua‖, como respondeu Nepomuceno ao crítico fluminense.
58

 

Tendo em mente os compositores que deram os primeiros e sólidos passos em 

direção ao nacionalismo musical, não se pode esquecer da mais conhecida figura dessa 

orientação artística, e até mesmo de nossa história de um modo geral: Heitor Villa-

Lobos. O maestro e compositor carioca, nascido em 1887, teve um papel imensurável 

para a construção e divulgação do que se considerava a nacionalidade brasileira na 

música erudita. Villa-Lobos associou o seu nome a uma síntese bem definida entre 

folclore – especialmente o indígena -, cultura popular e música erudita. Não é novidade 

que o compositor teria andado por vários pontos do imenso Brasil a fim de ouvir e 

anotar diferentes musicalidades que, aliadas a uma base hibridamente clássica e 

moderna, via de rega bachiana e debussyniana, viria a identificar a composição como 

verdadeiramente nacional para ele e sua geração. Como podemos notar, há um forte 

apelo indianista nas obras de Villa-Lobos, mas o compositor, assim como seus pares de 

geração, não se restringiram somente a esse símbolo nacional novecentista na 

construção de suas obras. Pode-se dizer que o popular, de um modo geral, estava nas 

preocupações daqueles intelectuais e artistas, incluindo ai a cultura negra, 

sistematicamente ignorada e negada pelos chamados homens de letra do século anterior. 

Essa busca pela cultura brasileira, que teoricamente corria o risco de se perder conforme 

a modernidade e os meios de comunicação de massa adentravam o interior do país, não 

foi empresa solitária do compositor das Bachianas Brasileiras. Mário de Andrade, 

crítico e literato, também seguiria pelas trilhas do sertão a fim de coletar e anotar 

canções de cunho anônimo. Mais adiante, nos anos em que esteve à frente da 

Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, de 1935 a 1938, até mesmo 

organizou uma expedição com o intuito de coletar, selecionar e organizar materiais 

folclóricos encontrados em diferentes pontos do país. 

No entanto, esse medo do desaparecimento do folclore e a necessidade de 

coletá-lo enquanto límpido e imune às influências exógenas não foi uma preocupação 

somente dessa geração modernista do século XX. Márcia Naxara recorda que também 

no século anterior essa questão já estava posta: 

 

Existia, do ponto de vista da cultura, uma sensação de perda: a ideia 

de que o Brasil possuía uma cultura popular rica, que estava no 

domínio da oralidade e, portanto, sendo perdida pelo avanço da 
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civilização, na medida em que não fosse registrada e incorporada a 

esse esforço de compreensão da alma de um povo, ‗inapreensível só 

pela razão sem o sentimento e a intuição‘ para torná-la possível.
59

 

 

O pesquisador Renato Ortiz vai além e afirma que esse modo de encarar o 

folclore, como uma busca por pedras preciosas facilmente degeneráveis, era uma 

preocupação dos folcloristas de um modo geral no século XIX, quando a disciplina foi 

constituída.
60

 Villa-Lobos, então, nada mais fez que trilhar esse velho caminho rumo às 

sensibilidades estéticas interioranas no intuito de assimilá-las o máximo possível em sua 

obra. Essa orientação estética é perceptível no ciclo de obras chamado Chôros, iniciados 

na década de 1920, quando se fundamentou definitivamente as bases do nacionalismo 

musical, agora pensado através da pluralidade da cultura popular.  O Chôros nº1, por 

exemplo, é emblemático pela aproximação com as obras dos chamados ―chorões‖, que 

já faziam parte da vida musical do compositor desde a adolescência, quando o jovem 

Heitor saia escondido de casa à noite para se encontrar com os músicos de seu bairro. A 

referência é tão clara que até mesmo a obra foi composta para violão, instrumento dos 

músicos populares e por isso mesmo considerado vulgar pelas elites letradas da época. 

Há de se destacar, ademais, os ritmos dançantes, os contrarritmos e as síncopes,
61

 e até 

mesmo a dedicatória da obra a Ernesto Nazareth. Acreditamos que a partir desse 

momento, marcado inicialmente pela audácia do jovem compositor, o nacionalismo 

musical teria o terreno fértil que precisava para finalmente aflorar integralmente em 

toda uma geração de compositores disposta a trilhar o mesmo caminho. Caminho este 

construído através do diálogo entre o erudito e o popular, observável em todos os doze 

Chôros do compositor, ciclo de obras que, apesar de termos destacado a primeira peça, 

não deve ser mensurada de modo individual. 

Vale lembrar, entretanto, que se Villa-Lobos ajudou a alargar as fronteiras da 

música erudita através de um diálogo com o popular, tal síntese não se restringiu ao 

campo musical, fazendo parte de todo um processo artístico e cultural modernista que se 

espalhou para as diversas formas de representação artística. O crítico literário João Luiz 

Lafetá, em um trabalho que busca compreender o modernismo literário brasileiro, 
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afirma que:  

 

O modernismo brasileiro foi tomar das vanguardas européias sua 
concepção de arte e as bases de sua linguagem: a deformação do 

natural como fator construtivo, o popular e o grotesco como 

contrapeso ao falso refinamento academista, a cotidianidade como 

recusa à idealização do real, o fluxo de consciência como processo 
desmascarador da linguagem tradicional. Ora, para realizar tais 

princípios os vanguardistas europeus foram buscar inspiração, em 

grande parte, nos procedimentos técnicos da arte primitiva, aliando-os 
à tradição artística de que provinham e por essa via transformando-a.

62
 

 

De fato, o crítico mineiro indica um fato curioso sobre o modernismo europeu: 

a sede de primitivismo. Alguns autores, entre eles o historiador canadense Modris 

Eksteins, afirmam que a Primeira Guerra causou profundas e irreversíveis mudanças no 

mundo das artes. O mundo vivido, tangível, real, se desvencilhou completamente das 

conexões racionais que apresentavam a história como progresso. Conforme ia surgindo 

uma nova paisagem aos olhos dos artistas, caracterizada pela destruição e pela morte, os 

meios artísticos de expressão tornaram-se insuficientes para expressar o novo horizonte 

que despontava. Paul Nash, pintor britânico, disse em carta à sua mulher que ―nenhuma 

pena ou desenho pode expressar esta região‖,
63

 referindo-se à Flandres após as batalhas 

entre o exército alemão contra o britânico e o português em 1918. O historiador 

canadense complementa: 

 

A arte se tornou, de fato, o único correlato disponível desta guerra; 

naturalmente não uma arte que seguisse as regras anteriores, mas uma 

arte em que a provocação passava a ser a meta, e em que a arte se 
tornava um acontecimento, uma experiência. Quando a guerra perdeu 

o significado externo, transformou-se sobretudo numa experiência. 

Neste processo, a vida e a arte avançaram juntas.
64

 

 

O que Eksteins não explicita nessa sua fala - apesar de subliminar em outros 

momentos do livro - é que essas novas expressões artísticas já vinham se desenvolvendo 

antes mesmo da guerra, em seus preparativos, e os artistas passaram a associar a 

violência em voga (seja ela política ou social) ao primitivismo artístico naquela 

sociedade que até então tinha se encarregado de propagar os valores civilizacionais ao 

resto do mundo.  Poucos meses antes do início da primeira guerra total, Stravinsky 
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estreou em Paris sua obra Sagração da Primavera, em maio de 1913. A apresentação do 

balé organizado por Diaghilev e apresentado pelos Ballets Russes estava repleta de 

elementos coreográficos e visuais pagãos e arcaicos, que, consoante o pesquisador e 

crítico musical Alex Ross, se associavam diretamente aos rumos que a política e a 

sociedade seguiam: ―Stravinsky dava vazão não a instintos arcaicos, mas à sede se 

sangue do Ocidente contemporâneo‖.
65

 

Se na Europa um dos caminhos da nova arte se deu através de uma feição 

primitivista, no Brasil e na América Latina, por outro lado, o popular foi eleito como o 

elemento que daria sustentação temática à arte moderna que aqui se desenvolvia com o 

objetivo de declarar a definitiva ―independência‖ da Europa. Como a independência 

política fora conquistada no início da década de 1820, propôs-se, então, que no seu 

centenário deveria ser alcançada a independência cultural, através de uma arte que 

dialogasse com as expressões populares ―autóctones‖ brasileiras, o que caracterizaria o 

engajamento no combate ao suposto universalismo das expressões artísticas do velho 

mundo. Lafetá complementa essa idéia ao dizer: 

 

[...] mas no Brasil – já o notou Antonio Candido – as artes negra e 

ameríndia estavam tão presentes e atuantes quanto a cultura branca, de 
procedência europeia. O senso do fantástico, a deformação do 

sobrenatural, o canto do cotidiano ou a espontaneidade da inspiração 

eram elementos que circundavam as formas acadêmicas de produção 

artística. Dirigindo-se a eles e dando-lhes lugar na nova estética o 
Modernismo, de um só passo, rompia com a ideologia que segregava 

o popular – distorcendo assim a nossa realidade – e instalava uma 

linguagem conforme a modernidade do século.
66

 

 

Essa independência cultural supostamente seria proclamada pelos artistas 

brasileiros com a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no ano do centenário. O 

evento foi um marco para o modernismo em toda a América Latina, ainda que em um 

primeiro momento tenha sido deixada de lado pela imprensa paulistana. Realizado em 

fevereiro, no Teatro Municipal de São Paulo, contou a presença de diversos artistas e 

intelectuais como: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Anita 

Malfatti, Di Cavalcanti, entre outros. Os três dias de atividades - 13, 15 e 17 de 

fevereiro – foram marcados pela incompreensão do público perante a arte moderna que 

se apresentava. Em meio a vaias e aplausos, um verdadeiro furor na plateia, artistas 
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como Ronald de Carvalho e Menotti del Picchia tiveram dificuldades de apresentar, 

respectivamente, o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, e uma palestra sobre a 

estética dos novos escritores, só para citar dois exemplos. Villa-Lobos também foi mal 

recebido no terceiro dia do evento quando subiu ao palco de casaca e chinelo em um dos 

pés, atitude interpretada como desrespeito pelo público, quando, na verdade, tratava-se 

de um calo inflamado. Foram apresentadas, ao redor dos três dias de evento, dezessete 

obras do autor dos Chôros, que até então não tinha estrelado em um teatro de concertos. 

Continuando no terreno musical, além de Villa-Lobos foram apresentadas obras de Eric 

Satie, interpretadas por Ernani Braga, e de Debussy, tocada ao piano pela legendária 

pianista Guiomar Novaes. É interessante ter conhecimento que a proposta do evento não 

foi totalmente ao encontro das concepções artísticas e musicais dessa pianista paulista. 

Apesar de um dos motivos de sua fama ter sido a simpatia pela arte moderna e pela 

divulgação da obra de Villa-Lobos no exterior, seu respeito aos compositores do 

passado classicista e romântico a impediram de aceitar as manifestações ―anti-

passadistas‖ dos intelectuais presentes no evento. É de conhecimento geral que Guiomar 

Novaes publicou uma nota de repúdio no jornal O Estado de São Paulo em resposta à 

paródia de Chopin feita por Menotti del Picchia. Outro ponto curioso nesse sentido diz 

respeito, no segundo dia do evento, à pianista ter interpretado alguns clássicos 

consagrados da música erudita no intervalo entre as apresentações, o que evidencia que 

nem todos os artistas que participaram do evento estavam completamente imbuídos dos 

ideais satíricos do modernismo, e que as tensões entre o velho e o novo eram muito 

maiores do que se pode crer quando se toma a história do evento a partir de um viés 

teleológico, isto é, já sabendo de sua consagração futura. 

Mesmo que a Semana de Arte Moderna não tenha causado o furor no mundo 

das artes brasileiras como seus organizadores imaginaram, o evento tornou-se um marco 

de legitimação para o novo grupo dedicado a desenvolver um novo tipo de expressão 

artística não só no Brasil, mas também na América Latina. Angel Rama, crítico 

uruguaio, considera a Semana de 22 como o ―ingresso oficial das vanguardas na 

América Latina‖.
67

 De fato, a Semana teve uma importância inquestionável, mas como 

lembra Jorge Schwartz, o ano de 1922 foi marcado também por muitas outras criações 

de vanguarda que despontavam por todos os lados, como: Ulysses, de James Joyce; The 

Waste Land, de T. S. Elliot; Trilce, uma coletânea de poemas escritos pelo peruano 
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César Vallejo; Desolación, poema de Gabriela Mistral; destaca-se também o 

renascimento da revista Proa em Buenos Aires, cofundada por Jorge Luiz Borges, e o 

Estridentismo, movimento vanguardista mexicano que congrega elementos do cubismo, 

futurismo e dadaísmo.
68

 

Nesse ambiente de ebulição da estética de vanguarda o movimento modernista 

musical brasileiro foi se definindo melhor através das obras de compositores como 

Villa-Lobos, Lorenzo Fernández, Francisco Mignone e Osvaldo Lacerda, entre outros 

que experimentaram o nacional na linguagem musical erudita europeia. O historiador 

Arnaldo Contier afirma que:  

 

As obras escritas por Villa-Lobos e Lorenzo Fernandez contribuíram 
para a mitificação e a sacralização de um conceito sobre a música 

brasileira que impôs um único caminho a ser trilhado pelos 

compositores. Na verdade, procurava-se privilegiar o nacionalismo 
musical como a única alternativa possível no sentido de criar-se, no 

Brasil, um pólo cultural independente dos centros artísticos 

tradicionais europeus.
69

 

 

Mozart Camargo Guarnieri, que viria a se estabelecer na década seguinte e nas 

posteriores como o principal nome da escola nacionalista ao lado de Villa-Lobos, era 

ainda um simples estudante no ano de 1922 e, com o apoio do pai, vislumbrado com o 

talento do filho ao piano e na composição,
70

 mudou-se, nesse mesmo ano, da cidade de 

Tietê para a capital São Paulo. O jovem Guarnieri tinha apenas 15 anos de idade e, 

como era o filho mais velho de uma família não confortável financeiramente, teve de 

conciliar seu tempo de estudos com diversos trabalhos que foi conseguindo conforme o 

tempo. A biógrafa e musicóloga Marion Verhaalen escreveu sobre a rotina do jovem 

compositor no período: 

  

Além das aulas de piano que começou a ter com Ernani Braga, as de 

flauta e violino que recebia de seu pai, trabalhava em vários locais 
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 62 

para ganhar algum dinheiro. Uma loja de música, Casa Di Franco, 

mantinha um pianista para ler as obras para os clientes em potencial. 

Camargo ali trabalhava todas as tardes, das 13 às 17h30, mas foi 
despedido depois de alguns meses por preferir tocar música erudita em 

vez da música popular que os proprietários queriam vender. Parte da 

tarefa de Guarnieri era manter as músicas alfabeticamente arrumada 
nas gavetas. Ele não só fazia isso como tocava toda a literatura para 

piano solo, de A a S... quando foi demitido. Essa intimidade com a 

música de Bach, Chopin, Mozart, Rachmanioff e outros, até ―S‖, foi 

de inestimável valor para o músico naquela época de sua vida. 
Desde o anoitecer até meia-noite, diariamente, Guarnieri trabalhava 

como pianista oficial do Cine Teatro Recreio, situado na Avenida Rio 

Branco. Seu pai o acompanhava, tocando contrabaixo ou flauta. 
Depois disso o jovem ia tocar em um cabaré até 3 ou 4 horas da 

madrugada. Dava-se ao luxo de poucas horas de sono antes de se 

levantar para estudar. 
71

 

 

Apesar das dificuldades encontradas, São Paulo foi onde o compositor 

encontrou as melhores oportunidades para a sua carreira, tanto em termos de professores 

mais bem qualificados quanto de estabelecimentos com vagas para músicos de pequenas 

orquestras, o que, além de ajudar a desenvolver as habilidades musicais, remunerava 

com pequenas quantias que ajudavam a garantir um mínimo de estabilidade financeira 

para a sua família.  

Durante esse tempo, Guarnieri teve aulas, como dito na citação acima, com 

Ernani Braga, o referido pianista que interpretou obras de Debussy na Semana de 22. 

Braga nasceu no Rio de Janeiro em 1888 e a sua trajetória de instrumentista seguiu um 

caminho semelhante ao de outros de sua geração, estudando na capital federal com os 

melhores professores disponíveis e depois tendo sido contemplado com uma bolsa de 

estudos para se aperfeiçoar em Paris. O período de estudos de Guarnieri com o pianista 

carioca durou três anos e foi interrompido porque o aluno acreditava que já havia 

absorvido tudo o que o mestre tinha a ensinar.  Ao fim desse período a vida do jovem 

compositor deu uma guinada positiva:  

 

Depois desses três anos, Guarnieri sentiu que já aprendera tudo que 
podia de Braga e começou a procurar outro professor, encontrado na 

pessoa de Antônio Sá Pereira. Nessa época, o pai de Guarnieri vendeu 

a barbearia e conseguiu um emprego melhor como vendedor, 
possibilitando ao jovem trabalhar menos e se concentrar mais em seus 

estudos musicais.
72
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A melhoria da condição financeira veio em boa hora para Guarnieri. Antônio 

Sá Pereira era professor com mais conteúdo a transmitir, e, por isso mesmo, mais 

exigente com seus alunos. Assim como Ernani Braga, nasceu em 1888 e estudou 17 

anos na Europa, de 1900 a 1917, passando por países como França, Itália e Alemanha, 

na época da explosão das vanguardas modernistas, tendo presenciado concertos de 

grandes compositores como Stravinsky, Debussy, Ravel e Schoenberg, entre outros. 

Retornou ao Brasil em 1918, logo assumindo a direção do Conservatório Musical de 

Pelotas até 1923, quando mudou-se para São Paulo, participando do movimento 

modernista e fundando a revista Ariel, dedicada à música moderna. Sá Pereira é o tipo 

de músico que cumpriu papel semelhante ao da segunda geração de compositores 

nacionalistas argentinos. Seu grande período de estudos na Europa o permitiu trazer 

uma grande bagagem ao seu país natal, como forma de suprir a carência de bons 

professores no ambiente musical brasileiro. A cultura musical de Sá Pereira foi 

reconhecida também pelo governo Vargas, na década de 1930, que o incumbiu de 

realizar viagens de retorno à Europa dessa vez com o intuito de estudar os métodos de 

ensino de música ali presentes para aplicá-los ao recém-criado Conservatório Brasileiro 

de Música, fundado em 1936 por Lorenzo Fernández. 

Outro grande professor na trajetória de Guarnieri foi o maestro italiano 

Lamberto Baldi. O encontro entre ambos ocorreu no ano de 1926, quando este último 

veio ao Brasil para reger uma série de concertos e se estabelecer temporariamente na 

cidade de São Paulo. O renomado regente norteou sua estada pelo continente por 

apresentar artistas ainda desconhecidos desse lado do Atlântico, como Stravinsky, cujas 

primeiras audições latino-americanas se deram sob sua batuta.
73

 Foi através dele que 

Guarnieri teve o primeiro contato com a nova geração de músicos europeus de 

vanguarda. Mário de Andrade, em ―Música, Doce Música‖, afirmou que Baldi era o 

único regente da cidade de São Paulo capaz de manter a vida musical minimamente 

atualizada em relação à produção contemporânea europeia.
74

 

A relação entre os dois começou quando Guarnieri foi visitá-lo no camarim 

após um de seus primeiros concertos e, mesmo sem se compreenderem mutuamente, 

conseguiram marcar um encontro, no qual o jovem compositor foi acompanhado do pai, 

fluente na língua italiana. Guarnieri mostrou uma pequena série de composições, as 
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quais impressionaram o maestro italiano que concordou em tê-lo como aluno naquele 

mesmo momento. Segundo a biografia feita por Verhaalen, Baldi teria dito a Miguel 

Guarnieri, pai do jovem compositor: ―Seu filho necessita de um professor e eu, francamente, 

preciso de alguns alunos. Espero ser o professor que ele precisa e que ele seja o aluno que eu 

estou esperando.‖
75 

As expectativas de Lamberto Baldi vieram a se confirmar com o tempo. 

Guarnieri tinha a necessidade de aperfeiçoar a sua formação musical com alguém que 

tivesse a experiência e a erudição de um maestro renomado e, por outro lado, Baldi 

necessitava de um bom aluno que pudesse absorver o legado que ele tinha a transmitir. 

Não era só uma questão financeira. Prova disso é que logo nesse primeiro encontro 

Miguel Guarnieri perguntou ao maestro quanto seria cobrado pelas aulas do filho, ao 

passo que obteve como resposta de que tratariam disso mais tarde. O fato é que o ―mais 

tarde‖ do maestro foi se estendendo de modo que Guarnieri nunca foi cobrado pelas 

aulas que recebeu de seu mais importante professor de composição. O compositor 

paulistano se recorda desses tempos: 

 

Baldi era uma pessoa incrível, homem de grande inteligência. Sua 
maneira de ensinar era integrada: eu estudava harmonia, contraponto, 

fuga e orquestração simultaneamente, consultando a literatura 

musical, mas minha composição era livre. Ele jamais colocou 

obstáculos em meu caminho. Apenas revia uma passagem e dizia: 
―Não gosto disso, corrija!‖ Uma das primeiras coisas que fez foi me 

colocar na Orquestra, onde eu tocava todos os instrumentos de teclado 

– piano, xilofone, celesta... Eu passava o dia todo estudando, tocando 
na Orquestra, e à noite jantava com ele. As aulas eram depois da 

refeição. Éramos oito alunos e todos estudávamos desse modo.
76

 

 

Mesmo com um novo professor, Guarnieri conciliou seus estudos de 

composição com as lições de piano que vinha recebendo de Sá Pereira desde o ano 

anterior, e assim, tendo aulas com mestres intimamente ligados à tradição europeia, 

conseguiu ir quebrando as barreiras do ensino musical brasileiro. No entanto, como 

veremos no próximo tópico do trabalho, após dois anos Guarnieri teria de somar outro 

mentor à sua agenda cheia de compromissos. O encontro de Mário de Andrade com 

Camargo Guarnieri se deu no ano de 1928, quando este último havia completado apenas 

21 anos de idade. Acreditamos que tal evento seria o prenúncio de uma fase definitiva 

para a carreira do jovem compositor. Lamberto Baldi e Mário de Andrade foram as duas 
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influências mais marcantes na trajetória artística de Camargo Guarnieri e daqui em 

diante cabe-nos analisar como ele sintetizou uma forma própria de compor em diálogo 

com os ensinamentos de seus mestres. 

 

 

Os anos 1930: primeiras obras e dilemas estéticos. 

 

O tão famoso encontro entre o jovem de 21 anos Camargo Guarnieri e o 

mentor do modernismo brasileiro Mário de Andrade ocorreu no dia 28 de março de 

1928, na rua Lopes Chaves, residência do intelectual.
77

 O encontro se deu por 

intermédio de Antônio Munhoz, amigo em comum e pianista residente no mesmo 

prédio de Sá Pereira. Naquela mesma noite Mário de Andrade havia pedido para que 

Guarnieri apresentasse algumas de suas obras e seu pedido foi atendido com a execução 

de Canção sertaneja e Dança brasileira. Ambas foram compostas no mesmo ano e 

eram frutos valiosos do período de estudos com Baldi e Sá Pereira. Após ouvi-las ao 

piano, Mário de Andrade impressionou-se com a perspectiva nacional das composições 

de Guarnieri, que daquele momento em diante seria seu aluno.  

Não por acaso Canção sertaneja e Dança brasileira impressionaram 

diretamente o mentor do nacionalismo musical brasileiro. Elas demonstram a 

consciência nacional de Guarnieri, imbuída de diferentes musicalidades brasileiras – 

através do conhecimento teórico dos ritmos, escalas e melodias populares – mas sem 

recorrer a exotismos nem harmonizações de melodias folclóricas. Em Canção sertaneja 

esse caráter íntimo e nacionalista é evidente desde os primeiros momentos da peça, 

vagarosa e melancólica, que desenvolve sua temática trabalhada não como alguém que 

descobre e se encanta com a particularidade de uma forma estética exótica, mas de 

alguém que está inserido nessa musicalidade e busca se expressar através dela. O 

mesmo ocorre com Dança brasileira, onde Guarnieri demonstra seu refinamento e 

personalidade ao construir uma composição alegre repleta de ritmos populares festivos. 

Não se trata apenas de uma composição dançante, mas também de uma obra com os 

traços do autor, repletos, estes, de um nacionalismo admirado por Mário de Andrade 

pelo que tinha de maduro e íntimo. A pesquisadora Marion Verhaalen afirma que o 

crítico paulistano ficou ―verdadeiramente atônito com o grau de consciência nacional 
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revelado por essas obras‖.
78

 

Com efeito, Mário de Andrade percebeu que Guarnieri já compartilhava de 

uma visão de música nacional muito próxima ao que ele vinha escrevendo para o seu 

famoso Ensaio sobre a música brasileira, publicado no mesmo ano de 1928. O ensaio 

pode ser considerado como a grande obra teórica do nacionalismo na música erudita 

brasileira. Serviu como referência para toda uma geração de novos compositores, dentre 

os quais destacamos o próprio Guarnieri e o compositor fluminense César Guerra-Peixe, 

que, a certa altura de sua carreira como músico de vanguarda, abandonou os 

pressupostos teóricos de Schoenberg para se dedicar ao folclore recifense, tema que será 

tratado em um momento posterior deste trabalho.
79

 

O ensaio surge, pois, com a proposta de fundamentar as regras que regeriam o 

nacionalismo considerado maduro e necessário para a música erudita brasileira, segundo 

seu autor. Uma das maiores preocupações do crítico foi a de combater o exotismo no 

campo das artes. Em fins da década de 1920, simples harmonizações de melodias 

folclóricas, assim como referências diretas a peças do cancioneiro popular, já não mais 

cumpriam seu papel na evolução do nacional na música erudita, para Mário de Andrade. 

Vale lembrar que o exotismo combatido pelo crítico paulistano perdurava desde o 

século XIX e, segundo o professor e ensaísta Roberto Ventura:  

 

Sua influência foi responsável, como observou Antonio Candido, pelo 

‗persistente exotismo, que nos eivou a nossa visão de nós mesmos até 
hoje‘: passamos ‗a nos encarar como faziam os estrangeiros, 

propiciando, nas letras, a exploração do pitoresco no sentido europeu, 

como se estivéssemos condenados a exportar produtos tropicais 
também no terreno da cultura espiritual‘. Tal exotismo trouxe 

interesse pelos aspectos pitorescos do meio tropical e de seus 

habitantes ‗naturais‘, os selvagens e indígenas.
80

 

 

Mário de Andrade entendia esse exotismo sob um viés negativo, ou seja, para 

ele tais artistas representavam seu povo e eles mesmos de modo caricatural, através de 

uma feição pitoresca que de nada ajudava na construção de nossa nacionalidade 

                                                
78 VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 23. 
79 César Guerra-Peixe compunha o chamado ―Grupo Música Viva‖, formado também por Cláudio Santoro e 

Eunice Catunda e tendo como tutor o compositor alemão H. J. Koellreutter. O grupo se edificou na 

década de 1940 com uma proposta de música dodecafonista, no entanto, a partir de 1948, com as novas 

orientações estéticas comunistas para o mundo das artes, os engajados Santoro e Catunda abandonaram o 

grupo por sua postura ideológica, ao passo que Guerra-Peixe se afastou de Koellrrutter nesse momento de 

desagregação para se dedicar ao estudo do folclore recifense, tendo por base a influência do Ensaio de 

Mário de Andrade. 
80 VENTURA, Roberto. Estilo Tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1991. p. 36. 
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cultural. Uma das grandes culpadas desse processo seria a força que exercia sobre os 

artistas brasileiros a crítica estrangeira, interessada por ―sensações fortes, vatapá, jacaré, 

vitória-régia‖,
81

 ou seja, elementos presentes no nosso território mas que por si só não 

podem ser associados direta e unilateralmente à ―brasilidade‖. Vejamos como Mário de 

Andrade se manifesta sobre isso: 

 

Mas um elemento importante coincide com essa falsificação da 
identidade brasileira: opinião de europeu. O diletantismo que pede 

música só nossa está fortificado pelo que é bem nosso e consegue o 

aplauso estrangeiro. Ora, por mais respeitoso que a gente seja da 
crítica européia, carece verificar de uma vez por todas que o sucesso 

na Europa não tem importância nenhuma prá música brasileira.
82

 

 

O pressuposto para se erigir a arte nacional é fechar-se em si mesmo e, 

principalmente, desconsiderar a crítica estrangeira. Deveríamos, nós mesmos, pensar 

um modo de representar o país artisticamente e para construir uma arte nacional madura 

e elevada, os compositores teriam, então, na concepção proposta por Mário de Andrade, 

de interiorizar o nacionalismo musical através do estudo profundo das estruturas 

musicais populares e absorvê-las ao próprio repertório íntimo de criação. É interessante 

notar que nesse processo não estaríamos nos apartando culturalmente do velho mundo. 

Para o intelectual, esse passo em direção ao nacional poderia ser aprovado também pela 

mesma crítica estrangeira, visto que ―a Europa obedece à genialidade e à cultura‖,
83

 mas 

ela não deve ser o foco das atenções, e sim a construção sólida da nacionalidade 

artística. 

Na prática do exotismo musical havia um grande problema estrutural ainda não 

denunciado por críticos anteriores: o índio ou o negro, sozinhos, não são os verdadeiros 

brasileiros. A nossa civilização desabrochou através da mescla das três etnias, mescla 

essa já não mais vista como no século XIX, ou seja, por meio da perspectiva da 

liderança do elemento branco europeu, mas a partir da assimilação do legado desses três 

povos no ―inconsciente‖ popular. Portanto, não faria sentido eleger apenas a cultura 

indígena, por exemplo, como representante do povo brasileiro, posto que ―o homem na 

nação Brasil hoje está mais afastado do ameríndio do que do japonês e do húngaro.‖
84

 

Além do mais, caso o compositor enveredasse por uma única influência que 

                                                
81 ANDRADE, Mário de. Ensaio sobre a música brasileira. 2ª ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 

1962. p. 14. 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Ibidem, p. 16. 
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considerasse como a portadora da nacionalidade brasileira, cairia no erro da 

unitaleralidade: ―se unilateral, o artista vira antinacional: faz música ameríndia, 

africana, portuga ou europeia. Não faz música brasileira não.‖
85

 Diante disso, os 

compositores tinham de se empenhar para atingir uma musicalidade que refletisse o 

―inconsciente‖ popular, capaz de representar seu país e seus habitantes. E Mário de 

Andrade convoca os compositores brasileiros ao engajamento pela causa: 

 

Porque, imaginemos com senso comum: se o artista brasileiro sente 

em si a força do gênio, que nem Beethoven e Dante sentiram, está 
claro que deve fazer música nacional. Porque como gênio saberá 

fatalmente encontrar os elementos essenciais da nacionalidade 

(Rameau, Weber, Wagner, Mussorgski). Terá pois um valor social 
enorme. Sem perder em nada o valor artístico porque não tem gênio 

por mais nacional (Rabelais, Goya, Whitman, Ocussai) que não seja 

do patrimônio universal. Se o artista faz parte dos 99 por cento dos 

artistas e reconhece que não é gênio, então é que deve mesmo de fazer 
arte nacional. Porque incorporando-se à escola italiana ou francesa 

será apenas mais um na fornada ao passo que na escola iniciante será 

benemérito e necessário.
86

 

 

Encontra-se no excerto reproduzido acima uma crítica velada às escolas de 

ensino musical do período, que valorizavam em demasia a arte erudita europeia, 

esquecendo-se completamente das outras formas artísticas, em especial àquelas que 

marcaram o nosso repertório popular.
87

 Mesmos os músicos brasileiros atuantes - os já 

formados nessa tradição - deveriam enveredar pelo nacionalismo, tendo em mente essa 

máxima:  

 

Todo artista brasileiro que no momento atual fizer arte brasileira é um 

ser eficiente com valor humano. O que fizer arte internacional ou 

estrangeira, se não for gênio, é um inútil, um nulo. E é uma 
reverendíssima besta.

88
 

 

A linguagem violenta do crítico paulistano era proposital no intuito de tentar 

despertar os músicos para os ―verdadeiros problemas‖ de seu métier. Mas não é devido 

à virulência do autor em poucos trechos que o Ensaio Sobre a Música Brasileira deve 

                                                
85 Ibidem, p. 27. 
86 Ibidem, p. 19. 
87 Mário de Andrade diz: ―O dilema em que sentem os compositores brasileiros vem duma falha de cultura, 

duma fatalidade de educação e duma ignorância estética. A falha de cultura consiste na desproporção de 

interesse que temos pela coisa estrangeira e pela coisa nacional. Essa desproporção nos permite sentir na 

permanência do nosso ser mediocridades como Leoncavallo, Massenet ou Max Reger ao passo que uma 

voz do Congo ou de catira é um acaso dentro de nós.‖ Cf: Ibidem, p. 43. 
88 Ibidem, p. 19. 
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ser entendido como um panfleto. Na verdade trata-se de uma obra teórica que serviu de 

guia a toda uma geração modernista que já vinha ―às cegas‖ aplicando referências 

nacionalistas às suas composições e que encontrou no Ensaio o suporte teórico que 

precisava para pensar de modo mais sistemático as suas obras; estas, inseridas em um 

processo evolutivo rumo a uma arte autenticamente nacional. Segundo Marion 

Verhaalen, é possível intuir que Mário de Andrade classificou o desenvolvimento da 

música nacional nos seguintes estágios: 

 

1. Internacional: uso tradicional das técnicas musicais europeias; 

2. Nacional Incipiente: evidente consciência de tópicos brasileiros, porém 

expressos através da utilização de formas e harmonias tradicionais. Um 

representante dessa fase seria o compositor Carlos Gomes, que também 

tinha obras classificadas no estágio anterior; 

3. Nacionalista: predomínio de linguagem musical e assuntos brasileiros 

inspirados em fontes étnicas e folclóricas. Mário de Andrade assinala o 

perigo de os compositores dessa fase caírem no exotismo. Um 

representante seria Villa-Lobos, que também tinha passado pelas outras 

duas fases anteriores; 

4. Nacional: absorção inconsciente de elementos folclóricos sem citá-los 

diretamente. Camargo Guarnieri, em suas primeiras obras, se 

enquadrava nessa fase; 

5. Universal: retorno à preocupação internacional, mas agora apresentando 

obras de caráter nitidamente brasileiras. Nesse momento pode-se 

utilizar qualquer material ou método de vanguarda sem correr o risco de 

perder o ethos nacional.
89

 

 

Esse último estágio ainda não tinha representantes no Brasil. Para Mário de 

Andrade, seu novo aluno se enquadrava no quarto estágio, ―nacional‖, devido à 

musicalidade embebida de escalas e ritmos populares sem citar diretamente trechos de 

canções populares, demonstrando assim a assimilação da música brasileira. O crítico 

acreditava que Camargo Guarnieri já havia alcançado alto grau de consciência nacional 

e poderia ir além ao se transformar em um músico universal - leia-se admirado e 
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entendido em todo o mundo como representante de sua nacionalidade - se devidamente 

orientado. Por isso, pouco tempo depois do primeiro encontro entre ambos, o mentor do 

nacionalismo musical brasileiro procurou o maestro Lamberto Baldi para fazer um 

pacto: ele se encarregaria da orientação estética e filosófica do jovem Guarnieri 

enquanto Baldi cuidaria dos estudos técnicos de música.
90

 

Em 1928 iniciou-se uma nova fase na vida de Camargo Guarnieri, que até 

então tinha recebido pouquíssimo estudo formal na escola primária de sua cidade natal. 

As orientações estéticas com Mário de Andrade não eram fáceis, o aluno se recorda da 

pilha de livros que tinha de estudar semanalmente a fim de sanar as debilidades de sua 

formação escolar precária: 

 

Devo toda a minha formação humanística a Mário de Andrade. Ele foi 

meu exemplo de caráter, honestidade e bondade. Quando o conheci, 
meus conhecimentos eram primários. Ele traçou um plano para 

desenvolver a minha cultura geral e, além disso, me emprestava seus 

livros pois naquela época eu não tinha meios para comprá-los. Assim 
aprendi a amar os livros, a respeitar os que realmente sabem, a ser 

honesto comigo mesmo, a ser franco e leal. Este tem sido o lema de 

minha vida e o melhor exemplo que tive foi Mário de Andrade.
91

 

 

Esses encontros na casa da rua Lopes Chaves ficaram conhecidos 

posteriormente pelo compositor como a ―Universidade de Mário de Andrade‖.
92

 O 

nome jocoso e saudoso não era vazio de significado, afinal, ao lado do intelectual 

modernista, Guarnieri e outros alunos discutiam ―literatura, sociologia, filosofia, arte, o 

diabo. Aquilo, para mim era o mesmo que estar assistindo a aulas em uma 

universidade.‖
93

 E, doravante, o compositor se matriculou num curso regular na 

Faculdade de Filosofia São Bento, onde se aproximou da filosofia tomista e estudou até 

o fim de 1930, com dificuldades imensas para acompanhar a classe.
94

 

Ainda em 1928 Guarnieri iniciou também sua carreira como professor de piano 

e acompanhamento no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ainda que sem 

a formação acadêmica - prática não-usual da instituição -, problema que só seria sanado 

                                                
90 Ibidem, p. 23. 
91 GODOY, Heleno. ―Mário segundo Guarnieri‖. Folha de Goiás, Goiânia, 3 de mai. de 1970 apud Ibidem, 

p. 25. 
92 TYRELL, Sarah. ―Camargo Guarnieri and the influence of Mário de Andrade‘s modernism‖. Latin 

American Music Review, Vol. 29, N. 1, Spring/Summer, 2008. p. 47. 
93 GUARNIERI, Camargo. ―Mário‖. Revista Brasileira de Música, Rio de Janeiro, 1943 apud MORAES, 

Maria José Carrasqueiras. Camargo Guarnieri: a história recontada em torno de um concerto (15-10-

1965). Tese (Doutorado em Música), Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2001. p. 20. 
94 VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 25. 
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em 1941, quando recebeu um título honorário que lhe dera legitimidade e permitira 

ensinar outras disciplinas.
95

 Por fim, no mesmo ano de 1928, Guarnieri iniciou seu 

catálogo de obras, desconsiderando as peças escritas anteriormente de acordo com a 

explanação a seguir: 

 

As obras que escrevi de 1920 a 1927 não representam para mim valor 

rigorosamente artístico e, por isso, deixo de mencionar neste catálogo. 

É justamente a partir de 1928 que reconheço na minha obra aquilo que 

um artista sustenta como expressão de sua personalidade. Tudo quanto 
escrevi de 1920 a 1927 não deve, em hipótese alguma e sob nenhum 

pretexto, ser impresso e publicado, devendo apenas servir para estudo 

crítico e comparativo.
96

 

 

Podemos perceber que 1928 foi um marco na vida de Camargo Guarnieri. O 

ano em que conheceu seu grande tutor intelectual Mário de Andrade, quando iniciou 

estudos formais de ciências humanas a fim de sanar a sua débil formação escolar e 

quando compôs suas primeiras obras significativas a serem inseridas no catálogo oficial 

de obras, além de ter iniciado sua carreira como professor. As biografias de Guarnieri 

praticamente se silenciam desse ano em diante até 1932, sugerindo de que se trata de um 

período de relativa rotina dessas atividades iniciadas pelo compositor.  

É importante afirmar que ele vinha desenvolvendo estudos de contraponto com 

Baldi em complementação aos conhecimentos de harmonia tonal que ele já tinha 

domínio. No entanto, sem concluir seus estudos, Guarnieri viu-se novamente 

desamparado de um bom professor de teoria musical e composição quando Lamberto 

Baldi mudou-se para Montevidéu na virada do ano de 1931 para 1932. O pesquisador 

André Egg comenta sobre o período positivo de estudos com o maestro italiano: 

 

Guarnieri encontrou em Lamberto Baldi este professor instigante, 

inovador e de espírito livre, capaz de desenvolver no aluno a técnica 
do contraponto e da orquestração (aprendizado incompleto pela 

interrupção das aulas) como elementos que não esterilizavam sua 

linguagem pessoal, pelo contrário, davam-lhe recursos para levar sua 

inventividade a um esmero técnico e de construção musical que 
tornariam Guarnieri um compositor reconhecido internacionalmente.

97
 

 

Guarnieri não havia completado inteiramente sua formação musical, sentia que 

lhe faltava estudo para se consolidar como grande compositor, para além das pequenas 

                                                
95 Idem. 
96 SILVA, 2001, op. cit., p. 504. 
97 EGG, 2010, op. cit., p. 62. 
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peças para piano que vinha desenvolvendo. Procurou, então, em Mário de Andrade ―a 

referência crítica e o juízo sobre suas composições que antes teve em Lamberto 

Baldi.‖
98

 A partir desse momento, no início da década de 1930, o relacionamento entre 

ambos foi se estreitando de forma definitiva. Apesar de Mário de Andrade não ser um 

grande conhecedor de teoria musical e não poder auxiliar devidamente seu aluno em 

questões técnicas e internas da escrita musical, foi um grande ouvinte do rumo que as 

obras de Guarnieri iam tomando esteticamente. É desse momento que data a discussão 

que travaram em cartas sobre a Sonata nº 2, composta em 1933. 

Antes de iniciar uma análise sobre essa discussão tão importante para os rumos 

da carreira de Guarnieri, é necessário apontar alguns aspectos sobre a referida sonata. A 

obra pertence ao período em que o músico se aproximou da musicalidade vanguardista, 

flertando com o atonalismo. No Brasil daquela época, a música atonal e dodecafônica 

era ainda desconhecida, com raras exceções. Guarnieri entrou em contato com ela 

através de Baldi e do acervo de partituras de Mário de Andrade, criando um interesse 

evidenciado em sua sonata. E esse interesse, como veremos, vai ser uma das causas dos 

atritos que marcaram o debate sobre a obra. 

Com efeito, a sonata flerta em diversos momentos com técnicas de composição 

de vanguarda,
99

 utilizando de dissonâncias não preparadas e até mesmo do atonalismo 

em não raros momentos. A versão que utilizamos para traçar breves comentários foi 

gravada em 1996 por Lavard S. Larsen, violinista nascido em Porto Alegre e formado 

em Viena, e Alexander Müllenbach, pianista nascido em Luxemburgo que se formou no 

Conservatório de Paris na década de 1960. O primeiro movimento da sonata, intitulado 

―Sem Pressa e Bem Ritmado‖, inicia-se com o piano desenvolvendo um pequeno tema 

alegre com variações rítmicas díspares, alternando entre quebras de tempo e passagens 

dançantes. Após dezesseis segundos da passagem inicial do piano, o violino emerge 

desenvolvendo um solo lírico que progride até alcançar o tema central da abertura da 

sonata. Este logo é repetido pelo piano e seguido novamente pelo violino, assim se 

alternando até desembocar em um trecho lento de transição feito pelo violino. Inicia-se, 

então, o segundo tema do primeiro movimento da sonata, caracterizado por se 

assemelhar levemente ao primeiro, sendo, no entanto, inicialmente mais lento e com 

                                                
98 Ibidem, p. 62-63. 
99 Ainda que já tenhamos abordado o assunto em um momento anterior do trabalho, vale dizer que 

utilizamos o termo ―vanguarda‖ no sentido em que era entendido no Brasil no momento da escrita da 

Segunda Sonata de Guarnieri, afinal, o atonalismo, o dodecafonismo, as dissonâncias não preparadas e 

outras linguagens musicais modernas ainda não haviam se estabelecido por aqui e, portanto, não haviam 

perdido a sua característica essencial de causar o choque estético e a polêmica. 
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alterações de ritmo, ora lento e profundo, ora veloz e forte. E é ao cabo dessa 

alternância, terminada com uma passagem rápida e enérgica, que se chega ao momento 

mais tenso do movimento, repleto de dissonâncias e notas fortes ao piano enquanto o 

próprio violino desenvolve uma progressão também agressiva. A calmaria chega, enfim, 

e ambos os instrumentos desenvolvem um diálogo lírico que culmina na repetição do 

primeiro tema para logo em seguida passar rapidamente pelo segundo e desembocar na 

coda, ou seja, no trecho que termina o movimento com citações dos temas 

desenvolvidos em um andamento mais lento que de costume.  

O segundo movimento, ―Profundamente Terno‖, é marcado pelas ―doces 

dissonâncias guarnierianas‖,
100

 termo adotado pela pianista Laís de Souza Brasil, 

especialista na obra de Camargo Guarnieri, com quem gravou algumas composições e 

teve outras em sua homenagem, como o Concerto nº 5 para piano e orquestra (1970) 

que será tratado em um momento posterior. O início do movimento é executado por um 

piano dissonante e belo, que abre espaço a um solo de violino, desta vez 

substancialmente mais lírico e calmo. Eis que ao piano se executa uma nota forte que 

abre espaço para um tema firme porém ainda calmo que vai se desenvolvendo sob 

outras roupagens, ora ao som pouco mais ritmado do piano mas sem perder o tom lento 

e reflexivo que o movimento sugere. É interessante notar que as dissonâncias 

apresentadas não dão a sensação de desconforto no ouvinte, como usual. Laís de Souza 

Brasil chega até a comentar que: ―Nenhuma consonância é tão doce quanto essa 

dissonância‖.
101

 Concordamos com a pianista. 

O terceiro movimento chamado ―Impetuoso‖, como é de se esperar de uma 

sonata, é inicialmente dançante e alegre. O violino sola alegremente desenvolvendo uma 

melodia que faz referência às musicalidades festivas do nordeste do país enquanto o 

piano sustenta a base fortemente rítmica do tema. Logo em seguida, o piano toma mais 

espaço na composição, com sequências rápidas de notas e acordes - como em uma 

fantasia - e trava um diálogo quase teatral com o violino. Após esse diálogo e seu 

posterior desenvolvimento, ora enérgico ora lento, o piano retoma a um só passo a sua 

                                                
100 Depoimento da pianista Laís de Souza Brasil ao documentário ―Notas soltas sobre um homem só‖, 

presentes no DVD ―Camargo Guarnieri: 3 concertos para violino e a Missão‖. Cf: GUARNIERI, 

Camargo. 3 concertos para Violino e a Missão. Direção geral: Francisco Coelho. Direção 

cinematográfica do DVD: Carlos de Moura Ribeiro Mendes. Produção Cinematográfica: Berço 

Esplêndido. Direção de fotografia: Odorico Mendes. Direção musical de áudio: Marcos Scheffel e Marcos 

Arakaki. Entrevistas do documentário: Francisco Coelho. São Paulo: Secretaria de Cultura da prefeitura 

da cidade de São Paulo; Centro Cultural de São Paulo. Apoio: Associação Amigos do Centro Cultural de 

São Paulo, 2011. 1DVD (119 min) e 1 CD-ROM. 
101 Idem. 
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força e abre caminho para a repetição do tema dançante inicial, agora com pequenas 

modificações. A peça termina com um movimento crescente do piano e do violino que 

culmina no tom arrebatador que dá fim à composição. 

Guarnieri usou a forma da sonata clássica em sua obra. Basicamente, essa 

forma musical apresenta três movimentos - dois rápidos e um lento - sendo que o 

primeiro obedece aos preceitos básicos da chamada ―forma sonata‖, caracterizada por 

possuir dois temas seguidos de um desenvolvimento central que abre espaço para a 

repetição dos dois temas iniciais e a posterior conclusão.
102

 No entanto, se Guarnieri 

parece ter acolhido a forma estrutural da sonata clássica, sua musicalidade era 

eminentemente moderna. O início dos anos 1930 ficou conhecido, pelo próprio 

compositor como o ―período de namoro com o atonalismo, experimentando o estilo não 

tonal‖.
103

 No entanto, a partir de 1934, após as discussões com Mário de Andrade sobre 

essa composição, Guarnieri foi se afastando gradativamente dessa forma musical, mas 

ainda assim continuaria a ―escrever obras que eram livres de um sentido tonal, não 

tonais, ao invés de atonais. Possuíam tonalidade indeterminada, não eram maiores nem 

menores, não eram em Dó nem em Ré...‖
104

. 

Foi em parte contra a tendência atonalista de Guarnieri que Mário de Andrade 

escreveu as cartas em que critica duramente a Sonata nº 2 para piano e violino. Mas 

antes de adentrarmos as considerações do crítico paulistano, cabe-nos explicitar o fato 

de que suas considerações foram feitas sobre a partitura - ainda sem as indicações de 

dinâmica -, fato agravado pela sua ausência na estreia da obra no dia 17 de agosto de 

1933, no ―1º Concerto Oficial‖ da Sociedade Pró Arte Moderna.
105

 Assim sendo, a 

leitura da sonata por parte do autor de Macunaíma foi imperfeita e gerou algumas 

confusões principalmente no que tange às ―doces dissonâncias‖ do segundo movimento, 

encaradas como dissonâncias duras e inexpressivas por ele. O próprio Guarnieri havia 

alertado, na primeira de suas respostas, que havia algumas discrepâncias entre a análise 

de Mário de Andrade e sua intenção musical, e que  

 

Talvez no dia em que você ouvir a sonata num concerto ela provoque 

um estado de alma no qual você acabe achando afinal que os meus 

                                                
102 PARRY, C. H. H. ―Sonata‖. New Grove Dictionary of Music and Musicians. Org. Eric Blom. Nova 

Iorque: St. Martin Press, v. 7 , pp 887–908, 1956b. 
103 VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 154. 
104 SILVA, 2001, op. cit., p. 212. 
105 A Sociedade Pró Arte Moderna foi fundado ao término do ano de 1932 visando promover concertos, 

exposições e conferências. Dentre os sócio-fundadores destacamos: Mário de Andrade, Camargo 

Guarnieri, Guiomar Novaes, Frutuoso Viana, Souza Lima e João Caldeira Filho. Cf: Ibidem,  p. 209. 



 75 

desenvolvimentos não se ‗justifiquem apenas tecnicamente‘... sentirá 

nesse caso que obedeceram a uma lógica interior.
106

 

 

Guarnieri estava certo e confiante de seu trabalho. Afinal, como lembra Flávia 

Camargo Toni, no dia 27 de maio de 1940, alguns anos após a discussão, ele promoveu 

um concerto na Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro, onde apresentou a 

referida sonata para um público entre o qual finalmente se encontrava Mário de 

Andrade. O compositor se recorda: 

 

O Mário estava lá e, quando acabou, veio falar comigo: ‗Mas que 

coisa maravilhosa, esta sonata. Aquele segundo movimento é um 

sonho!‘ O segundo movimento era exatamente aquele em que ele 
tinha metido o pau! ‗Mas Mário – eu disse – está é aquela Sonata nº 2. 

Ele falou: ―O que que tem?‘ ‗É aquela das cartas, que você 

esculhambou‘. ‗Eu esculhambei? Então desdigo!‖ – respondeu.
107

 

  

De fato, há diferenças notáveis entre se conhecer uma obra musical através do 

intelecto, ou seja, através apenas da leitura da partitura (ainda mais sem todas as 

indicações de execução), e através dos ouvidos, em um concerto. Muito das duras 

críticas do crítico paulistano decorrem desse descompasso, no entanto, decorrem 

também de seu forte nacionalismo e do receio que tinha sobre os caminhos estéticos que 

seu aluno vinha tomando naqueles primeiros anos da década de 1930. A 

correspondência pessoal de Guarnieri demarca o dia 11 de agosto de 1934 como o início 

da grande querela que envolveu a obra. Nessa primeira carta, Mário de Andrade fez 

duras críticas à forma de compor que Guarnieri vinha desenvolvendo: ―Depois de ouvir 

a Sonata, eu me esqueço dela, nunca mais na vida eu terei nunca desejos de escutar de 

novo a Sonata. Verifico pois que ela não é essencial, não é uma coisa necessária.‖
108

 

Com efeito, o mentor não sentia a mínima afinidade com o atonalismo. Acreditava que 

essa técnica era por demasiado artificial e cerebral, destituindo da música seu valor 

artístico e, além disso, originava composições que utilizavam a dissonância pela 

dissonância, desprezando o sentimento e a mensagem que ela deveria transmitir. Mário 

de Andrade temia esse caminho que seu aluno estava supostamente percorrendo e 
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atacou o que considerava maléfico na identidade estética de Guarnieri nessa sua fase de 

―namoro com o atonalismo‖: 

 

Mas ai se introduz o problema mais terrível da música de nosso 

tempo: o atonalismo.  É a libertação da tonalidade e 
consequentemente do acorde que criou essa epidemia da alteração, 

que acabou usando a alteração pela alteração, isto é, sem nenhuma 

razão humana. A dissonância se tornou inteiramente gratuita e se 
introduziu no corpo da própria melodia, com a mesma gratuidade. 

Altera-se o som no corpo duma melodia só e exclusivamente porque 

dar o som real, o som que a invenção ditara e a normalidade exigia... é 

banal [...] Não nego o valor da alteração, está claro. Porém, a alteração 
gratuita, só para fugir a um som esperado, é um erro. Porque se o som 

era esperado, ou era porque era essencial ou então porque era lugar-

comum. Ora no primeiro caso tirá-lo é destruir a essencialidade. No 
segundo é apenas mascarar a realidade. Mas esta persiste.

109
 

 

A Segunda Sonata, para Mário de Andrade, se inseria num conjunto de obras 

rapidamente escritas por Guarnieri, um jovem encantado com a sua habilidade para a 

criação. O crítico acreditava, então, que o compositor deveria reescrever mais, ponderar 

melhor suas obras e principalmente refletir se sua preocupação técnica não estava 

sobrepujando a preocupação estética das composições. Acreditava que não havia 

―invenção‖ na sonata de seu aluno, mas apenas ―falsificação intelectual da invenção‖: 

 

Me explico. Uma pessoa aprende a compor, como aprende a fazer 

versos ou escultura. Bem, adquiriu o ofício. Este ofício, este métier, 
que é utilíssimo e valoriza, vai valorizar a invenção (veja sobre 

invenção, a explicação psicológica que dei na Escrava que não é 

Isaura) e esse métier é também perigosíssimo porque muitas vezes ele 

não é apenas prático e ajuda a fazer a parte técnica da obra, mas é 
também intelectual, e ajuda a fazer a parte intelectual, digamos assim, 

da obra, isto é, aquela parte em que ela deriva essencialmente da 

invenção. E com isso, o métier vai se introduzindo sub-repticiamente 
no nosso ser psicológico, e ameaça substituir a invenção. A gente 

pensa que está inventando um tema, uma polifonia, em vez, não está, é 

o métier, é a habilidade de fazer que está fazendo. Não se trata pois 
dum apelo profundo do ser, dum grito necessário, duma verdade lírica 

fruto de sofrimento de gozo ou mesmo de reflexão: se trata sim da 

macaqueação de tudo isso, feita pela habilidade técnica.
110

 

 

Mário de Andrade pondera que este, apesar de grave, é um problema comum 

no campo das artes. Ele próprio costumava enviar poemas para a análise de Manuel 

Bandeira, para que o poeta de Libertinagem verificasse se eram frutos somente da 
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técnica, a qual dominava, ou se era fruto de ―um apelo profundo do ser‖. Tendo em 

vista esse princípio, Mário de Andrade acusou a Sonata de não ser ―inventada‖ mas 

apenas ―escrita‖; era a habilidade técnica de Guarnieri que estava ―imitando ele 

mesmo‖: ―A gente, dotado dessa traiçoeira habilidade intelectual técnica, não apenas 

imita Camões ou Chopin, não apenas imita o profundo e o gracioso, mas acaba se 

imitando a si mesmo.‖
111

 

Essa reflexão do crítico modernista remete ao seu texto A Escrava que não é 

Isaura, publicado em 1925, que, como vimos, foi recomendado à leitura de Guarnieri 

para que ele fizesse uma auto-reflexão sobre sua sonata. Pautado nas obras de diversos 

modernistas e na psicologia experimental de Théodule Ribot,
112

 Mário de Andrade 

efetua uma crítica ao subjetivismo típico do romantismo ao afirmar que a inspiração, 

tradução do ―eu profundo‖ do poeta, é fruto do subconsciente mas deve ser trabalhada 

preponderantemente pelo intelecto, pelo juízo. O problema poderia, pois, surgir a partir 

do momento em que uma dessas duas dimensões prevalecesse muito acima da outra. No 

caso do romantismo, a inspiração do subconsciente sobrelevava-se ao juízo intelectual. 

Nos tempos modernos, o contrário poderia ocorrer quando o intelecto, a técnica e o 

virtuosismo eclipsassem o sentimento profundo que a composição tem a oferecer. Era 

esse último problema que o mestre acusava seu aluno de incorrer. Guarnieri 

supostamente teria, assim, desenvolvido aversão ao ―agradável‖ em música por medo da 

banalidade: 

 

Você tem o horror do agradável, por causa desse perigo do agradável 

que é se confundir com o banal. Está muito bem, esse horror, ante o 

medo do agradável é mais que justo e nobilita um artista. Mas o diabo 
é que o horror do agradável está se tornando preconceito, e se 

transformando na mania do desagradável, o que é o mal oposto ao da 

banalidade, mas é tão detestável como ela. Ora, se isso a gente verifica 

nas obras mais suas, mais essenciais, essa sua maneira de compor 
difícil, nas obras em que você imita você torna essas obras duma 

aridez terrível.
113

 

 

A Sonata nº 2 para piano e violino, como acusada, ―não é fecunda, nem 

mesmo é humana.‖
114

 Até mesmo o segundo movimento, aquele que ―é um sonho‖ 

segundo o próprio Mário de Andrade anos depois, o movimento das ―doces 
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dissonâncias guarnierianas‖, é tratado como uma ―vontade do mal, essa perversão que 

hoje reputo incontestável que é a dissonância pela dissonância.[...] Não é musicalmente 

nada. Tecnicamente são dissonâncias‖,
115

 nada além disso.  

Mário de Andrade termina esta primeira carta apontando também alguns 

momentos agradáveis e belos da referida sonata para equilibrar a ferocidade de suas 

críticas, mas conclui, porém, afirmando que ―as invenções agradáveis servem para 

enriquecer uma obra e não para justificá-la.‖
116

 Ou seja, até mesmo os belos momentos 

não criam interesse pela sonata.  

É de se imaginar o choque com o qual Guarnieri recebeu a carta de seu mestre. 

Um indício é que a réplica veio muito rapidamente. Dois dias depois, ou seja, no dia 13 

de agosto de 1934, a carta-resposta já era encaminhada para o endereço residencial do 

autor de Macunaíma. O compositor apresenta-se, então, deveras cauteloso com a 

linguagem para evitar um conflito também no âmbito pessoal com seu tutor. A carta 

inicia-se com um agradecimento pelas considerações que tanto o fizeram refletir e com 

uma observação resignada:  

 

Nunca pensei que a minha 2ª Sonata para violino e piano lhe 

provocasse toda essa eclosão de problemas estéticos, que muito me 
preocuparam. Se você ficou atônito com a sonata, imagino as pessoas 

que a ouviram lá no concerto da SPAM, como deviam ter sofrido!...
117

 

 

A resposta vem no intuito de ―esclarecer alguns pontos obscuros‖ da obra. A 

primeira consideração é a de que a escrita de Guarnieri preza primeiramente pela 

―vontade interior‖ de escrever determinada passagem, e é esta que vai determinando a 

forma da composição. Quando se iniciou a escrita da segunda sonata, ―confesso a você, 

eu não pensei que com a continuação ela se tornasse uma sonata‖.
118

 Era uma forma do 

compositor se defender da acusação de supostamente ser técnico e cerebral em demasia. 

A sonata só foi idealizada, segundo Guarnieri, quando surgiu a necessidade de um 

segundo tema para o primeiro movimento; antes disso, não havia nada definido sobre a 

forma ou a estética da sonata. O compositor quis apontar que suas necessidades 

musicais o levaram adiante na partitura, e não um desenvolvimento meramente técnico 

de contrapontos e dissonâncias, como seu mestre havia afirmado.  
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Sobre o início da composição, o qual Mário de Andrade havia dito que estava 

mal escolhido por não parecer com um começo apropriado de sonata, Guarnieri 

responde: 

 

Quanto à beleza, a gente pode gostar ou não, achar que é en passant 

etc. Mas achar que não serve para início de uma sonata já é mais 

difícil. Eu acho que qualquer tema, frase ou motivo pode servir de 
início a qualquer forma musical, dependendo naturalmente da maneira 

que o artista o concebeu.  É muito difícil a sua afirmativa! É verdade 

que em muitos casos, principalmente tratando-se de uma anacruse, dá 
mesmo sensação de ter começado antes, ser aquilo que a gente tomou 

como início, uma continuação. [...] Outro dia, conversando com 

Frutuoso Vianna, nós comentávamos isso mesmo, que muitas vezes 

um começo não é bem começo, parece mais uma continuação. 
Gostaria que você me respondesse: quando é que um tema é inicial e o 

que é necessário para sê-lo?‖
119

 

 

Sobre a acusação de escrever muito rapidamente foi respondido que a sonata já 

havia recebido todo tipo de modificações e cortes e poderia vir a receber mais ainda 

depois do presente debate. Além disso, ela não havia ainda encontrado a sua forma 

final, que só seria alcançada após a publicação ou talvez com a segunda reimpressão. 

Guarnieri reputou imediatamente toda a crítica sobre sua forma de compor carecer 

aparentemente de revisões criteriosas:  

 

Se com tudo isso você continuar achando que eu não me controlo, é 
porque estou fazendo alguma coisa que você ainda não percebeu. [...] 

Você não sabe a quantidade enorme de trabalhos que eu tenho 

inutilizado! Se fosse como diz você, eu estaria convicto do valor que 
eles pudessem ter, e assim estariam eles fazendo parte da minha obra. 

Quem sabe se a minha autocrítica ainda não está bastante 

desenvolvida e nesse caso dou a minha mão à palmatória!... o que eu 
não posso compreender é você dizer que eu estou falsificando 

intelectualmente a invenção. Os fenômenos que eu sinto, só a 

inspiração os justificam e logo após, (no momento de escrever) a 

criação artística.
120

 

 

Desta forma, Guarnieri tentava se colocar de acordo com os princípios do 

ensaio A Escrava que não é Isaura. Esta última frase citada é basicamente uma síntese 

da idéia principal de Mário de Andrade com o texto. Por fim, Guarnieri parece ter 

descoberto a causa da divergência entre sua intenção com a obra e a análise de seu 

mestre: o descompasso entre a leitura da partitura e a audição da sonata executada do 
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modo que o compositor tinha idealizado. Quem sabe no que dia em que seu mentor 

ouvisse a obra em um concerto não entenderia, por fim, o uso das suas dissonâncias no 

segundo movimento? 

 

Você se engana em pensar que uso a dissonância pela dissonância, por 

ser moda, afinal! [...] A razão pela qual elas foram usadas é de ordem 

puramente expressiva. Nenhum outro intervalo (harmônico) 
produziria o efeito por mim desejado. Não são duras essas 

dissonâncias, não! Depende naturalmente da maneira que forem 

tocadas. Se você tocá-las num ff o efeito será oposto se forem tocadas 
num pp. As que estão na minha sonata devem ser executadas em pp 

porque estão em 3º plano sonoro. Têm função de ambiente.
121

   

 

De fato, essas dissonâncias são executadas de modo suave, a deixar a 

impressão ―no ar‖ de sua indefinição. Mário de Andrade deveria ter percebido que 

diferentes modos de interpretação legariam diferentes feições àquele trecho da sonata. 

No entanto, a partitura, como dissemos, lhe chegou às mãos sem as indicações de 

dinâmica, o que gerou tais confusões. O compositor havia inferido esse problema e 

termina sua carta se despedindo respeitosamente. 

Por outro lado, o crítico paulistano parece não ter se convencido dos 

argumentos de seu aluno ao defender o atonalismo da sonata. Ele não abrandaria seu 

posicionamento na última carta dessa discussão, datada de 22 de agosto de 1934, escrita 

nove dias depois da resposta do aluno. Em um primeiro momento é dito que o 

compositor não havia entendido completamente o que se queria dizer com o termo 

―essencial‖. Para o crítico paulistano, essencial não é necessariamente tudo aquilo que 

há de invenção na obra de um artista; pelo contrário, existem invenções que não são 

essenciais. Essa ideia, acreditamos, pode denotar uma crítica velada ao atonalismo e ao 

dodecafonismo. ―Essencial‖ seria o que faz parte da ―essência‖, seja ela a essência do 

indivíduo, a essência da humanidade, ou então a essência da arte.
122

 A arte deveria 

trazer consigo uma finalidade que ―fira direta e profundamente‖ uma ou todas essas três 

dimensões. 

O autor reconhece que essa colocação pode ser alvo de controvérsias. No 

entanto, ajuda a refletir sobre a obra que se produz. Um exemplo desse pensamento se 

dá quando da análise do verso camoniano que também intitula ao poema: ―Alma minha 
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gentil que te partiste‖. Ele explica a Guarnieri que tal verso é essencial por tratar do 

indivíduo, seja o homem que sofre, seja a mulher que é o ―próprio objeto do 

sofrimento‖, podendo assim gerar identificação com o leitor em um tema tão universal e 

afetá-lo. No entanto, ressalta o intelectual, a temática não é nova, o sofrimento amoroso 

reside há longa data na literatura ocidental. Mas o modo como Camões trabalhou as 

palavras, ―com tanta percuciência e elevação‖, resultou em uma ―obra-de-arte de 

magnífica beleza‖: 

 

Portanto, além de essencial, como individualismo; além de essencial 

como humanidade, por refletir o fenômeno coletivo do amor, o soneto 

é essencial como Arte, pela Beleza sublime que existe nele. É um 
soneto essencial. Mas vem imediatamente a resposta: você pegou 

numa obra-prima indiscutível, e nem todas as obras-de-arte são 

primas, Camões tem centenas de sonetos que não são essenciais. É a 
pura e horrenda verdade.

123
 

 

A exemplo dessas centenas de sonetos de Camões, a sonata de Guarnieri não 

era ―essencial‖. O maior motivo para tal se encontra na afirmativa do próprio 

compositor de que os temas foram surgindo e a sonata foi tomando forma à medida em 

que a escrevia, seguindo os impulsos interiores que o estimulavam. Mário de Andrade 

achou um disparate tal postura, ainda mais supostamente pautada nas ideias contidas em 

A Escrava que não é Isaura, e iniciou outra dura crítica ao seu aluno. Se Guarnieri 

realmente foi construindo a sonata daquela forma, 

 

[...] então você seria do mais romântico e descontrolado romantismo, 

pois coloca toda a criação na disponibilidade dum deus-dará 

desregradamente descontrolado. Calma, companheiro. O fenômeno da 
criação artística não se processa inteiro dentro do subconsciente. A 

subconsciência fornece o moto lírico, a inspiração, o telegrama 

cifrado. Tudo o mais se processa na inteligência, e sei que também em 
você é assim. Mas, sempre sua frase implica que quando você 

principia compondo ainda não sabe bem o que vai fazer, e isso acho 

perigosíssimo. [...] De resto, a própria descrição que você fez de como 

construiu a Sonata, achei detestável. [...] Você cita minha Escrava, 
mas jamais você encontrará dentro dela, o que justifique a criação 

duma forma dada por puro acaso de ―possibilidades temáticas‖ ou de 

invenção lírica.
124

 

 

Segundo o autor da carta, o maior problema da sonata é que ela não foi 

idealizada do princípio ao fim, o que resultou no fato de que ela fosse construída mais 
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como um ponteio
125

 que como uma sonata, propriamente. Mozart, por exemplo, foi 

apontado como um norte a seguir na questão composicional: o compositor austríaco já 

tinha toda a partitura em mente antes de iniciar a transcrição para o papel, ―era só copiar 

o que já estava escrito na memória integralmente‖.
126

 Beethoven e César Frank, por 

outro lado, trabalhavam incansavelmente as composições através de correções, 

modificações e até mesmo transformações integrais de suas partituras iniciais. Todos 

eles são artistas norteadores devido ao autocontrole, visto que a criação ―não se realiza 

depois, mas antes, e não vai criando conforme as possibilidades que acha em caminho, 

mas criando por causa das possibilidades encontradas antes.‖
127

 

Ora, Guarnieri é um compositor muito conhecido também por sua preocupação 

teórica e técnica. Não se trata de um romântico ―descontrolado‖ e, se na carta ao seu 

mestre deu destaque demasiado ao impulso lírico, foi para se defender das acusações de 

tecnicismo e pouca capacidade comunicativa. Portanto, sua resposta à carta de Mário de 

Andrade enveredou por esse caminho, mas o foi demasiadamente, o que acabou sendo 

novamente interpretado de forma negativa pelo crítico, que agora o condenou pelos 

declarados procedimentos composicionais. Mas Mário de Andrade sabia que seu aluno 

não era um romântico desvairado e poderia ter poupado tais críticas tendo em mente a 

técnica, a teoria e a reflexão musical de Guarnieri; se não as poupou foi com o intuito de 

deixar ainda mais claro ao compositor qual era o procedimento de criação artística 

explanado na Escrava que não é Isaura, um paradigma para ambos. 

Este foi o mote principal desta última carta. No entanto, o autor de Macunaíma 

também tocou em outros pontos, como o da forma, tema com o qual finaliza seu recado. 

Guarnieri ainda não tinha inventado uma forma sua, a exemplo de Villa-Lobos com 

seus Chôros, Cirandas e Serestas. A forma de uma composição também reflete uma 

essencialidade do espírito criador, ―também a forma por si pode ser uma criação 

inspirada, vinda do subconsciente...‖
128

 e Mário de Andrade passou a cobrar de seu 

aluno uma reflexão mais séria sobre essa questão, de modo a evitar ―um eterno ABA 

que está na Canção Sertaneja, como na Toada, como na Dança Selvagem‖.
129

 A própria 

sonata em questão foi escrita sobre uma forma fixa clássica que o compositor sequer 
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pensou em ―sutilizá-la, transformá-la‖, restringindo-se apenas a aplicar sua 

musicalidade dentro daquele esquema. A resolução para esse problema viria a partir do 

momento em que Guarnieri passasse a pensar as suas obras como um todo antes de 

começar a escrevê-las. Se continuasse a desenvolvê-las já com o lápis em mão, perderia 

muito em possibilidades criativas que sua personalidade artística certamente tinha a 

oferecer.  

Foi esse o último conselho de Mário de Andrade na carta que encerra o grande 

debate estético travado sobre a Segunda Sonata para piano e violino, escrita em um 

período de ―namoro com o atonalismo‖ que se encerraria muito provavelmente devido 

às reflexões que essa conversa trouxe lentamente ao compositor. Como resposta ao 

mestre, Guarnieri disse apenas: ―Mário, vamos parar com essa correspondência porque 

não quero brigar com você. Mas acho que você não entendeu a minha sonata.‖
130

 

Guarnieri, mesmo defendendo a sua sonata, foi se afastando do atonalismo e das 

dissonâncias não preparadas, mas nunca renegou a obra, tendo apresentado-a 

posteriormente em diversas ocasiões.  

Assim termina a mais importante sequência de correspondências trocadas entre 

ambos. Através delas podemos verificar a força dos debates estéticos na década de 1930 

e a influência que Mário de Andrade passou a ter sobre seu aluno após Lamberto Baldi 

ter deixado o país. Certamente houve outros debates sobre outras composições, travadas 

após os jantares nas noites de quarta-feira na casa do autor do Ensaio Sobre a Música 

Brasileira. No entanto, não foram registrados e não podemos saber o peso exato que 

tiveram na trajetória estética de Guarnieri. Ademais, o debate sobre a Segunda Sonata 

para piano e violino torna-se paradigmático não só pelo teor das reflexões e dos 

problemas apontados como também pelo próprio valor que ambos relegaram a ela, 

sendo que o próprio fato de ter sido feito através de cartas deu-se por iniciativa de Mário 

de Andrade: ―porque o melhor mesmo é a gente se escrever. As coisas ficam mais 

firmemente reconhecíveis.‖
131

 Era um debate delicado, ele sabia disso e pensou que 

através de cartas poderia fazer as duras críticas e explaná-las da melhor forma possível, 

evitando, assim, uma discussão descontrolada com seu aluno e garantindo a correta 

compreensão dos argumentos. Este procedimento foi adotado outras vezes, com outros 
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interlocutores.
132

 

O curioso é que, mesmo com essa intenção declarada, parece-nos que ainda 

assim não houve um perfeito entendimento entre ambos. Mário de Andrade não 

repudiava a música moderna. Pelo contrário, como vimos em determinadas passagens 

anteriores do texto, ele mantinha em seu acervo livros e partituras de compositores de 

vanguarda, os quais o próprio Guarnieri tomava emprestado a fim de estudá-las. O 

problema é que ele imaginou, pelo que a leitura da partitura lhe permitiu entender, que 

seu aluno enveredava pelo caminho do experimentalismo e da excentricidade, e não 

pelo da expressão intelectual e emocional, ainda que por meio do atonalismo e das 

dissonâncias não preparadas. Isso não correspondia ao espírito nacional de que o 

intelectual tanto falava como também não correspondia ao que acreditava ser a obra de 

arte ―necessária‖. Mário de Andrade prezava, acima de tudo, pela construção intelectual 

e pela coerência interna das obras, algo que, segundo ele, a Sonata carecia. Por este 

motivo, suas cartas não nos afiguram uma crítica pura e simples à musicalidade 

moderna. Guarnieri, por sua vez, tinha em mente a música que efetivamente escreveu e 

ouviu em sua estreia (essa disparidade entre a música que um e outro tinham em mente 

é essencial para entendermos as correspondências) e interpretou algumas das críticas de 

seu mentor como críticas diretas às possibilidades da música atonal e ao seu poder de 

expressão. Como Mário de Andrade era seu único mestre e interlocutor no período, pelo 

qual guardava grande afeição, Guarnieri simplesmente optou por ir deixando de lado 

esse seu namoro com o atonalismo no decorrer da década de modo a evitar maiores 

tensões e uma possível perda de contato com o mestre. 

As tensões entre nacionalismo e vanguarda nesse momento da trajetória 

estética de Guarnieri afastaram-no, como vimos, do atonalismo, ainda que, por outro 

lado, não renunciasse a seu modo ―difícil‖ de escrever, ou seja, de sua complexidade 

musical que fugia ao ―óbvio‖. Podemos inferir, neste momento, que por um lado 

Guarnieri se sentia atraído pelo nacionalismo musical, presente em sua obra antes 

mesmo do contato com Mário de Andrade e aperfeiçoado após se tornar seu aluno; e por 

outro, tinha grande preocupação com a técnica e guardava afeição pelas novas formas 

de composição. A tensão entre o nacionalismo e a vanguarda se afigurava também como 

                                                
132 Em uma conversa inicial com o jovem compositor Cláudio Santoro, por exemplo, Mário de Andrade 

relata ter identificado problemáticos sofismas e confusões nas ideias sobre arte de seu interlocutor: 

―Quando percebi que ele estava desnorteado então falei: Olha, Santoro, acho que V. me devia escrever 

uma carta sobre os seus problemas e quais as suas intenções. Assim por carta a gente pode conversar com 

mais clareza e eu lhe garanto que lhe responderei com todo o prazer e sinceridade.‖ Cf: ANDRADE, 

Mário de. Carta a Camargo Guarnieri. São Paulo, 28 de janeiro de 1943 apud Ibdem, p. 298. 
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um conflituoso equilíbrio entre as influências de Mário de Andrade e de Lamberto Baldi 

no pensamento musical de Camargo Guarnieri, que se recorda de seus mestres em um 

depoimento em 1959: 

 

Do ponto de vista da técnica de composição, devo a Lamberto Baldi 

os ensinamentos mais eficazes e que constituem os princípios básicos 

que ainda hoje adoto. Quanto à orientação estética, foi no convívio de 
Mário de Andrade que aprendi a contrariar, por assim dizer, os 

cânones sagrados das três escolas tradicionais de música. Mário de 

Andrade foi o grande teorizador da música brasileira e sua influência, 
posso assegurar, não se fez sentir somente sobre mim, que fui seu 

discípulo durante toda a vida, mas sobre toda uma geração de músicos 

brasileiros seus contemporâneos.
133

 

 

No entanto, esse equilíbrio foi quebrado após a mudança de Baldi para o 

Uruguai em fins de 1931, acentuando o diálogo entre o crítico paulistano e o 

compositor. O relacionamento entre Camargo Guarnieri e Mário de Andrade teve seus 

laços atados não só pela admiração intelectual, mas também por uma forte afinidade e 

tais virtudes andavam juntas com a amizade e o bem-querer. Guarnieri não titubeava ao 

dizer que Mário de Andrade era seu ―segundo pai‖.
134

 Em um estudo teórico sobre as 

redes de sociabilidade nas quais se inserem artistas e intelectuais,
135

 o intelectual Jean-

François Sirinelli afirmou que os contatos e aproximações dessas personalidades não se 

dão apenas por um gesto político ou ideológico, mas ―[...]organiza-se também em torno 

de uma sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas 

igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver.‖
 136

 

Acreditamos que ai se encontra uma chave para compreender algumas posturas de 

Camargo Guarnieri sobre o pensamento estético de seu tutor. O sentimento de gratidão 

pelo acolhimento e por tudo o que havia recebido de seu mestre também teve peso na 

tomada de algumas decisões estéticas por Guarnieri.  

                                                
133 GUARNIERI, Camargo. Depoimento apud Ibidem, p. 15. 
134 É importante pontuar que, segundo Flávia Toni, Guarnieri alegava ter outros dois pais, além de seu pai 

biológico, Miguel. Eles seriam Lamberto Baldi e Mário de Andrade. Tal declaração revela a força que 

ambos tiveram em sua trajetória. Cf: TONI, Flávia Camargo. ―Mon chèr élève: Charles Koechlin, 

professor de Camargo Guarnieri‖. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), n. 45, pp.107-122, 

setembro, 2007. p. 109. 
135 Em uma definição concisa e clara, Ângela de Castro Gomes define as ―redes de sociabilidade‖ como 

uma ―investigação que acompanhasse as trajetórias de indivíduos e grupos; que caracterizasse seus 

esforços de reunião e de demarcação de identidades em determinados momentos; e que associasse tais 
eventos às características-projetos de sua produção intelectual.‖ Cf: GOMES, Angela de Castro. ―Essa 

gente do Rio...intelectuais cariocas e o modernismo‖. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 6, n. 11, 

1993, pp. 62-77. 
136

 RÉMOND, René (Org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed. FGV, 1996. p. 248. 
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Cabe aqui uma observação importante para o nosso trabalho. Em sua tese de 

doutorado, o pesquisador e professor André Egg defende a idéia de que Mário de 

Andrade não foi o único nem sequer o principal interlocutor de Camargo Guarnieri.
137

 

Este último teve diversos professores ao longo de sua trajetória e manteve contato com 

outros intelectuais e críticos principalmente a partir de finais dos anos 1930.
138

 Além do 

mais, a influência de Mário de Andrade, segundo Egg, se restringiria mais aos anos de 

1932 a 1938, quando o compositor deixou o Brasil rumo a Paris para estudar com 

Koechlin. Concordamos com esta tese se observarmos a trajetória do compositor 

abordando questões técnicas, estilísticas, teóricas, estéticas e ideológicas em sua 

totalidade. No entanto, no que tange ao objetivo último de nosso trabalho, analisar as 

tensões entre o nacionalismo e a vanguarda musical, damos destaque principal para a 

influência do crítico nacionalista nas escolhas estéticas do compositor. A partir do nosso 

viés, Mário de Andrade afigura-se como a principal influência na trajetória de 

Guarnieri, que apesar de ter recebido muitos outros estímulos, sempre teve como base 

ou como centro de suas reflexões musicais os preceitos do pensamento nacionalista do 

autor d‘A Escrava que não é Isaura. 

Após essas reflexões norteadoras de nosso trabalho, cabe-nos, por fim, uma 

questão intrigante: por que Mário de Andrade aparenta ter sido vanguardista na 

literatura mas relativo (e apenas relativo) conservador na música? Acreditamos que para 

o mais importante crítico de nosso modernismo, a forma só o interessa na medida em 

que possibilita o nacional. O modernismo literário latino-americano, segundo citação 

anterior do crítico João Luiz Lafetá, se desenvolveu por eleger como fundamentais os 

elementos populares e o debate sobre o nacional, em sintonia com as mudanças 

estruturais na sensibilidade estética do pós-guerra mas também como crítica ao 

refinamento academicista que figurava em nosso parnasianismo. Assim sendo, 

escritores como o próprio Mário de Andrade experimentaram as estéticas vanguardistas 

que possibilitaram a consonância com o popular e com as falas do cotidiano, algo não 

possível nos preceitos parnasianos, que prezavam pela ‗pureza‘ da linguagem. O 

modernismo na literatura latino-americana dialogava diretamente com o popular e, em 

conseqüência, com o nacional. Já no caso da música erudita, o caminho não foi 

exatamente este. Como vimos no tópico anterior, o nacional já vinha ganhando espaço 

                                                
137 EGG, 2010, op. cit., p. 19. 
138 Sobre estes últimos destacamos o musicólogo teuto-uruguaio Francisco Curt Lange, o músico e 

acadêmico estadunidense Carleton Sprague Smith, o musicólogo e compositor modernista Charles Seeger 

e o compositor e ativista Aaron Copland, que serão tratados posteriormente no trabalho. 
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no ambiente musical desde meados do século XIX, erigido sobre os pilares da estética 

romântica, tonal e de ritmo bem marcado, assim como eram as próprias melodias 

folclóricas. O impressionismo através de suas dissonâncias também serviu de 

sustentação a uma expressão musical nacional, protagonizado pela figura de Villa-

Lobos na década de 1920. Mas as vanguardas musicais, mormente o atonalismo e 

posteriormente o dodecafonismo, entre outros, não guardavam semelhança alguma com 

o repertório folclórico e popular brasileiro. Até mesmo dificultavam a sua assimilação 

em decorrência de seu jogo interno rígido com as doze notas da escala cromática. 

Para um pensador engajado com o nacional, como foi Mário de Andrade, as 

novas tendências de vanguarda foram perdendo interesse à medida que dificultavam a 

assimilação de musicalidades brasileiras e a conseqüente construção da música erudita 

nacional. Essa sua maior preocupação como crítico influenciou diretamente até mesmo 

a sua trajetória como artista: 

 

Todos [os meus livros] têm uma finalidade pragmática que vai muito 
além da minha personalidade de artista, que na realidade eu sacrifiquei 

enormemente por circunstâncias utilitárias que valem mais do que 

eu.
139

 

 

É a partir desse viés que devemos entender essa suposta e errônea contradição 

sobre a aceitação da vanguarda na literatura mas não na música, para Mário de Andrade. 

Seu pensamento estava voltado à construção da nacionalidade no campo das artes e, 

tanto na música quanto na literatura, as vanguardas só o interessavam na medida em que 

possibilitavam e impulsionavam a fundamentação do nacional nas artes. Daí que muitos 

dos experimentos do campo literário também não foram trabalhados por ele. A partir 

dessa ótica devemos compreender a dificuldade que o crítico paulistano tinha em aceitar 

o caminho atonalista que acreditava, através da leitura da partitura da Sonata, que seu 

aluno vinha rumando. 

Naquele momento, Mário de Andrade era o único professor de Camargo 

Guarnieri. Eles se encontravam semanalmente para os jantares em sua casa e travavam 

férteis debates estéticos com a participação de outros alunos. Todavia, desde que 

Lamberto Baldi realizou a viagem ao Uruguai, Guarnieri se sentiu novamente ―órfão‖ 

de alguém que pudesse orientar seu aperfeiçoamento teórico e estético. Nesse meio 

tempo, sentiu a necessidade de adentrar o terreno de composições mais complexas, 

                                                
139 ANDRADE, 1934, op. cit. apud SILVA, 2001, op. cit., p. 214. 
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como a fuga e formas sinfônicas longas.
140

 Não bastava mais ser o criador de pequenas 

peças para piano que vinha sendo até então e, segundo André Egg, o compositor 

avaliava que deveria se dedicar ao estudo sistemático das técnicas de orquestração de 

composição de grandes formas, visto que até então tinha desenvolvido um repertório 

sinfônico relativamente curto, expresso apenas por Curuça (1930), um Concerto para 

piano (1931) e algumas transcrições para peças pianísticas.141 

Guarnieri, então, tentou suprir suas debilidades técnico-musicais através de 

contatos com outros músicos e por meio das atividades que realizava em seu trabalho no 

citado Departamento de Cultura da cidade de São Paulo.
142

 A instituição era dirigida na 

época por Mário de Andrade, que também chefiava a Divisão de Expansão Cultural da 

cidade. O ritmo de trabalho do crítico paulistano nesses três anos foi muito intenso e 

responsável por vários empreendimentos notáveis como: a criação do Coral Paulistano, 

do Madrigal e do Coral Popular, entre outros grupos; a estruturação de uma orquestra 

que deu origem à Orquestra Municipal de São Paulo; a realização do Congresso 

Nacional de Língua Cantada (1937); e a Missão de Pesquisas Folclóricas (1938), através 

do envio de uma série de pesquisadores ao Norte e Nordeste do país a fim de anotar e 

catalogar materiais folclóricos desconhecidos em São Paulo e no Rio de Janeiro.
143

   

Além de ter regido em diversas ocasiões a orquestra que daria origem 

posteriormente à Orquestra Municipal de São Paulo, Guarnieri ficou incumbido da 

missão de dirigir o Coral Paulistano, via indicação direta de seu tutor. Era a principal 

forma de se sustentar e pagar a pensão a seu filho, de nome - não por acaso -, Mário 

Viotti Guarnieri. O menino é fruto de um casamento de cinco anos iniciado em 1930 

com Lavínia A. Viotti. 

A correspondência pessoal entre o compositor e o intelectual nesse período é 

marcada por mensagens lacônicas e formais. Indicações de músicos para o coral e 

                                                
140 Em entrevista ao periódico O Estado de São Paulo em 19 de fevereiro de 1940, Guarnieri comenta sobre 

um concerto sinfônico dedicado às crianças a ser realizado no Teatro Municipal e revela o que considera a 

expressão máxima da música: a música sinfônica e a música de câmera, demonstrando assim, 

consonância com os valores iluministas aplicados ao pensamento musical. Na ocasião, o compositor 

afirma que a intenção do evento é ―[...] que a criança possa, algum dia, a boa da má música e dedicar todo 
o seu entusiasmo à música sinfônica e de câmera, que constituem ao meu ver, a expressão máxima da arte 

musical.‖ In: Autor desconhecido. ―Concertos sinfônicos para crianças‖. O Estado de São Paulo, São 

Paulo, 19 Fev. 1940 apud WERNET, Klaus. Camargo Guarnieri: memórias e reflexões sobre a música 

no Brasil. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2009. p. 186. 
141 EGG, 2010, op. cit., p. 97. 
142 O nome oficial era ―Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura Municipal de São Paulo‖ e foi 

organizada e fundada por Mário de Andrade e o escritor e arqueólogo Paulo Prado. 
143 SILVA, 2001, op. cit., p. 219. 



 89 

honrarias de prêmios são endereçadas ao ―Illmo. Sr. Maestro Camargo Guarnieri‖ pelo 

Mário de Andrade, ―Diretor‖. Desse período data o recebimento do prêmio do concurso 

de 1º lugar à obra Coisas deste Brasil, três peças para coro misto sobre textos de 

Gregório de Matos. Tal concurso, realizado no ano de 1937, previa a composição de 

uma peça instrumental e uma de coral que tivesse de oito a dez minutos tendo como 

texto um trecho da Satírica, do poeta barroco. O valor do prêmio era quatro contos de 

réis e no júri, encontrava-se, entre outros, o destacado pianista Souza Lima.
144

 

Coincidentemente ao distanciamento formal exigido em cartas oficiais de 

funcionários públicos há também certo distanciamento pessoal entre ambos. Em breve 

comentário sobre esse período, Guarnieri afirma, em seu artigo Mestre Mário (1943), 

que: 

 

Passei a ser subalterno da hierarquia do Departamento [de Cultura da 

Cidade de São Paulo]. Todos nós sabemos que hierarquia e amizade 

são coisas incompatíveis por natureza. Uma repele a outra. Muita 
coisa desagradável aconteceu. Era inevitável. Felizmente tudo 

passou...e nossa amizade retomou o ritmo primitivo. (Guarnieri 

1943)
145

 

 

Os cargos no Departamento de Cultura não viriam, no entanto, a trazer somente 

malogros. Prova disso são as viagens do compositor ao nordeste, em Recife em 1934 e 

na Bahia em 1937, sob o mando do diretor Mário de Andrade com o objetivo de tomar 

maior conhecimento da arte popular ali presente. Na ocasião do ―Congresso afro-

brasileiro‖, realizado na Bahia em 1937, Guarnieri demonstrou seu interesse pela 

cultura popular local e fez uma declaração interessante sobre a influência do elemento 

negro na cultura brasileira, dando, assim, a sua versão sobre a mescla de raças em clara 

contraposição ao pensamento do século anterior, que neste momento já vinha caindo em 

descrédito de um modo geral: 

 

A contribuição da raça negra na música folclórica do Brasil é 

importantíssima. Dos três elementos que contribuíram para a 
formação da nossa música (português, ameríndio e africano) o negro 

é, ao meu ver, o que maior riqueza nos forneceu não só na variedade 

rítmica de suas danças profanas e religiosas, como, também, nas 

inflexões melódicas. Há quem afirme que o preto é elemento de 
significação negativa na nossa formação, principalmente no terreno 

                                                
144 Ibidem. p. 223. 
145 SILVA, Flávio. ―Camargo Guarnieri e Mário de Andrade‖. Revista de Música Latinoamericana, Vol. 20, 

No. 2, pp. 184-212, 1999. p. 185. 
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artístico. É um erro grosseiro, nascido da ignorância e do 

preconceito.
146

 

  

As incursões ao interior do país foram estimuladas por Mário de Andrade com 

o objetivo de que Guarnieri tomasse maior conhecimento das artes brasileiras e 

recolhesse material a ser documentado. Em entrevista ao jornal A Tarde, de Salvador, o 

compositor afirmou que sua viagem em 1937 teve a função de fazer pesquisas musicais, 

visitar locais históricos e escolas de música, festas populares e, principalmente, reunir 

―centenas de temas, de motivos, através das minhas visitas aos candomblés.‖
147

 

Entretanto, essas viagens vieram realizar um desejo do compositor expresso já no ano 

de 1929, quando afirmou a um jornalista do periódico A Cigarra que não desejava, no 

momento, se aperfeiçoar na Europa, como seus pares, ―preferindo antes um passeio de 

estudo no norte do país, onde o ‗riquíssimo‘ folclore tropical lhe fornecerá motivos de 

sobejo para suas novas obras.‖
148

 No entanto, esta fala deve ser interpretada à luz dos 

fatos de 1929, quando Guarnieri ainda estudava com Lamberto Baldi e confiava sua 

educação musical ao mestre italiano, o qual acreditava ser um dos melhores professores 

da atualidade. Com a partida deste último para o Uruguai, ele veio sentindo, cada vez 

mais, a necessidade de se aperfeiçoar musicalmente. 

No entanto, por mais conhecimento que tenha sido adquirido, não foi suficiente 

para que Guarnieri atingisse sua finalidade última no período: adentrar o terreno das 

grandes formas sinfônicas. Esse escopo, muito forte no compositor que nutria grande 

amor à técnica e ao conhecimento musical, o levou a abandonar sua estável carreira no 

Coral Paulistano, que lhe garantia um padrão de vida confortável, para iniciar uma 

viagem conturbada a outro continente. 

A viagem de aperfeiçoamento artístico de Guarnieri à Europa foi bancada pelo 

Pensionato Artístico do Estado de São Paulo através de um concurso realizado no 

segundo semestre de 1937 que previa uma estada de estudos no estrangeiro com 

duração de dois anos prorrogáveis por mais um. O premiado deveria escolher onde e 

com qual professor estudar. Paris era uma localidade previsível, um dos grandes centros 

musicais do planeta: ―Preferi a França porque a pátria de Voltaire continua sendo o 

                                                
146 Autor desconhecido. ―A contribuição da raça negra na música folclórica do Brasil‖. Folha da Noite, São 

Paulo, 1 Abr. 1937 apud WERNET, 2009, op. cit.,  p. 174. 
147 Autor desconhecido. ―A Bahia vista por um artista‖. A Tarde, Salvador, 2 Fev. 1937 apud Ibidem, p. 

171. 
148 Autor desconhecido. ―A galeria dos novos – M. Camargo Guarnieri‖. A Cigarra, São Paulo, Mar. 1929 

apud Ibidem, p. 165. 
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centro do pensamento humano.‖
149

 Já a escolha por Charles Koechlin foi feita após a 

chegada no país. Em carta a Mário de Andrade, datada de primeiro de janeiro de 1939,  

Guarnieri afirma que demorou certo tempo para se estabelecer no local e que, isto feito, 

escreveu uma carta pedindo conselhos mas como não obteve resposta (na verdade, a 

correspondência foi extraviada)  resolveu ―agir por conta própria‖ e procurar Koechlin 

para ser seu professor.
150

 A pesquisadora Flávia Toni argumenta que tal escolha se deu 

não apenas pelo fato óbvio dessa personalidade ser reconhecida por seu grande saber 

musical, mas uma das principais hipóteses sobre a decisão de Guarnieri diz respeito a 

seu interesse de ampliar a sua rede de contatos por meio da vasta gama de alunos de 

diversas nacionalidades que o professor francês mantinha sob sua influência.
151

 O 

compositor brasileiro de 31 anos de idade já tinha conhecimento da obra e do 

pensamento musical do professor francês através da biblioteca de Mário de Andrade, 

que, além de assinar todos os principais periódicos musicais europeus, possuía em seu 

acervo os livros de Koechlin: Précis des règles du contrepoint, Études sur l‟écriture de 

la Fugue, Études sur Le Choral d‟École, e o Traité de l‟harmonie. Todos eles foram 

lidos e fichados pelo compositor brasileiro.
152

 

Camargo Guarnieri embarcou no transatlântico polonês Kosciuszko em 24 de 

junho de 1938 juntamente com Ana Queiróz de Almeida e Silva, quem conheceu no 

concurso de ingresso ao Coral Paulistano em 1936 e se casou alguns poucos meses 

antes da viagem. O casal foi acompanhado pela Dona Graça, mãe de ―Anita‖ - como era 

tratada a esposa do compositor -, e após quatro dias, a embarcação aportou no litoral do 

Espírito Santo, quando Guarnieri escreveu uma pequena mensagem otimista a seu 

amigo e mentor: 

 

Caro Mário, 

Deste mar de navegar Anita e eu, mandamos as nossas saudades ao 
bom amigo. 

Mário, estamos fazendo uma ótima viagem. Tudo concorrendo para a 

nossa completa felicidade. 

                                                
149 Afirmação restrospectiva de Guarnieri ao cabo da viagem. Autor desconhecido. ―Esteve na Europa se 

aperfeiçoando com as maiores figuras do mundo musical‖. Diário da Noite, São Paulo, 29 Dez. 1939 

apud WERNET, 2009, op. cit., p. 178. 
150 GUARNIERI, 1939, op. cit. apud SILVA, 2001, op. cit., p. 227. 
151 Segundo Flávia Toni, ―Um primeiro levantamento de dados mostrou que o mestre francês ministrava 

aulas particularmente para uma gama variada de alunos do Canadá, Estados Unidos, Japão, França e 

Portugal.‖ Cf: TONI, 2007, op. cit., p. 111. 
152 Ibidem, p. 110-111. 
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Um grande abraço do Guarnieri.
153

 

 

A viagem começou, de fato, muito bem, mas após desembarcar na França, em 

16 de julho, Guarnieri ainda esperaria até o dia 20 de setembro para ir ao encontro de 

um professor. Segundo seu próprio depoimento, a chegada coincidiu com o verão, 

época de ―completa paralisação artística‖, e, além do mais, deveria se estabelecer 

primeiramente com sua família antes de iniciar as aulas. Neste meio tempo, pelos 

motivos apontados pouco acima, veio a escolha por Charles Koechlin, que seria seu 

professor de contraponto, fuga, estética musical, orquestração e instrumentação. E, 

através da indicação do professor francês, entrou em contato com François Rühlmann, 

diretor da Ópera de Paris, com quem estudaria regência de orquestra e coral. Koechlin 

tinha grande sintonia com as vanguardas musicais e os mais modernos procedimentos 

composicionais. A ele ―nenhuma excentricidade escandalizava [...], praticava todos os 

sistemas[...]: politonalidade, atonalidade, dodecafonismo, vocabulários os mais 

avançado e intimidantes da vanguarda.‖
154

 No entanto, se Koechlin tinha grande contato 

com as vanguardas, seu conhecimento era também destacado quanto aos procedimentos 

composicionais tradicionais, o que dava grande espaço para que seus alunos pudessem 

desenvolver uma personalidade artística variada, sem maiores intervenções estéticas do 

mestre. 

O período de estudos iniciou-se no dia 30 de setembro, dez dias após o contato 

inicial, quando Koechlin enviou uma melodia de coral a ser trabalhada a quatro vozes 

pelo compositor até o dia 5 de outubro, data da primeira aula. As outras que seguiram, 

via de regra, tiverem este roteiro: o professor entregava um tema a Guarnieri que 

deveria trabalhá-lo em forma de coral ou fuga. No entanto, o compositor recordou-se 

posteriormente que seu conhecimento musical precisava ser aprimorado desde os 

fundamentos mais básicos, revelando as deficiências estruturais no ensino musical 

brasileiro. Em carta à pianista Zuleika Guedes, datada de 1955, ele diz: 

 

Quando fui à Europa, como prêmio de viagem, depois de passar por 

um concurso público, escolhi Paris como porto seguro para as minhas 

atividades. Em Paris procurei o grande músico (digo assim por 

considerar esse termo o maior, quando é usado com propriedade) 
Charles Koechlin. Quando fui procurá-lo, em vez de fazer como 

qualquer outro compositor o faria, disse-lhe que queria estudar 

                                                
153 GUARNIERI, Camargo. Carta a Mário de Andrade. Espírito Santo [navio Kosciuszko], 28 de Junho de 

1938 apud SILVA, 2001, op. cit,  p. 226. 
154 Ibidem, p. 44. 
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harmonia com ele. Perguntou-me: O senhor já estudou? Respondi-lhe: 

Não! Desejo aprender desde o começo. E assim o fiz, minha amiga. 

Começamos desde o comecinho, estudando intervalos, os acordes de 3 
sons (as tríades), de 4 sons (as tétrades), enfim tudo, tudo. Fiz isso 

porque sentia algumas dúvidas de que no Brasil ninguém havia me 

ensinado. Depois de algum tempo ele me conheceu melhor daí 
tomamos outro rumo no estudo, mas eu já havia aproveitado tudo 

quanto desejava da sabedoria dele.
155

 

 

Foram totalizados onze encontros no ano de 1938 e mais vinte encontros em 

1939. Mas a viagem à França não se resumiu apenas a estudos. Guarnieri também 

logrou ampliar sua rede de contatos, mostrar suas obras e fazer-se conhecido: 

―Constantemente sou convidado para recepções em casas de famílias de artistas e assim 

estou ficando conhecido e fazendo conhecida a minha música‖,
156

 como disse em carta a 

Mário de Andrade. O compositor deu três concertos na viagem: dois na Révue 

Musicale, reunião de intelectuais, compositores e críticos e um com a Orquestra 

Sinfônica de Paris, todos eles tendo como intérprete a soprano luso-brasileira Cristina 

Maristany. Guarnieri comenta também um caso curioso envolvendo um concerto que 

poderia ter sido realizado em Berlim: 

 

Fui convidado também para dirigir um concerto sinfônico de minhas 
composições na ―Runchpunk‖, grande estação radiofônica existente 

em Berlim. Como, entretanto, as autoridades alemãs, através de um 

retrato meu que foi enviado pela propaganda, me considerassem 

judeu, não foi realizado o concerto.
157

 

 

Não há consenso sobre as ascendências de Guarnieri; na verdade, essa não era 

uma questão que incomodava quem quer que fosse. O fato das autoridades nazistas 

terem identificado o compositor como judeu pode decorrer da forma avantajada de seu 

nariz, muitas vezes alvo de comentários de amigos e jornalistas. Guarnieri comenta, 

ainda, que só não teve mais divulgação internacional porque a Guerra também destruiria 

seus planos: 

 

A guerra que hoje fere novamente a consciência da humanidade, em 

cheio, me feriu também. Neste inverno seria lançado definitivamente 

em Paris. Cortot, Munch, e Nadia Boulanger já se haviam 

                                                
155 GUARNIERI, Camargo. Carta a Zuleica Guedes. São Paulo, 5 de agosto de 1955 apud TONI, 2007, op. 

cit., p. 122. 
156 GUARNIERI, 1939, op. cit. apud SILVA, 2001, op. cit., p. 244. 
157 Autor desconhecido. ―Regressou da Europa o maestro Camargo Guarnieri‖. Folha da Noite, São Paulo, 

9 Dez. 1939 apud WERNET, 2009, op. cit.,  p. 176. 
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comprometido a executar diversas composições minhas, em primeira 

audição. Contava com um sucesso extraordinário, sobretudo levando 

em conta a projeção mundial desses nomes. Mas a guerra, com toda a 
sua imensa brutalidade, dilacerou os meus planos de trabalho.

158
  

 

De fato, a estada em Paris foi interrompida muito antes do prazo máximo de 

vigência da bolsa. A partir de 1939 a situação do compositor piorou consideravelmente 

devido a problemas com os relatórios para a manutenção da bolsa,
159

 com o pouco 

dinheiro que recebia para se manter e viver a cultura local
160

 e principalmente devido ao 

clima de guerra iminente. Em algumas cartas a Mário de Andrade no período, o 

compositor demonstrava seu medo em relação à política: 

 

Se a natureza começa a anunciar a primavera, os homens querem a 

todo custo anunciar a guerra! Rimou por acaso, não tive essa intenção. 
Meu amigo, temos passado uns bocados bem tristes aqui! Essa história 

de discurso por aqui, é assombração!!! Cada um que vai falar, põe 

todo o mundo numa inquietação terrível. Não sei se conseguirei 
chegar até o fim do meu pensionato! Qualquer dia estou chegando por 

aí, isso se der tempo!... É possível que a gente morra aqui como 

rato!
161

 

 

A Guerra passou a assombrar o compositor e sua família, que permaneceu na 

França até o dia 2 de dezembro de 1939, retornando, então, para o Brasil. Diversos 

fatores impulsionaram Guarnieri a embarcar de volta a sua terra: a possibilidade de 

atraso e corte da bolsa, cujo baixo valor mal dava para se manter numa cidade onde a 

inflação e o câmbio o prejudicava constantemente, o terror da guerra anunciada e seus 

                                                
158 Autor desconhecido. ―Esteve na Europa se aperfeiçoando com as maiores figuras do mundo musical‖. 

Diário da Noite, São Paulo, 29 Dez. 1939 apud Ibidem, p. 179. 
159 Como forma de manter a bolsa de estudos, Guarnieri deveria enviar relatórios periódicos sobre os 

resultados alcançados. Em carta a Mário de Andrade, datada de 30 de março de 1939, Guarnieri 

demonstra seu susto e medo por ter se esquecido de enviar o primeiro relatório, o que poderia ocasionar a 

perda da bolsa. Pede a seu tutor que interceda por ele em São Paulo, pedindo mais tempo para a entrega 

do relatório, alegando que chegou em uma época de paralisação artística e assim atrasou o início de seus 

estudos. Guarnieri pede também para que o crítico paulistano lhe ensine a formular o referido relatório. 

GUARNIERI, Camargo. Carta a Mário de Andrade. Paris, 30 de março de 1939 apud SILVA, 2001, op. 

cit., p. 241. 
160 Guarnieri passou por dificuldades financeiras em sua estada pois além de ter de se manter assim como a 

sua esposa e a sua sogra, teria também de enviar pensão para seu filho do outro casamento. O 
recebimento do valor da bolsa atrasava eventualmente mas felizmente isso não atrapalhou seus estudos 

pois Koechlin não se importava de receber seu pagamento com atraso. Cf: TONI, Flávia Camargo. Mon 

chèr élève: Charles Koechlin, professor de Camargo Guarnieri. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 

(IEB), n. 45, pp.107-122, setembro, 2007. p. 117. Outro problema era o próprio valor da bolsa, que mal 

dava para o compositor se manter junto com a sua nova família. Guarnieri relata que por sorte recebia 

convites para assistir a diversos concertos, que de outra forma não seriam apreciados. Em Carta a Mário 

de Andrade, ele reclama que ―no mundo inteiro as bolsas de viagem são quase o dobro!‖ Cf: 

GUARNIERI, Camargo. Carta a Mário de Andrade. Paris, 13 de maio de 1939 apud Ibidem, p. 244. 
161 GUARNIERI, 30 de março de 1939, op. cit. apud Ibidem, p. 242. 
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preparativos sombrios, a mudança de Koechlin para outro ponto do território francês a 

fim de fugir da ameaça bélica e a ameaça da invasão nazista o fizeram tomar tal decisão. 

Voltar para o Brasil não era uma escolha agradável visto que Guarnieri constantemente 

lamentava em cartas sobre o futuro retorno ao ambiente musical paulistano: ―Adoro a 

França e desejo ficar aqui até o último dia que tiver direito [...]. Sei que quando voltar 

terei que lutar furiosamente para me adaptar a esse meio que conheço sobejamente.‖
162

 

Também acreditava que essa seria o seu último grande período de estudos, programados 

de tal modo que três anos seriam pouco para que o compositor voltasse ao Brasil 

―arrotando sabedoria‖.
163

 

A viagem programada para durar três anos encontrou seu fim na metade do 

período proposto e se Guarnieri não retornou ao Brasil com toda a bagagem de 

conhecimento que desejara, ao menos trouxe o conhecimento necessário para poder 

realizar, na década de 1940, seus desígnios de compor para grandes e complexas formas 

orquestrais. O Concerto nº1 para violino e orquestra (1940) é fruto desse período de 

estudos na França e, por ser o primeiro trabalho realizado após o retorno, indica as 

pretensões sinfônicas do autor. A peça tem duração de 21 minutos e 29 segundos, um 

tamanho considerável se comparada com as obras anteriores, e foi composta para um 

total de trinta e cinco instrumentos, incluindo o violino solo, sendo que alguns foram 

utilizados sob a forma de duplas idênticas, como a flauta, o oboé, o clarinete, o fagote, o 

piston em dó, o trombone e o violino; um deles, o corne em fá, foi representado por 

quatro instrumentos divididos em dois grupos com partituras distintas. Destacamos 

também os instrumentos de percussão e os tipicamente brasileiros, como o xocalho, o 

réco-réco, a cuíca, o triângulo, a caixa clara, o bombo e o prato. A uma primeira vista 

podemos dizer que se trata de uma orquestra de pequeno ou médio tamanho para a 

época, aproximando-se mais de uma formação orquestral clássica (feita para 

aproximadamente 35 músicos) do que romântica (que contava em média com 90 

intérpretes nas obras de Wagner, por exemplo). Alguns motivos conspiraram para tal, 

como a dificuldade de se achar muitos instrumentistas competentes no Brasil, problema 

apontado pelo próprio Guarnieri e também por Mário de Andrade em diversos 

                                                
162 Ibidem, p. 78. 
163 Em outubro de 1938, Guarnieri lamenta aos seus pais: ―O Governo devia me conservar por mais alguns 

anos aqui. Três anos é muito pouco. Não pense mal de mim Quero chegar arrotando sabedoria.‖ Ibidem. 

p. 80. 
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momentos
164

, mas o principal deles está relacionado ao fato de ser um dos primeiros 

empreendimentos orquestrais do compositor que ainda não tinha domínio sobre essa 

forma musical. A interpretação do Concerto nº 1 que utilizamos para tecer os nossos 

comentários foi gravada pela Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, tendo como 

violinista solista Luiz Filipe Coelho e a regência de Lutero Rodrigues, que afirmou a 

necessidade de fazer pequenas modificações na dinâmica orquestral a fim de deixar 

mais nítido determinadas passagens. Assim podemos notar, de fato, as dificuldades de 

Guarnieri com a escrita orquestral no início da década de 1940, mas, conforme aponta o 

próprio Lutero Rodrigues, suas modificações não foram estruturais, resumindo-se a 

pequenos apontamentos para melhorar a dinâmica orquestral, algo que, segundo 

acredita, fazia parte da própria intenção do compositor, que naquele momento não tinha 

muita experiência nesse tipo de empreendimento e não soube expressar tal dinâmica na 

escrita da partitura.
165

 

O primeiro movimento, chamado ―Heróico‖, se inicia com uma melodia ao 

violino solo enquanto a orquestra a acompanha principalmente através dos metais, das 

madeiras e da percussão. Logo após, os instrumentos de sopro respondem a essa 

melodia em um diálogo onde o violino logo toma a voz novamente com outro tema 

prontamente copiado pelo coro orquestral, que o executa com variações. A estrutura 

desse diálogo é representada pela ―fala‖ de um instrumento (ou um conjunto deles) e o 

quase silenciamento dos demais. Guarnieri não desenvolveu uma polifonia rica naquele 

momento forte e ritmado com o receio de que a orquestra silenciasse o som do violino 

na execução. O que observamos, então, é que enquanto o violino desdobra um tema, a 

orquestra se resume a um pano de fundo executado pelos instrumentos de sopro. Sobre 

esse pano de fundo o violino mescla melodias lentas e suaves, de coloração nacional, 

com solos muito rápidos e de difícil execução. É interessante notar a presença de 

trechos bem ritmados e até dançantes, que nos faz remeter às diferentes musicalidades 

brasileiras. Ao final do movimento há um trecho forte da orquestra seguido por um solo 

rápido do violino que culmina em um sereno diálogo desembocado em uma calmaria 

                                                
164 Se Guarnieri escrevesse um Concerto para muitos mais músicos a obra provavelmente não seria 

executada no Brasil, na época. Diz que são raros os intérpretes que conseguem executar bem suas 

composições. Além disso, lamenta a falta de recursos orçamentários destinados à Orquestra Sinfônica de 

São Paulo, que tinha de manter poucos músicos e ainda assim a baixos salários. Cf: Autor desconhecido. 

―Para que os músicos possam amar a música‖. Diário da Noite, São Paulo, 28 Out. 1943 apud WERNET, 

2009, op. cit., p. 119. 
165 Depoimento do regente Lutero Rodrigues ao documentário ―Notas soltas sobre um homem só‖, 

presentes no DVD ―Camargo Guarnieri: 3 concertos para violino e a Missão‖. Cf: GUARNIERI, 2011, 

op. cit. 
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gradativa que dá passagem ao segundo movimento ―Com grande Calma‖.  

Iniciado o segundo movimento, percebemos que este gira em torno de uma 

melodia temática executada por vários instrumentos da orquestra e também pelo violino 

solo em diferentes momentos. Há ai uma musicalidade delicada e relativamente simples, 

de grande beleza e mantendo relação lírica direta com o trecho anterior do concerto. As 

colorações nacionais não são propositadamente nítidas, assim como também não 

podemos observar quaisquer aproximações com a musicalidade da Sonata nº 2, por 

exemplo. Cabe notar que, no primeiro movimento, enquanto o violino solava a 

orquestra praticamente se silenciava (e vice-versa), agora, neste movimento mais calmo 

e de interpretação sutil, Guarnieri conseguiu equilibrar a intensidade do solo de violino 

com os trechos melódicos da orquestra, formando um belo dueto orquestral. 

O terceiro movimento, ―Muito alegre e ritmado‖, inicia-se com a orquestra 

executando um tema - como o nome promete - alegre e ritmado, prontamente repetido 

pelo violino solo. Esse início possui inconteste referência popular, recorrendo a 

intervalos temporais e a escalas que transmitem esse efeito ao ouvinte. Mas a alegria e o 

ritmo iniciais abrem espaço a outro trecho lento e belo, marcado novamente pelos 

diálogos entre o violino e a orquestra, esta, desta vez, explorando com mais logro a 

coloração entre os diversos instrumentos. Há uma alternância entre trechos melódicos e 

virtuosísticos do violino que desembocam no tema inicial executado pela orquestra até 

ser interrompida pela última vez pelo violino com um forte solo em tom de abertura ao 

―gran finale‖ típico dos movimentos orquestrais. Esse final é feito a duas vozes: os 

instrumentos de corda sustentam longamente uma nota que cria uma tensão realçada 

pelas batidas fortes da percussão; sobre esse clima desenvolve-se a melodia final 

executada pelos instrumentos de sopro juntamente com o violino solo, agora 

completamente silenciado pelo coro orquestral.  

O que podemos absorver em primeira instância desse concerto é justamente o 

enveredamento pela temática nacional e popular. Se compararmos com a Sonata nº 2 

para piano e violino, temos, então, um contraste muito grande entre essas obras 

separadas por sete anos. No entanto, devemos assinalar que não há um caminho reto 

entre vanguarda e nacionalismo nesse período da trajetória do compositor. O que vemos 

são pontos de maior ou menor aproximação com o nacional e com a música moderna 

(atonalista, via de regra). Quando Mário de Andrade conheceu Guarnieri em 1928, ficou 

atônito com a ―consciência nacional‖ que emanava de suas obras, mas, no início da 

década de 1930 até 1934, aproximadamente, o compositor se aproximou do atonalismo, 
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provavelmente em decorrência dos estudos com Lamberto Baldi e também do contato 

com partituras modernas do acervo pessoal de seu tutor estético. Esse período de 

―namoro com o atonalismo‖ foi duramente combatido pelo autor de Macunaíma, que, 

como principal interlocutor no período, reforçou no pensamento de seu aluno a 

necessidade de se construir uma música erudita legitimamente brasileira. Se Villa-

Lobos e Francisco Mignone, por exemplo, já traçaram esse caminho por outros meios 

como o da apropriação direta de melodias folclóricas, cabia, segundo Mário de 

Andrade, a Guarnieri alcançar o último estágio na evolução da música erudita brasileira, 

qual seja, o estágio do ―inconsciente nacional‖, onde a musicalidade brasileira estivesse 

arraigada no ―inconsciente‖ do compositor, que  criaria obras reconhecidas no mundo 

todo como ―brasileiras‖ independentemente das técnicas de composição e sem precisar 

recorrer a referências diretas ao folclore e ao popular. Para fomentar essa reflexão, 

citamos um trecho de entrevista do compositor após o retorno da viagem, quando estava 

se estabelecendo novamente no meio musical brasileiro como regente da orquestra do 

Teatro Municipal: 

 

[Repórter]: Pioneiro que é da música nacional, interpelamo-lo sobre 

este ponto, procurando mesmo ressaltar pseudo-teses defendidas, por 
muitos, sobre a inexistência de nossa música. 

[Guanieri]: - A tendência universal – disse – é para o nacional e não 

para o universal. Porque só se pode atingir o universal pelo 

nacional.
166

 

 

Guarnieri acreditava que a tendência musical no mundo todo seria atingir uma 

expressão artística dita ―universal‖ através do ethos nacional, tese defendida no Ensaio 

Sobre a Música Brasileira. Vem-nos, então, a pergunta: será que neste momento o 

compositor tinha alcançado esse último passo na evolução da música erudita nacional, 

ou seja, já podia ser considerado compositor ―nacional‖ ao invés de ―nacionalista‖? 

Difícil responder, primeiramente porque se trata de uma classificação feita por Mário de 

Andrade e que deve ser tomada com reserva aos olhos contemporâneos; depois, há de se 

destacar também que o conflito entre vanguarda e nacionalismo ainda não estava 

resolvido de forma clara na trajetória do compositor, para tal basta conferir a simpática 

carta escrita a H. J. Koellreutter em 1941, bem diferente da Carta Aberta publicada na 

imprensa paulistana em 1950. Ambas serão tratadas com maior cuidado no capítulo 

                                                
166 Autor desconhecido. ―A arte está intimamente ligada aos problemas sociais‖. Correio do Povo, Porto 

Alegre, 06 Nov. 1940 apud WERNET, 2009, op. cit., p. 191. 
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seguinte. O que nos parece, então, é que Guarnieri estava procurando esse caminho 

nacional ainda sem uma definição clara e objetiva de como aplicar as diferentes técnicas 

da vanguarda musical. Em outra entrevista após a viagem, o compositor parece ter 

absorvido em demasia as críticas de Mário de Andrade à sua Sonata nº 2. Vejamos: 

 

Notei, em Paris, um grande intelectualismo na música – 

intelectualismo que deturpa as criações espontâneas, que não quer, por 

nada, acreditar na força fecunda da inspiração. Esse grupo quer, por 

assim dizer, a manufatura musical...
167

 

  

Nota-se uma semelhança direta com diversos momentos da crítica de Mário de 

Andrade à Sonata nº 2. Guarnieri parece tê-las assimilado, o que explica, em parte, o 

distanciamento do atonalismo em seu Concerto nº 1.
168

 Esses indícios nos permitem 

imaginar a força do crítico e mentor na formação musical de seu aluno. Entretanto, cabe 

assinalar que um não era uma cópia intelectual do outro; eles tiveram, sim, divergências 

sobre diversos assuntos. Flávio Silva dedica boa parte de um artigo
169

 para comentá-las 

e cita as discordâncias sobre os compositores russos Tchaikovski, Shostakovitch e 

também Stravinsky, este último considerado por Guarnieri um de seus compositores 

favoritos mas relegado a segundo plano por Mário de Andrade. É certo que houve essas 

discordâncias, o que é algo totalmente natural nas relações humanas, mas devemos 

observar que elas perdem destaque quando comparadas com o peso do nacionalismo do 

mestre sobre o aluno.  

Por fim, resta-nos dizer que esses pontos estéticos na trajetória de Guarnieri não 

guardam relação com o caminho traçado por seu colega de geração Alberto Ginastera, 

inicialmente nacionalista e repleto de referências folclóricas das quais foi se afastando 

gradativamente para ir ao encontro das vanguardas estéticas, que passaram a predominar 

em sua obra a partir de determinado momento. 

A conflituosa relação entre vanguarda e nacionalismo na trajetória inicial de 

Guarnieri teve ligação direta com os caminhos e descaminhos pelos quais o compositor 

                                                
167 Autor desconhecido. ―Esteve na Europa se aperfeiçoando com as maiores figuras do mundo musical‖. 

Diário da Noite, São Paulo, 29 Dez. 1939 apud Ibidem, p. 179. 
168 Como dito anteriormente, e cabe ressaltá-lo aqui, Mário de Andrade não era necessariamente contra a 

música de vanguarda, o que ele havia criticado na sonata de Guarnieri foi a falta de coerência interna, 

segundo seu ponto-de-vista. No entanto, conforme a discussão foi ficando cada vez mais truncada e 

difícil, tal fato não foi devidamente entendido por Guarnieri, que interpretou boa parte das considerações 

de seu mentor como uma crítica unicamente direcionada à música de vanguarda e passou então a se 

distanciar do atonalismo. 
169 SILVA, Flávio. ―Camargo Guarnieri e Mário de Andrade‖. Latin American Music Review, Vol. 20, No. 

2. Autumn/Winter, 1999, pp. 184-212. 
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atravessou em sua fase de formação musical nessa década. Caso diverso ocorreu com o 

compositor portenho Ginastera, cujos anos 1930, em sua trajetória, ficaram marcados 

por estudos regulares e pelo direcionamento nacionalista de suas obras. Entretanto, cabe 

destacar que para pensarmos essa década na trajetória de Alberto Ginastera, também 

temos que levar em consideração o fator idade. Quando Guarnieri, com vinte e um anos, 

conheceu Mário de Andrade em 1928, o compositor argentino tinha apenas doze anos e 

tinha acabado de ingressar no Conservatório Alberto Williams, após quatro anos de 

estudos com uma pianista, Clara Molina. Somente no início dessa década viria a 

escrever suas primeiras composições intuitivas, que não entrariam para o posterior 

catálogo oficial de obras. Em 1934, quando da intensa discussão sobre a Segunda 

Sonata de Guarnieri, Ginastera, então com 18 anos de idade, recebeu um prêmio da 

Associação El Unísono pelas suas Piezas Infantiles, posteriormente também excluídas 

do catálogo oficial. A necessidade de se demarcar algumas comparações etárias se faz 

mais presente nos momentos iniciais da vida, quando alguns poucos anos fazem 

significativa diferença no desenvolvimento cultural, intelectual e até mesmo físico do 

indivíduo. 

Todavia, não só a idade traz esses indicadores de desenvolvimento mas também 

- e isso deve ser posto em primeiro plano para o nosso estudo - a condição econômica e 

social. E nesses quesitos o jovem Ginastera levava inconteste vantagem sobre Guarnieri. 

O compositor pertencia à segunda geração de argentinos natos em sua família, que teve 

tempo para crescer economicamente e atingir uma posição social confortável quando de 

seu nascimento. Seu avô paterno veio da Catalunha, na Espanha, enquanto sua família 

materna remetia à Lombardia, região da Itália setentrional. Seu pai possuía um próspero 

comércio de lãs
170

 e, indivíduo de uma tradição familiar do trabalho manual, pressionou 

seu filho para que cursasse uma escola de comércio nos anos 1930 caso a música não 

garantisse seu posterior sustento. Mas Ginastera estava certo de sua vocação e a 

condição pequeno-burguesa da família lhe assegurou o ritmo de estudos nos mais 

renomados conservatórios do país. Não esteve, como seu par Guarnieri, à mercê de 

professores que não se importavam de cobrar um salário que não poderia ser pago, nem 

a ritmos de estudos irregulares, muito menos teve de trabalhar e dedicar somente as 

horas restantes do dia à música. E, do ponto de vista social, mesmo se Guarnieri tivesse 

o poder econômico de bancar as melhores instituições de ensino musical do Brasil, 

                                                
170 STORNI, Eduardo. Ginastera. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1983. p. 61. 
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ainda assim encontraria um ambiente fortemente tradicionalista e com debilidades no 

conteúdo que dificilmente formariam, por si só, um compositor de envergadura. O 

pesquisador André Egg dedicou boa parte de sua tese de doutorado para analisar a 

precária situação dos conservatórios e o ambiente musical brasileiros. Afirma ele que a 

maioria dos compositores – entre os quais se encontra Guarnieri – tinha um aprendizado 

inicial informal, por meio de aulas com membros da família para depois improvisar nas 

bandinhas de divertimento popular. Tratava-se de um ambiente de pouca 

profissionalização, onde os conservatórios não eram sequer o principal pilar da 

formação daqueles músicos que tinham de dividir as horas de estudo e treinamento com 

outros trabalhos cuja remuneração ajudasse no orçamento familiar. O Instituto Nacional 

de Música (Rio de Janeiro) e o Conservatório de São Paulo, ―não estavam em condições 

de proporcionar a formação necessária a produzir compositores. Estavam limitados a 

formar músicos para as oportunidades de trabalho que se ofereciam como músicos de 

orquestra de ópera ou de música de baile e cinema.‖
171

  

Por outro lado, o ambiente musical argentino possuía instituições de ensino 

musical que contavam com músicos e professores mais qualificados assim como uma 

estrutura curricular que possibilitasse a formação completa de outros compositores. 

André Egg traça uma comparação entre o Brasil e outras localidades nesse sentido: 

 

Assim, em comparação com os similares europeus e mesmo sul-

americanos, o conservatório do Rio de Janeiro não teve um 
surgimento muito tardio. Mas sua implantação não foi efetiva. O 

modelo estabelecido pelo Conservatório de Paris previa um corpo de 

disciplinas como orquestração, formas musicais, contraponto, fuga, 
harmonia, composição, teoria e ditado, solfejo, história da música, 

estética, idiomas, declamação lírica, acústica, anatomia, além de todos 

os instrumentos, acompanhamento e improvisação. Este modelo foi 
seguido com poucas variações, por exemplo, pelo Conservatório do 

México, mas no Brasil seriam implantados apenas ―rudimentos da 

música e solfejo‖, ―regras de acompanhar e órgão‖ e alguns 

instrumentos, marcados ainda pela prática antiga de ser um mesmo 
professor a lecionar uma gama variada de instrumentos.

172
 

 

A Argentina pode ser enquadrada entre aqueles que seguiram o modelo do 

Conservatório de Paris com ―poucas variações‖. O musicólogo e diplomata Vasco 

Mariz, como observador dos ambientes musicais na década de 1950 endossa essa 

afirmação. Vale lembrar que, por ser membro do Ministério das Relações Exteriores, ele 

                                                
171 EGG, 2010, op. cit., p. 64. 
172 Ibdem, p. 67. 
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não poderia levantar comparações injuriosas sobre nenhum país e, portanto, sua 

observação nos parece buscar a parcimônia: 

 

Buenos Aires me parece indiscutivelmente o maior centro musical da 

América Latina. Desde o prestigiado Teatro Colón e a associação 
wagneriana até o interessante grupo Club Oriental, passando por 

entidades de nível artístico mais que louvável, é alentador comprovar 

a quantidade e a qualidade da atividade musical portenha. [...] 
Se é certo que tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo estão muito atrás 

do nível artístico de Buenos Aires, nós, em compensação, possuímos 

outros centros de bastante categoria com poderosas instituições e 

orquestras sinfônicas, cujos valores não podemos subestimar, tais 
como a de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Bahia, Recife etc, e 

até mesmo a nova Cultura Artística de Volta Redonda.
173

 

 

O símbolo dessa opulência invejável é o célebre Teatro Colón, fundado no 

século XIX para ser o maior do mundo, refletindo a preocupação artística portenha e a 

pujança de sua burguesia. A estrutura do teatro, o público exigente de alto padrão social 

e os altos salários pagos a compositores e instrumentistas foram responsáveis por 

concertos únicos na América Latina, naquela época.  

No ano de 1936, Ginastera veio a se matricular no Conservatório Nacional de 

Música y Arte Escénico, a fim de se aperfeiçoar na profissão. Lá teve aulas com 

professores de formação gálica como José André, Athos Palma e José Gil.
174

 Entretanto, 

como afirma Deborah Schwartz-Kates, ele absorveu também com esses professores 

formados na França a abordagem nacionalista na música erudita, algo acentuado através 

do contato com o compositor nacionalista Carlos López Buchardo, o homem à frente da 

instituição.
175

  

Cabe destacar, no entanto, que nesses anos de estudos de Ginastera, uma das 

grandes influências foi o compositor exilado russo Igor Stravinsky. O criador da 

Sagração da Primavera construiu sua carreira na França e teve destaque na cultura 

portenha da década de 1930 não só pela influência que exerceu sobre os compositores e 

professores dos conservatórios, formados naquele país na época da estreia de algumas 

de suas mais estrondosas obras, mas também por ele próprio ter visitado a Argentina no 

ano de 1936, ainda que naquela época seu direcionamento artístico seguia caminhos 

diferentes daqueles pelos quais ficou famoso em todo o mundo. A temporada de 

                                                
173 MARIZ, Vasco. Alberto Ginastera. Rosário: Sección publicaciones, 1954. pp. 5-6. 
174 STORNI, 1983, op. cit., p. 74. 
175 SCHWARTZ-KATES, Deborah. Alberto Ginastera: a research and information guide. New York: 

Routledge, 2010. p. 2. 
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Stravinsky em Buenos Aires e em Rosário teve enorme repercussão no mundo das artes 

e no jornalismo. Ele foi recebido na capital uruguaia por Athos Palma, diretor do Teatro 

Colón e professor de Ginastera. No mês em que permaneceu no país, promoveu 

concertos como diretor e intérprete de suas obras ao piano, gerando imenso debate 

jornalístico sobre sua figura.
176

  

Tal debate se concentrou em torno do fato do compositor russo não ser bem-

vindo em seu país natal devido à repressão soviética às manifestações artísticas de 

vanguarda. Curiosamente, no mesmo ano de 1936, o Pravda, jornal oficial do partido 

comunista soviético, havia lançado um artigo sobre a primeira composição reprimida e 

censurada no país após a institucionalização do realismo socialista.
177

 A vítima, ou 

melhor, o acusado de fazer ―Confusão ao invés de música‖ (título do artigo) foi o 

compositor Chostakóvitch com a sua ópera Lady MacBeth, considerada pelo partido 

como ―obra obscura e moralmente obscena‖ e como uma ―torrente de sons 

deliberadamente dissonante e desordenada‖.
178

 O jornal ameaçou o compositor, dizendo 

que aquele excêntrico jogo composicional poderia ―terminar muito mal‖.
179

 A trajetória 

de Chostakóvitch em permanente conflito com a repressão estatal soviética é uma das 

páginas mais sombrias e tensas da história da música.
180

 O sonho de Andrei Jdanov e 

outros burocratas vigilantes do campo artístico era que se fizesse uma música simples, 

assimilável pelo povo, e de expressão russa pautada no folclore, com o intuito de que os 

operários ‗saíssem dos concertos assoviando as melodias‘, tirando dali os estímulos que 

dariam forças para as suas vidas e funções. A arte estaria a serviço de causas maiores, 

como o trabalho, e, portanto, deveria transmitir um sentimento alegre, forte e 

―progressista‖ - como se auto-designavam artisticamente. A música de Stravinsky, por 

seu caráter experimental e de vanguarda, era, portanto, vista como ―manifestação da 

decadente burguesia internacional‖ e esse conflito artístico o levou ao exílio. 

                                                
176 CORRADO, Omar. Stravinsky y la constelación ideológica argentina en 1936. Latin American Music 

Review, vol. 26, number 1, spring/Summer, 2005, pp. 88-101. p. 88. 
177 O realismo socialista foi uma doutrina estética aplicada a todas as formas de manifestações artísticas e 

culturais da URSS, oficializada, entre outros, por Andrei Jdanov e Burkhaim em 1934, no I Congresso de 

Escritores Soviéticos. Tal doutrina propunha uma arte com temas operários e também populares e 
folclóricos, os quais deveriam transmitir um sentimento otimista a ser inculcado em todo o povo 

soviético, de modo a criar as bases culturais que consolidassem a revolução socialista. Por ter o 

compromisso coletivista, combatia o chamado pessimismo e individualismo da arte burguesa. A doutrina 

foi dominante no meio artístico soviético até meados dos anos 1960, aproximadamente. 
178 ROSS, 2009, op. cit., p. 234. 
179 Idem. 
180 Para maiores informações, ver o capítulo ―A arte do medo: música na Rússia de Stálin‖, do livro ―O 

resto é ruído: escutando o século XX‖, escrito pelo crítico musical estadunidense Alex Ross. Cf: ROSS, 

2009, op. cit. 
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O debate na imprensa argentina que se deu sobre esse tema foi acentuado após 

depoimento de Stravinsky sobre a música russa da atualidade: 

 

Muito pouco conheço da música de meu país na atualidade... creio 

que, no fundo, não há grande coisa, ou, mais bem dito, nada novo. 
Penso que uma nação que sofreu tal velcro em sua estrutura social, 

não pode produzir, no momento, obra de arte interessante. Estão 

fazendo ―outra coisa‖, eu sei, mas, desgraçadamente, esta coisa não 
participa da arte porque é simplesmente um artigo de propaganda.

181
 

 

Os periódicos de esquerda, via de regra, atacaram fortemente o compositor ao 

afirmar que ―Stravinsky é inimigo da democracia‖, título de matéria do jornal 

sensacionalista Crítica, fundado em 1913 com postura conservadora mas que na década 

de 1930 mudaria de direcionamento ideológico. Por outro lado, a vinda do compositor 

foi muito festejada pelo grupo de intelectuais ligados à revista Sur, que apoiava a arte 

moderna.  

Alberto Ginastera, por sua vez, não pensou a vinda do compositor russo a partir 

da ótica política, ficando ao lado daqueles que nutriam interesse pelas suas concepções 

musicais, sem necessariamente tocar em questões ideológicas. O jovem compositor 

argentino tinha declarada afeição pelo autor da Sagração da Primavera e acompanhou 

seus concertos no Teatro Colón. Ali, tinha acesso livre às apresentações devido ao seu 

trabalho como assistente desde 1934.
182

 Cabe destacar, no entanto, que a influência da 

obra de Stravinsky sobre Ginastera não se deu somente através dessa temporada de 

1936 mas já vinha sendo desenvolvida na formação do compositor argentino por meio 

de seus professores de formação francesa, seja no Conservatório Alberto Williams, no 

qual iniciou seus estudos formais em 1928, seja no Conservatório Nacional de Música y 

Arte Escénico, onde ingressou no mesmo ano da vinda do compositor russo. A biógrafa 

Pola Suárez Urtubey afirma que Sagração da Primavera foi o grande descobrimento 

para Ginastera naqueles anos, e, conforme o compositor, ―me mostrava um mundo 

sonoro, rítmico e estético inusitado‖.
183

  

É através da origem social que devemos situar a estreia de Alberto Ginastera 

com o balé Panambí, iniciado no ano de 1935 e finalizado dois anos depois. Nesse meio 

tempo o compositor ingressou no Conservatório Nacional, onde completou sua 

                                                
181 Apud CORRADO, 2005, op. cit., p. 89. 
182 STORNI, 1983, op. cit., p. 73. 
183 URTUBEY, Pola Suárez. Alberto Ginastera: en 5 movimientos. Buenos Aires: Editorial Víctor Lerú, 

1972. p. 23. 
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formação, e assistiu à temporada de Stravinsky em seu país natal. O nosso cuidado ao 

trabalhar esses aspectos sociais que permearam a formação do compositor argentino tem 

como intuito demarcar uma comparação entre Ginastera e Guarnieri que seja entendida 

principalmente a partir do viés histórico e social. Não acreditamos que um compositor 

possa ser entendido somente a partir de seu talento criativo, apesar de não negarmos 

esse atributo como fundamental, mas as trajetórias de ambos devem ser entendidas 

principalmente a partir do ambiente social, econômico e cultural que deixaram marcas 

profundas em suas carreiras artísticas. Desse modo, antes de iniciarmos as comparações 

entre os compositores analisados no presente trabalho podemos afirmar que a formação 

musical do compositor portenho, em seu próprio país, foi menos conturbada e mais 

completa que a de seu par brasileiro. E isso teve algumas conseqüências imediatas em 

seus inícios de carreira, como veremos. 

À primeira vista, o opus 1 de Ginastera – Panambí - surpreende por ser uma 

composição orquestral de grande duração (39 minutos e 18 segundos). Caso o leitor não 

tenha em mente as diferenças cruciais no desenvolvimento desses dois compositores, 

pode chegar erroneamente à conclusão de que Ginastera foi ―melhor‖ compositor que 

Guarnieri por sua primeira obra
184

 ter atingido a pretensão orquestral que o compositor 

brasileiro só desenvolveria com propriedade
185

 no início da década de 1940, ou seja, 

doze anos após o início de seu catálogo oficial de obras. Quando Ginastera completou 

Panambí tinha apenas vinte e um anos de idade e quando Guarnieri escreveu seu 

Concerto nº 1 para violino e orquestra, contava então, trinta e três anos de idade. Uma 

diferença etária considerável que diz muito mais respeito aos ambientes onde 

floresceram do que sobre a capacidade criativa de ambos. 

O balé trata de uma história de amor e magia baseada na lenda romântica de 

Félix L. Errico.
186

 O enredo tem por base o folclore guarani, grupo de povos que 

habitaram, entre outras regiões da América do Sul, a região norte e litorânea da 

Argentina, ao redor da bacia do rio Paraná, onde se passa a história. O nome provém da 

língua tupi e significa ―água de borboleta‖, sendo resultado da junção de ―panamá‖ 

                                                
184 É importante ressaltar que o balé Panambí é a primeira obra do catálogo oficial de Ginastera. Antes 

dessa composição, Ginastera tinha aproximadamente cinqüenta músicas anteriores que foram rejeitadas 

devido à sua forte autocrítica.  
185 Camargo Guarnieri teve, ao longo da década de 1930, algumas poucas experiências orquestrais, como a 

Suíte Infantil (1929), o Concerto nº 1 para piano e orquestra (1931) e a obra Flor de Tremembé (1937), 

composta para 15 instrumentos solistas e percussão. No entanto, cabe destacar que o próprio compositor 

não considerava ter atingido de forma satisfatória o domínio sobre a escrita para grandes formas 

orquestrais, daí a necessidade de seu aperfeiçoamento artístico na França. 
186 URTUBEY, 1972, op. cit., p. 35. 
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(borboleta) com ―‗y‖ (água). Nessa primeira obra oficial, Ginastera não utiliza o folclore 

gaúcho, o principal pilar do nacionalismo artístico em seu país. Sua opção se dá pela 

temática americana pré-hispânica guardando, assim, clara sintonia com a proposta 

primitivista de algumas das obras de Stravinsky, como Pássaro de Fogo (1910) e a 

própria Sagração da Primavera (1913). De fato, parece ser muito difícil escapar da 

influência do compositor russo ao se remeter a tal temática, da mesma forma que 

observamos uma influência debussyniana no que há de ―vago e poético‖
187

 nos 

movimentos lentos que ―descrevem‖ as paisagens selvagens americanas.  

A versão que utilizamos para tecer breves comentários foi registrada pela 

orquestra sinfônica de Londres sob a regência de Gisèle Ben-Dor em 1999. O balé é 

composto por dezessete movimentos que variam de 26 segundos a 4 minutos e 42 

segundos. De um modo geral, Panambí é composta através de um jogo de tensões entre: 

1 - Techos lentos e harmoniosos com a função de ―pintar‖ a paisagem primitiva da 

América, como nos movimentos I (Claro de luna sobre el Parana), V (Escena), IX 

(Juego de las deidades del agua) e XVII (El Amanecer), sendo que este último demarca 

maior influência do Pássaro de Fogo, de Stravinsky, e tem a função de representar o 

desfecho glorioso das tensões líricas da obra; 2 – Trechos violentos ou tensos com 

primordial participação da percussão e das cordas sustentando um clima selvagem de 

guerra iminente anunciada pelos instrumentos de sopro – que têm função primordial 

nesse balé -, como nos movimentos II (Fiesta indigena), IV (Danza de los guerreros), X 

(Reaparece el Echicerro – Los gritos del Echicerro), XI (Inquietud de la tribu), XII 

(Invocación de los espíritus poderosos), XIII (Danza del Echicerro), XIV (Aparición de 

Tupa); 3 – Trechos sentimentais e lentos, guiados mormente por um solo de flauta ou 

fagote, que dão um tom mágico no desenvolvimento lírico do roteiro da peça, como nos 

movimentos III (Ronda de las doncellas), VI (Pantomima del amor eterno), VII (Canto 

de Girahu), VIII (El Echicerro se dirige hacia Girahu), XIV (El Echicerro habla) e XV 

(Lamiento de las doncellas). Não obstante o seu valor inegável, Panambí é um balé de 

um compositor deslumbrado com o autor da Sagração da Primavera. Apesar de seu 

rigor na construção formal, esteticamente é ainda uma obra de um estudante que não 

encontrou em definitivo a sua identidade. Esse paradigma Stravinskyano revela a força 

da formação francesa que se recebia nos conservatórios portenhos, que congregavam 

temáticas nacionais com a escrita musical gálica.  

                                                
187 Definição de Otto Maria Carpeaux. CARPEAUX, Otto Maria. O livro de ouro da história da música. 

Rio de Janeiro: Sinergia: Ediouro, 2009. p. 411. 
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A própria escolha do formato ―balé‖ demonstra a força dessa influência. Tal 

gênero torna muito arriscado um início de carreira pois sua performance é onerosa e 

demanda diversos profissionais, um risco que dificilmente um diretor de teatro iria 

correr por um jovem compositor, por mais promissor que ele fosse. No entanto, 

Panambí teve sua estreia no mesmo ano de 1937 no Teatro Colón, não como um balé, 

mas sim sob a forma de uma suíte orquestral
188

 em meio a obras de Bach, do compositor 

polonês Karol Szymanowski e do compositor tcheco Jaromír Weinberger, algo ainda 

assim invejável entre os compositores argentinos. Juan José Castro, diretor do teatro, 

demonstrou enorme interesse pelo opus 1 do jovem Ginastera e pediu para que ele 

recortasse alguns momentos do balé de forma que tornasse possível sua execução. Seu 

pedido foi atendido com a suíte orquestral formada pelos movimentos: I - Claro de Luna 

sobre el Parana; II - Invocación a los Espiritus Poderosos; III - Lamento de las 

Doncellas e IV – Fiesta Indígena – Ronda de las Doncellas – Danza de los Guerreros.
189

 

Com efeito, Juan José Castro foi fundamental para impulsionar a carreira de Ginastera. 

Este dificilmente teria visibilidade nesse momento sem o apoio do membro do grupo 

Renovación, que se interessou pela obra não apenas pelo que ela tinha de vanguarda – 

como no movimento Canto de Girahu
190

 -mas também pela promessa de compositor que 

ela trazia consigo. O interesse de Juan José Castro por Ginastera foi acompanhado pela 

imprensa após a execução da suíte orquestral no dia 27 de novembro de 1937. No dia 

seguinte, o crítico José André publicou no jornal La Nacion
191

 que ―Juan José Castro 

cuidou dessas páginas juvenis com o mesmo esmero e dedicação que põe a serviço dos 

grandes maestros.‖
192

 Os elogios, no entanto, não se restringiram somente ao diretor. O 

crítico de La Nación dedicou a maior parte de seus comentários ao balé de Ginastera, 

                                                
188

 A estreia do balé completo se deu no dia 12 de julho de 1940, sob a direção de Juan José Castro e com 

coreografia de Margarita Wallman. Mesmo após essa distância temporal considerável entre a escrita da 

peça e sua execução, pode-se dizer que esta última se deu em grande medida pelo interesse criado por sua 

anterior suíte orquestral. 
189 SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit, p.45-46. 
190 Esse movimento inicia-se com um solo de flauta que se desenvolve sem acompanhamento harmônico 

por um momento. Após alguns compassos, a orquestra cria uma base harmônica atonal, mas sem ser 

dodecafônica, como afirma Pola Suarez Urtubey, e com um ritmo completamente recortado representado 

por sons esparsos na percussão. A flauta prossegue seu solo sobre essa harmonia de vanguarda atonal. 
Sobre o fato de Juan José Castro não ter se interessado somente pelo o que a obra tem de vanguarda, basta 

lembrar que ele não se importou desse movimento, o mais vanguardista de todo o balé, não ter participado 

da suíte orquestral. Considerações sobre a base atonal sem ser dodecafônica, Cf: URTUBEY, 1972, op. 

cit., p. 7.  
191 O jornal La Nacion foi criado em 1870 pelo presidente Bartolomé Mitre. Editado em Buenos Aires, esse 

diário matutino veio a se tornar um dos mais destacados do país através de um viés político conservador. 

No entanto, cabe destacar que em suas colunas e críticas passaram personagens de diversas correntes 

ideológicas. No ano de 1937 era comandado por Luis Mitre, neto do fundador do periódico. 
192 ANDRÉ, José. ―Los concertos en el Colón‖. La Nacion, Buenos Aires, 28 Nov. 1937. 
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revelando sua empolgação com o jovem compositor. Ao comentar a suíte orquestral 

apresentada, declara: 

 

Pode-se afirmar, sem incorrer em uma apreciação precipitada, que 

estes fragmentos [do balé] constituíram uma revelação. Poucas vezes, 
com efeito, entre nós, um jovem compositor, ao iniciar-se no gênero 

sinfônico, demonstrou maior domínio na técnica e no conceito de sua 

arte. Sem recorrer a temas autóctones, valendo-se simplesmente de 
alguns ritmos nacionais e certos instrumentos típicos de percussão o 

autor criou, sem embargo, uma atmosfera colorida e profundamente 

evocadora. No entanto, o mais importante neste trabalho é a qualidade 

do músico que se manifesta. Já havíamos julgado algumas de suas 
obras de câmara que permitiam vislumbrar esses dotes. Os trechos de 

―Panambí‖ que escutamos ontem à noite nos afirmam, 

categoricamente, que Alberto Ginastera é um compositor de quem a 
nossa música pode esperar muito. O público testemunhou sua 

admiração com expressivas demonstrações de agrado.
193

 

 

A crítica positiva à estreia de Ginastera não vale somente por demonstrar o 

precoce valor outorgado ao compositor portenho; indica-nos também, de modo 

implícito, o consenso em torno do nacional na música erudita argentina. O fato do jornal 

se silenciar sobre a temática folclórica apresentada permite-nos inferir que a figura do 

gaúcho não carregava sozinha a bandeira da ‗argentinidad‘ e, como vimos, a temática 

pré-hispânica também poderia ser associada ao nacionalismo artístico, principalmente 

pelo fato da cultura indígena ter sobrevivido em algumas localidades, como no noroeste 

do país (Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Fé...) e no sul (Terra do Fogo), por exemplo. Na 

própria trajetória de Ginastera, o gauchismo e o pré-hispanismo tiveram seus lugares na 

temática musical, com maior acentuação para o primeiro; no entanto, o pré-hispanismo 

reapareceu em outros poucos momentos de sua obra, como, por exemplo, em Ollantay, 

de 1947, e na Cantata para América Mágica, de 1960.  

O fato é que as manifestações artísticas pré-hispânicas vinham sendo estudadas 

principalmente a partir do início da década de 1930. Carlos Vega foi o grande 

responsável por essas pesquisas, o que lhe valeu o título de ―pai da musicologia 

argentina‖. No início da década de 1930 ele direcionou sua carreira para a pesquisa de 

musicalidades indígenas, como as dos Guaranis – o mesmo povo retratado em Panambí 

-, e em 1931 fundou o Gabinete de Musicología Indígena del Museo de Ciencias 

Naturales, que posteriormente viria a ser o Instituto Nacional de Musicología. Até o ano 

de 1937, data da estreia do balé, Vega tinha escrito três trabalhos musicológicos: La 

                                                
193 Ibidem. 
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música de un códice colonial del siglo XVII (1931), Escalas con semitons en la música 

de los antiguos peruanos (1932) e Danzas y canciones argentinas (1936). 

Se Stravinsky deu o mote e a base da musicalidade sobre os quais se 

assentariam Panambí, Carlos Vega deu o aporte para que Ginastera destacasse o 

colorido americano em sua obra através de seus estudos sobre instrumentos, ritmos e 

melodias pré-hispânicas.  

Outro ponto a ser ressaltado da análise de La Nación é sobre as referências ao 

folclore. O jornal aplaudiu a proposta de Ginastera de se valer simplesmente de ritmos 

nacionais e instrumentos típicos de percussão sem recorrer a ―temas autóctones‖, ou 

seja, apropriação direta de materiais folclóricos. Neste ponto, nota-se semelhança entre 

a música erudita brasileira e a argentina. Em meados da década de 1930, a proposta 

musical nacionalista nesses dois países era entendida de modo que a musicalidade 

folclórica já não mais deveria ser citada, cabendo ao compositor interiorizá-la e se 

exprimir por meio dela. 

Isso nos leva a levantar uma questão primordial: o que era o nacionalismo 

musical para Alberto Ginastera? O nacionalismo musical para Ginastera não tinha o 

mesmo significado que tinha para Camargo Guarnieri. Não houve, na sociedade 

argentina, um intelectual engajado com o tema capaz de mobilizar artistas e críticos pela 

causa a exemplo de Mário de Andrade. Esse paulistano não só defendeu o nacional no 

campo das artes como também o sistematizou teoricamente. O nacionalismo musical na 

Argentina era menos um ―projeto de futuro‖ do qual dependeria os rumos culturais de 

sua sociedade – sem a significação e o peso que tiveram para o Brasil, por exemplo - do 

que uma temática que vinha perdendo força conforme outras perspectivas emergiam. A 

música moderna e vanguardista vinha ganhando força com o grupo Renovación e se 

adaptou bem a uma sociedade de cunho cultural cosmopolita. Essa mudança temática 

foi acompanhada e de certa forma estimulada pela própria trajetória de Ginastera, que 

nas décadas de 1950 e 1960 se tornou conhecido e valorizado pela imprensa como o 

―compositor mais moderno da América Latina‖, como veremos nos capítulos seguintes. 

Parece-nos, portanto, que no caso de Panambí o compositor se valeu da temática 

folclórica não com um senso de ―missão‖ dentro da cultura de seu país, mas por 

influência direta de Stravinsky e de seus balés primitivistas. 

A influência de Stravinsky sobre o opus 1 de Ginastera também foi 

posteriormente percebida pelo mesmo crítico José André do La Nación em artigo do dia 

13 de julho de 1940. A data é um dia após a estreia do balé completo no Teatro Colón, 
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quando o crítico afirma que ―embora sua partitura evidencie uma marcada 

personalidade, manifestam-se algumas afinidades com o Stravinsky da primeira fase, 

particularmente o de ‗Sagração da Primavera‘ nas páginas tumultuosas (sobretudo no 

ritmo e na orquestração).‖
194

 A estreia do balé completo de Panambí recebeu 

considerável espaço na seção Espectaculos do jornal com direito a uma grande 

fotografia de um momento da apresentação assim como a descrição do roteiro da peça, 

análise geral da música e elogios ao compositor, aos intérpretes, aos dançarinos e à 

produção em geral. O crítico José André elogiou também a linguagem moderna da obra, 

―que não retrocede ante as mais ásperas dissonâncias e estranhas combinações [...]‖
195

. 

Ele não se incomodava com a modernidade e a vanguarda na obra do compositor 

portenho, até mesmo a estimulava, desde que não desembocassem num 

experimentalismo sem poder de expressão. É interessante notar que o Canto de Girahu - 

o mais moderno de Panambí - passou despercebido por José André, que apenas o citou 

sem despender maiores comentários, evidenciando assim a habitualidade com a música 

atonal na Argentina. Na mesma época, o dodecafonismo estava ainda chegando ao 

Brasil com o Grupo Música Viva, que viria a causar debates e conflitos no ambiente 

musical brasileiro. 

Ginastera, naquele período, se situava em sua fase denominada ―nacionalismo 

objetivo‖, consoante classificação feita pelo próprio compositor, marcada por uma 

grande aproximação com o nacionalismo musical pautado no folclore e no popular. No 

entanto, não havia clara definição sobre o modo de se utilizar esse folclore argentino, 

por mais elogioso que fosse não citá-lo diretamente; diferente foi o caso brasileiro, que, 

sob direcionamento de Mário de Andrade, foi definida a utilização de musicalidades 

folclóricas e populares sem citações diretas, mas se expressando por meio delas. Prova 

disso é que na própria trajetória de Ginastera o ―nacionalismo objetivo‖ é muitas vezes 

interpretado como uma fase ―na qual o material de raiz folclórica ou popular (A Sinfonia 

Porteña – 1942 – possui um tema de tango) está apresentado de uma maneira direta, 

com recorrência à tradição tonal‖,
196

 como afirma Pola Suárez Urtubey. No entanto, 

essa afirmação não é verdade por completo e merece ser matizada. Em primeiro lugar, 

de fato, encontram-se obras que utilizam citações diretas de materiais folclóricos e 

populares, como a Sinfonia nº 1 - Porteña (1942) e o balé Estância (1941), mas, por 

                                                
194 ANDRÉ, José. ―‗Panambí‘ fue estrenado en el Teatro Colón‖. La Nación, 13 Jul. 1940. 
195 Idem. 
196 URTUBEY, 1972, op. cit., p. 12. 
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outro lado, há obras que não apropriam diretamente o material folclórico como o 

próprio balé Panambí, fato que foi até mesmo elogiado pelo jornal La Nación. Outro 

ponto que merece ser matizado é a ―recorrência à tradição tonal‖ nessas obras da 

primeira fase de Ginastera. Nota-se que, de fato, há uma predominância da tonalidade 

nessas obras, o que facilitaria o uso direto ou indireto do material folclórico, no entanto, 

nelas se encontram também movimentos e trechos declaradamente atonais, como o 

Canto de Girahu, de Panambí. Portanto, as fases composicionais de Ginastera devem 

ser entendidas como fases de predominância de determinadas características 

composicionais, não como um sistema fechado e definido, justamente porque não havia 

um consenso teórico sobre o nacionalismo musical argentino a que o compositor 

pudesse recorrer, apesar da presença e da força dessa temática por décadas. Sobre este 

último fato, a pesquisadora Deborah Schwartz-Kates alega que o grande paradigma do 

nacionalismo musical para Ginastera não foi nenhum tratado de um musicólogo ou 

crítico argentino, mas sim as obras do compositor húngaro Béla Bartók. Pode-se dizer 

que o Allegro Barbaro, composto em 1911 e que combina musicalidades folclóricas 

húngaras e romenas, causou grande impacto no compositor argentino após ter 

presenciado sua interpretação por Arthur Rubinstein em Buenos Aires no início da 

década de 1930. A obra rústica, forte e rítmica de Bartók tem uma estrutura 

composicional facilmente associável à bravura e à valentia da figura do gaúcho. 

Posteriormente, Ginastera viria a se recordar do impacto da descoberta da obra: ―O 

Allegro Barbaro preencheu todas as lacunas que eu tinha na minha concepção de como 

forjar a música nacional‖.
197

 

A falta de um consenso teórico aceito pela grande maioria dos compositores 

argentinos teve suas consequências, como vimos, mas não tirou a força do movimento 

nacionalista naquele período, afinal, Ginastera iniciou e completou seus estudos com 

professores que lhe transmitiram essa proposta. Eles utilizavam, sobretudo, o folclore 

gauchesco em suas composições, o qual teve grande presença na maior parte da 

primeira fase composicional de Ginastera. No mesmo ano de 1937, o compositor viria a 

publicar seu opus 2: Danzas Argentinas, peça para piano executada em pouco mais de 

oito minutos que inaugura oficialmente seu direcionamento pela temática gauchesca. O 

primeiro e o terceiro movimento (Danza del Viejo Boyero e Danza del Gaúcho 

Matrero) são fortes e dançantes, com melodias centrais que remetem à musicalidade 

                                                
197 Carta de Ginastera para Kurt Pahlen, 19 Set. 1980 apud SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 3. 
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gaucha executada ao violão. Já o belíssimo segundo movimento (Danza de la Moza 

Donosa) é caracterizado por uma profundidade lírica evocativa da vida campesina, de 

ritmo lento e grande expressividade, em contraste com os outros movimentos. Como o 

nome indica, trata-se de um movimento pensado para ser executado por uma bailarina 

solo, diferentemente dos outros, criados para grupos de dançarinos. O periódico 

portenho El Diário publicou, em 28 de outubro de 1937, uma pequena nota sobre a 

interpretação dessa obra pelo pianista Antonio de Raco, de 21 anos de idade, a mesma 

que Ginastera, então. Apesar de a notícia ser direcionada aos dotes artísticos do notável 

pianista portenho, o periódico fez questão de ressaltar Ginastera como ―um dos mais 

sólidos valores jovens do país‖.
198

 Em uma breve análise sobre ―as três coloridas 

peças‖,
199

 foram citadas as danças folclóricas que lhe deram mote: o primeiro 

movimento (Danza del Viejo Boyero) teria uma aproximação com a ―refalosa‖, dança 

popular de pares soltos, de caráter burlesco, com sapateado e de vestimentas iguais às da 

―cueca‖, muito famosa no século XIX no Chile e na Argentina; o segundo movimento 

(Danza de la Moza Donosa), foi ressaltado pela ―agradável linha melódica evocativa do 

cantar popular‖;
200

 e o terceiro movimento (Danza del Gaúcho Matrero) foi aplaudido 

pela ―rítmica e pujante estilização do gato‖,
201

 esta última uma dança folclórica alegre, 

ágil e de par solto descrevendo um jogo amoroso, uma das mais famosas do século XIX 

em grande parte da América do Sul, com exceção do Brasil. 

A trajetória de Ginastera iria, a partir de então, enveredar quase completamente 

pelo nacionalismo nos anos posteriores. Uma análise sobre o catálogo de obras
202

 

permite-nos concluir que desde as Danzas Argentinas (1937) até o Duo para flauta e 

oboé (1945) – obra de transição estética -, ele criou uma única música que escapasse a 

essa temática: o Psalm 150 (opus 5), composto em 1938 como trabalho de conclusão de 

graduação no Conservatório Nacional, de onde sairia  ―com as notas mais altas, prêmios 

e uma consagratória iniciação pública‖
203

, além da titulação para se empregar como 

professor de música. O Psalm 150 tinha temática bíblica e inspiração musical no 

oratório de viés sacro e moderno O Rei David (1921), de Arthur Honegger
204

.  

Ainda tendo por base seu catálogo oficial de obras, percebe-se que, não 

                                                
198 Autor desconhecido. ―Antonio de Raco, Sobresaliente pianista‖. El Diário, Buenos Aires, 28 Out. 1937. 
199 Idem. 
200 Idem. 
201 Idem. 
202 Utilizamos o catálogo de obras compilado pela pesquisadora Deborah Schwartz-Kates por ser o mais 

completo em termos de detalhamento das obras. Cf: SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 40-94. 
203 STORNI, 1983, op. cit., p. 79-80. 
204 SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 3. 
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obstante a força de obras com temática gaúcha como o balé Estância (1941, opus 8), o 

nacionalismo de Ginastera explora também outras musicalidades argentinas, expressas, 

por exemplo, nas composições: Cantos del Tucumán (1938, opus 4) e Tres Piezas 

(1940, opus 6), formada pelos movimentos Cuyana (relativo à região de Cuyo, próxima 

aos Andes), Norteña (referência ao norte do país) e Criolla.  

Todavia, a partir de 1945, o compositor irá passar por um período de 

progressivo afastamento das temáticas nacionalistas a fim de utilizar com maior ênfase a 

linguagem moderna para expressar seu subjetivismo. A obra que inicia essa transição é, 

segundo o musicólogo brasileiro Vasco Mariz,
205

 o Duo para flauta e oboé, de 1945. 

Não se trata ainda de um dueto instrumental que esbanja técnicas de composições de 

vanguarda, mas, ao compará-lo com as obras que mais marcaram a fase composicional 

―nacionalismo objetivo‖, podemos perceber claramente um afastamento da temática 

nacional e um maior subjetivismo lírico do autor. Vale lembrar que a obra foi composta 

quando Ginastera estava em uma viagem aos Estados Unidos como bolsista da 

Guggenheim Foundation e sentiu-se inclinado pelos inúmeros horizontes estéticos que 

lhe vinham à vista. O Duo foi dedicado até mesmo a Carleton Sprague Smith, flautista, 

musicólogo e representante musical dos Estados Unidos na América Latina nos anos 

1930 e 1940, que interpretou a estreia da música em evento da Liga dos Compositores, 

em 1947. A transição definitiva para a segunda fase composicional – ―nacionalismo 

subjetivo‖ – só se completaria, no entanto, em 1947, quando do retorno de Ginastera 

para a Argentina, mas esse período será melhor analisado no capítulo seguinte do 

presente trabalho, quando faremos um semelhante esforço de análise histórica e social 

para compreender essa transição na carreira do compositor. 

                                                
205 MARIZ, 1954, op. cit., p. 11. 



CAPÍTULO 2 ENGAJAMENTO E IDENTIDADE MUSICAL NOS 

ANOS 1940 

 

 

Se a década de 1930 foi o período no qual Camargo Guarnieri e Alberto 

Ginastera deram seus primeiros passos decisivos no sentido de se consolidarem 

tecnicamente como compositores e esteticamente como nacionalistas, a década de 1940 

foi marcada por embates político-ideológicos em nível mundial que nos leva a mensurar 

qual o impacto que esse cenário teve em suas carreiras. Essa década, caracterizada em 

seu início pelo acirramento dos conflitos da Segunda Guerra e posteriormente pelo 

bipolarismo mundial decorrente da Guerra Fria, deixou marcas indeléveis na sociedade, 

atingindo também o campo artístico, que passou a ser dividido em todo o mundo 

ocidental entre os adeptos da arte de vanguarda e os partidários do nacionalismo de 

expressões técnicas mais usuais. No entanto, por mais que o debate político 

predominasse no período, ele não atingiu a todos da mesma forma, existindo diferentes 

graus de engajamento entre as duas tendências. Havia ainda os que relegaram a segundo 

plano uma possível iniciativa política em sua produção artística e intelectual. 

Nosso intuito nesse segundo capítulo é verificar de que forma os 

desdobramentos políticos afetaram (ou não) as trajetórias artísticas dos compositores 

analisados, uma vez que, como veremos, elas estiveram diretamente relacionadas à 

questão do nacionalismo e da vanguarda no período. No caso do compositor paulista 

Camargo Guarnieri, analisaremos a Carta Aberta Para os Músicos e Críticos do Brasil 

(1950), manifesto crítico ao grupo de compositores encabeçados pelo dodecafonista H. 

J. Koellreutter. A Carta Aberta é fruto do acirramento ideológico de fins da década de 

1940 e veremos de que modo a política se encaixa e até mesmo pode explicar em parte 

o documento. No caso do compositor portenho Alberto Ginastera, a política começou a 

participar de modo mais direto em sua trajetória a partir de 1945, quando o compositor 

firmou um manifesto democrático contra o governo militar instituído e foi, então, 

demitido de seu cargo de professor do Liceo Militar ―General San Martín‖. Esse 

conflito o estimulou a viajar aos Estados Unidos após o fim da Guerra para assumir uma 

bolsa de estudos da fundação Guggenheim, que lhe proporcionou conhecer e acrescentar 

ao seu vocabulário artístico as diversas tendências musicais ali apresentadas. Desta 

forma, o compositor tornou-se paulatinamente vanguardista abandonando em parte sua 
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preocupação com o nacionalismo artístico. Teria sido uma atitude política por parte de 

Ginastera contra um governo que se apropriava de símbolos nacionalistas em sua 

propaganda política? Ou se trata, acima de tudo, de uma opção artística de um 

compositor declaradamente apegado à forma e à técnica musical? 

 

 

Compositores engajados politicamente? 

 

Apesar do aparente teor reacionário da Carta Aberta de 1950, Camargo 

Guarnieri não nutriu, nem nos anos 1930 nem no começo dos anos 1940, aversão à 

música de vanguarda. Vimos no capítulo anterior que ele teve até mesmo um ―período 

de namoro com o atonalismo‖. No entanto, a utilização dessa técnica em sua obra 

marcadamente nacionalista não tinha resolução fácil e, de fato, o compositor não chegou 

a uma síntese bem delimitada de como tratar a questão no período. Prova disso é outra 

Carta Aberta (1941), muito menos famosa, que ele escreveu ao mesmo Hans-Joachim 

Koellreutter, até então recém-imigrado professor e compositor alemão. Neste 

documento, podemos verificar a simpatia do compositor paulista às técnicas de 

composição de vanguarda, ainda que com certas ressalvas. A carta, escrita dia 28 de 

novembro e publicada na edição de setembro da paulistana Resenha Musical, tem por 

objetivo comentar a ―interessante‖ Música de Câmera de Koellreutter, escrita para voz, 

viola, corne-inglês, clarineta baixo e tambor militar. Guarnieri inicia afirmando que caso 

conhecesse mais obras do compositor alemão, ―gostaria de fazer um estudo sobre você 

como compositor, mas limitar-me-ei, desta vez, a comentar a sua peça acima 

mencionada e expor meu ponto de vista sobre a teoria atonal‖
1
, revelando assim o 

grande interesse que a música lhe despertou. O autor da carta demonstra seu 

entendimento sobre a função estética do atonalismo ao comentar a escolha ―acertada‖ da 

poesia para a música: ―A imprecisão do assunto poético se uniu perfeitamente ao seu 

atonalismo.‖
2
 Desta forma, percebemos que Guarnieri enxergava o atonalismo como 

uma técnica que poderia trazer novas perspectivas sentimentais a uma composição. Da 

mesma forma tece elogios aos dotes criativos do compositor: ―Até o tambor militar, 

sempre empregado como reforço, ou então, marcador de ritmo, na sua peça atinge uma 

                                                
1 GUARNIERI, Camargo. ―Carta Aberta‖. Resenha musical, São Paulo, nº 37, set. 1941 apud SILVA, 

Flávio (org). Camargo Guarnieri: o tempo e a música. Rio de Janeiro: Funart; São Paulo: Imprensa 

Oficial de São Paulo, 2001. p. 123 
2 Idem. 
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expressão, ou melhor, é expressivo.‖
3
 E complementa ainda: ―Com dezessete 

compassos você me interessa muito mais que milhões de compassos doutros 

compositores.‖
4
 

No entanto, à parte os elogios iniciais, Guarnieri desenvolve uma crítica ao que 

considerava o grande problema do atonalismo: o problema do belo. E é aí que se inicia 

o breve debate que justifica a escrita da carta. Podemos perceber, ao longo de suas 

linhas, a ―franca simpatia pelo atonalismo‖ que o autor nutria, mas, ao mesmo tempo, 

ele tem 

 

[...] a impressão de que essas obras não chegam a ser belas, acho-as 

profundamente intelectuais. Tenho a impressão que o compositor, 

assim que traçou o plano formal, começa a escrever pensando 

exclusivamente na relação íntima dos doze sons e nas tendências 
através deles. A meu ver, a condução das linhas possui um sentido 

mais visual que, propriamente, auditivo. Talvez seja esse o motivo 

porque a música atonal não me proporciona prazer estético, portanto, 
não me emociona, não me comove.

5
 

 

O atonalismo, para o compositor paulista, tinha poder expressivo dentro de 

uma música, mas ele não conseguia enxergar beleza em uma composição inteiramente 

escritas nesses moldes. Para Guarnieri, por mais interessante que fosse do ponto de vista 

técnico, o atonalismo não gerava obras para a fruição estética: ―Mas será que a 

finalidade do artista é produzir obras interessantes?‖, ele se pergunta e assim termina a 

carta.  

Se a discussão estética nessa breve carta se conclui com uma interrogação, a 

capacidade de Koellreutter enquanto compositor é dada como certa. Guarnieri afirma 

que a criatividade do autor da Música de Câmera pode até mesmo justificar suas opções 

técnico-estéticas: ―Todos os meios são lícitos quando visam um fim puramente artístico, 

sincero.‖
6
 Por isso tranquiliza seu companheiro de profissão: ―Quanta gente ao ler a sua 

Música de Câmera vai odiá-lo! Não há de ser nada!‖
7
 E, por fim, profetiza um futuro 

glorioso a Koellreutter: ―Quero antever em você a mesma transição por que passou 

                                                
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Idem. 
6 Ibidem, pp. 123-124. 
7 Ibidem, p. 123. 
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Hindemith, que a princípio escreveu tanta música complicada, obscura, e hoje está tão 

claro, simples, perto de Bach...‖
8
 

Quem já leu a famigerada Carta Aberta aos Músicos e críticos do Brasil, 

escrita em 1950, certamente sentiu algum estranhamento ao tomar conhecimento dessas 

simpáticas linhas publicadas nove anos antes.  O fato é que nesse meio tempo muita 

coisa aconteceu na música erudita brasileira em consonância com o cenário político-

ideológico mundial, e entender essas mudanças é fundamental para que possamos 

esboçar um estudo crítico sobre a Carta Aberta de 1950. 

Para além do cenário musical, devemos ter em mente, a princípio, que 

Guarnieri e Koellreutter eram amigos próximos na época da escrita e publicação da 

Carta Aberta (1941) ora relatada. Em entrevista a Carlos Adriano e Bernardo Vorobow 

em 1999 para o jornal Folha de São Paulo, Koellreutter reafirmou seus laços afetivos 

com Guarnieri no período: 

 

Folha – Como foi a sua relação com o maestro e compositor 

Camargo Guarnieri? 

Koellreutter – Ele voltou de Paris e ficamos muito amigos. Ele era 

regente do Teatro Municipal, e eu toquei com ele. Foi muito bom. 
Quando tive a doença de chumbo, morei numa favela em Indianópolis 

(São Paulo). Ele sabia que eu estava gravemente doente e sempre me 

visitava, em 41. Quando estava na favela, nossas mulheres se 

encontraram e discutiram sobre quem trouxera o dodecafonismo ao 
Brasil, o responsável por essa revolução. Me contaram, pode ser 

fofoca, que elas brigaram no salão de chá do Mappin. Camargo de 

repente não falou mais comigo. Quando fez 70 anos, participamos de 
um concerto em Teresópolis. Nunca mais fomos amigos íntimos como 

no início.
9  

 

Apesar do tom memorialístico desse depoimento, que possui algumas 

incertezas e conexões lógicas e temporais nebulosas, podemos ter uma ideia da relação 

pessoal que cultivaram no período. Essa relação veio acompanhada de interesse artístico 

e críticas elogiosas na imprensa que se estenderam pela década de 1940, conforme a 

documentação do período permite concluir.
10

 

Com efeito, caso não soubéssemos dessa relação de admiração mútua, seria 

ainda possível aventar a hipótese da afinidade dos compositores tendo em mente o 

interesse que nutriam pelo atonalismo e pela música de vanguarda no período. Ainda 

                                                
8 Ibidem, p. 124. 
9 ADRIANO, Carlos ; VOROBOW, Bernardo. ―Entrevista: a revolução de Koellreutter‖. Folha de São 

Paulo, São Paulo, 07 Nov. 1999. 
10 SILVA, 2001, op. cit., pp. 123-126. 
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que Guarnieri tivesse um compromisso para com o nacional e fosse certamente 

influenciado pelo engajamento de Mário de Andrade, ele já tinha demonstrado sua 

afinidade pelas novas técnicas de composição não só através da sua fase de ―namoro 

com o atonalismo‖ mas também por tê-las incorporado de certa forma ao seu 

vocabulário ―difícil‖ de escrita musical mesmo nas composições objetivamente 

nacionalistas.  

A história de Koellreutter com a música de vanguarda é mais conturbada. Ele 

cresceu intelectualmente na Europa dos anos 1920 e 1930, tendo contato com as 

diversas novidades que surgiam no campo artístico. A vanguarda artística, para ele, 

fazia parte também de sua militância antinazista, exercida como manifestação de seu 

engajamento socialista: ―Eu era realmente militante [por volta de 1935], lutava na rua e 

apresentava obras de vanguarda, o que irritou a Câmera de Música do Reich.‖
11

 A 

política nazista para o campo das artes, à semelhança do realismo socialista soviético, 

negava as vanguardas estéticas, recomendando aos artistas que não quisessem ser 

perseguidos pelo regime que se expressassem pelas vias do nacionalismo ufanista de 

expressões simples, facilmente assimiláveis pelo povo. Por outro lado, naquela época, 

ainda era possível a síntese entre arte moderna e socialismo, ambos entendidos como 

manifestações germinais de uma nova forma de sociedade, o que explica a militância de 

Koellreutter. Em 1937, o compositor teve de fugir de seu país natal após ser denunciado 

à Gestapo por sua própria família por ter noivado com uma judia, o que era considerado 

crime racial. Quando veio ao Brasil, portanto, o expressionismo alemão, em suas 

diversas facetas, era para ele uma arma política, com a qual poderia lutar pelo futuro 

socialista, conforme suas crenças políticas.  

Curiosamente, o Grupo Música Viva, formado por ele em 1939, não tinha, 

inicialmente, uma orientação estética decafonista. Dentre as diversas tendências do 

expressionismo alemão, talvez o dodecafonismo fosse uma das que Koellreutter tivesse 

menos contato até então. As reuniões com alunos e interessados (entre eles o crítico e 

musicólogo Luiz Heitor Corrêa de Azevedo) aconteciam, desde 1938, na loja de música 

Pingüim, localizada na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro e não tinha, naquela época, 

um roteiro estético bem delimitado. A própria condição de vida de Koellreutter naqueles 

anos era bem conturbada e dificultava a realização de grandes projetos musicais. O 

compositor nos dá umas pinceladas de sua vida naquele momento: 

                                                
11 ADRIANO ; VOROBOW, 1999, op. cit. 
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Em 39, casado, tive de trabalhar. Apátrida, eu praticamente não 

existia. Precisava ganhar minha vida. Eu comia mal, vivia sem 

dinheiro. Encontrei numa rua do Rio [de Janeiro] os Fuchs, alemães 

de uma editora. Sugeriram que aprendesse a gravar partituras. Morava 
em Copacabana e todos os dias estava na oficina, na Tijuca, junto ao 

forno e ao fogo, sob aquele calor do Rio, misturando chumbo. Algo 

muito perigoso. 
Fiquei doente. Continuei aprendendo e, então, o que aconteceu? Eles 

faliram e me venderam com as ferramentas para a Mangione, em São 

Paulo, em 40. Mas não pude mais trabalhar com chumbo.
12

 

 

Não só não pôde mais trabalhar gravando partituras em placas de chumbo, 

como permaneceu internado por meses, em 1941, período em que recebeu as citadas 

visitas de Camargo Guarnieri. Curiosamente, foi nesse período que Koellreutter 

começou a ensinar o método dodecafônico de composição ao seu aluno Cláudio 

Santoro. Este nasceu em Manaus em 1919 e ainda menino ganhou uma bolsa do 

governo estadual que lhe garantiu os estudos musicais no Rio de Janeiro. Logo após se 

formar no Conservatório de Música do Rio de Janeiro, em 1937, tornou-se professor 

adjunto de violino da mesma instituição e sua carreira como compositor iniciou-se no 

mesmo ano, mas foi somente a partir de 1940, após iniciar seus estudos com 

Koellreutter, que delineou a personalidade artística da primeira fase de sua carreira 

como dodecafonista. Uma análise mais aprofundada da biografia de Santoro nos revela, 

entretanto, que este já vinha flertando com o atonalismo mesmo antes de conhecer seu 

professor de origem alemã. Em uma das aulas, o aluno apresentou alguns esboços 

musicais com escrita próxima do dodecafonismo, surpreendendo Koellreutter, que a 

partir de então se dedicou a ensinar-lhe a técnica. O compositor alemão se recorda desse 

momento: 

 

Em 40, quando eu ensinava composição a Cláudio Santoro, ele fazia a 

‗Sinfonia para Duas Orquestras de Cordas‘, com trechos que já 
traziam essas técnicas [dodecafonismo e serialismo] em embrião. Ele 

me perguntou o que era dodecafonia. Eu não o forcei a fazer. Eu dava 

aulas de acordo com minha orientação estética. Ele estudou em 
conservatório e ouviu falar disso, mas não foi informado. No fundo 

ele me obrigou, com as perguntas que me fez, a estudar mais a coisa. 

E escrevi ‗Invenção‘, o primeiro trio rigorosamente dodecafônico. 
Mas quem me levou a fazer isso a sério foi o Santoro.

13
 

 

                                                
12 Idem. 
13 Idem. 
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Mesmo que não haja nenhuma inverdade nesse trecho do depoimento, afinal, 

Santoro foi, de fato, protagonista ao delinear como dodecafônicas as feições do Grupo 

Música Viva, é interessante notar a força com a qual Koellreutter negava sua influência 

no processo (―Eu não o forcei a fazer‖; ―No fundo ele me obrigou...a estudar mais a 

coisa‖; ―Quem me levou a fazer isso a sério foi o Santoro‖). Tal atitude revela que ele, 

ainda no ano de 1999, tentava escapar das sombras que lhe foram atiradas por Guarnieri 

na Carta Aberta de 1950, em acusações que serão tratadas em breve, como: 

―Introduzido no Brasil há poucos anos, por elementos oriundos de países onde se 

empobrece o folclore musical, o dodecafonismo encontrou aqui ardorosa acolhida por 

parte de alguns espíritos desprevenidos.‖
14

 Desta forma, parece-nos que Koellreutter 

passou, desde então, a frisar que ele não veio ao Brasil com o propósito de ―degenerar‖ 

a arte nacionalista, colocando em seu lugar outra estética, de raiz intelectual europeia; 

pelo contrário, ao depositar o protagonismo em Santoro, ele intentou mostrar sua 

passividade nesse momento de consolidação do dodecafonismo no meio musical 

brasileiro, ainda que fosse o único compositor com o conhecimento para formar uma 

escola com esse direcionamento e, mesmo assim, como comentado anteriormente, seu 

contato com o dodecafonismo era pouco até então, daí que ele tivesse que ―estudar mais 

a coisa‖ e só então escrever sua primeira obra com essa feição. 

E essa escola consolidou-se, assim, com a proposta dodecafonista na década de 

1940. O Grupo Música Viva se constituiu com a presença de: Cláudio Santoro, César 

Guerra-Peixe, Edino Krieger, Eunice Katunda, Luis Cosme, Otávio Bevilácqua, entre 

outros. Esses músicos, a despeito de não terem entrado e participado do grupo 

necessariamente no mesmo momento, foram se caracterizando como compositores 

dodecafonistas de declarado interesse político com viés comunista. Para eles, a 

sociedade e a arte caminhariam juntas rumo ao progresso. A vanguarda artística seria a 

expressão da ―superestrutura‖ - nos termos marxistas a que aderiram – caminhando ao 

lado da ―estrutura‖ no sentido da revolução comunista. 

O primeiro manifesto firmado pelo grupo é ilustrativo de seu posicionamento 

estético e político. O chamado Manifesto de 1944 data de um momento de fundamental 

reestruturação do grupo, quando da saída de membros não-alinhados ao dodecafonismo 

e da liderança da tríade formada por seus mais destacados membros: H. J. Koellreutter, 

Cláudio Santoro e César Guerra-Peixe. Apesar de breve, o documento tem importância 

                                                
14 GUARNIERI, Camargo. Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil. O Estado de São Paulo, São 

Paulo, 17 Nov. 1950, p. 4. 
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fundamental para a música erudita brasileira ao buscar espaço nesse ambiente musical 

com a proposta de divulgação do dodecafonismo:  

 

Música Viva, divulgando por meio de concertos, irradiações, 

conferências e edições a criação musical hodierna de todas as 
tendências, em especial do continente americano, pretende mostrar 

que em nossa época também existe música como expressão do tempo, 

de um novo estado de inteligência. 
[...] 

Assim o Grupo Música Viva lutará pelas ideias de um mundo novo, 

crendo na força criadora do espírito humano e na arte do futuro.
15

 

 

São breves os momentos nesse documento fundador que possam sugerir uma 

ligação entre política e estética. Todavia, não é possível dissociar a expressão ―um novo 

estado de inteligência‖ do ideário comunista corrente na época, embora tal relação 

pareça sutil a quem desconheça a orientação ideológica do grupo. Da mesma forma, a 

referida ―arte do futuro‖ vem ao encontro da já citada relação entre vanguarda política e 

vanguarda artística caminhando juntas. 

De qualquer forma, foi apenas no Manifesto de 1946: Declaração de 

Princípios que a relação entre música e política despontou em primeiro plano. Logo no 

início do documento é dito que a música é ―produto da vida social‖,
16

 ou seja, entendida 

em termos marxistas como a ―superestrutura de um regime cuja estrutura é de natureza 

puramente material.‖
17

  Desta forma, o grupo acreditava que sua função era estimular 

uma ―educação não somente artística, como também ideológica; pois não há arte sem 

ideologia.‖
18

 A música do grupo Música Viva tinha uma função utilitária ―pois toda arte 

de nossa época não organizada diretamente sob o princípio da utilidade será desligada 

do real‖,
19

 mesmo que esse utilitarismo se erija em detrimento do ideal de beleza, posto 

agora em segundo plano pelos que endossaram o manifesto, quais sejam: Cláudio 

Santoro, Egydio de Castro e Silva, César Guerra-Peixe, Eunice Catunda, Gení 

Marcondes, Heitor Alimonda, Santino Parpinelli e - não poderia faltar - Koellreutter. 

O Grupo Música Viva tinha como pressuposto a vanguarda artística 

(dodecafonismo) caminhando junto com a vanguarda política (comunismo) rumo à 

construção de uma nova sociedade. Sua postura revolucionária no meio social brasileiro 

                                                
15 KATER, Carlos. Música Viva e H. J. Koellreutter: movimentos em direção à modernidade. São Paulo: 

Musa Editora, 2001. p. 55. 
16 Ibidem, p. 63. 
17 Idem. 
18 Ibidem. p. 64. 
19 Ibidem. p. 65. 
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se deu, então, como contraponto tanto à arte nacionalista como ao governo do Estado 

Novo, sendo que ambos mantinham estreita relação no período se pensarmos que 

diversos artistas e intelectuais nacionalistas participaram ativamente da máquina 

burocrática de Getúlio Vargas e do Ministério da Educação de Gustavo Capanema.  

O fato é que, como nos lembra o historiador Arnaldo Contier, a geração 

modernista dos anos 20 e 30 sempre teve como pressuposto a ação estatal como 

protetora da arte nacionalista. Nos anos 1920, os críticos e intérpretes eram, sobretudo, 

conservadores e a música erudita romântica era preferência nas elites liberais, o que 

dificultava a concretização do sonho nacionalista da geração de Mário de Andrade, 

Villa-Lobos, Luciano Gallet, Lorenzo Fernandes e Luiz Heitor Corrêa de Azevedo. 

Somados ao fantasma da música romântica, no final dos anos 1920, surgiram outros 

veículos com potencial de relegar a sombras o projeto nacionalista, como o rádio que se 

difundia vertiginosamente (a primeira transmissão no Brasil ocorreu em setembro de 

1922) e das músicas sertanejas e ―popularescas‖, nos termos da própria geração 

nacionalista.
20

 Esses compositores e intelectuais, então, criticaram o governo liberal da 

República Velha e elegeram o Estado como o único agente capaz de apoiar 

verdadeiramente seu projeto artístico.
 21

 Nos anos 1930, após o golpe que viria a 

instituir o governo Vargas, aumentou-se significativamente as perspectivas de que esse 

sonho pudesse se concretizar. O Estado implantado, de traços fortemente nacionalistas, 

tomou algumas iniciativas que iam ao encontro das reivindicações que os membros 

dessa geração apresentavam aos burocratas do governo: divulgação de obras de autores 

nacionais em concertos realizados nos teatros municipais de São Paulo e do Rio de 

Janeiro; promoção de grandes manifestações cívico-artísticas em estádios de futebol e 

praças públicas; apoio a algumas reformas do ensino artístico; e utilização da música 

erudita como um veículo de propaganda do Estado Novo no exterior. Todavia, como 

ressalta Contier, Vargas e Capanema deixaram de lado os projetos mais ambiciosos, 

como os que pressupunham que ―a organização da música no Brasil deveria ser pensada 

a partir de um projeto de natureza hegemônica e fortemente centralizadora.‖
22

 E é 

justamente isso que evidencia as diferenças do autoritarismo de Vargas para com os 

                                                
20 CONTIER, Arnaldo Daraya. Brasil novo: música, nação e modernidade: os anos 20 e 30. Tese (Livre-

Docência). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

1988. p. 221. 
21 Ibidem, p. 217. 
22 Ibidem, p. 227. 
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totalitarismos de Stálin e Hitler, estes últimos elogiados não raras vezes por alguns 

nacionalistas brasileiros no que tange ao ―apoio‖ dado à cultura nacional. 

Outro fator que distanciou Vargas dos totalitarismos europeus foi a liberdade 

artística legada mesmo àqueles que participaram ativamente de seus gabinetes: 

 

É, portanto, reconhecido, tanto pelos contemporâneos como pelos 

historiadores, que o regime de Getúlio Vargas, até mesmo durante o 

Estado Novo, preservou para os intelectuais, e para os que estavam a 

seu serviço, uma ampla liberdade de criação.
23

 

 

Vargas não estava inteiramente compromissado com as reivindicações dos 

nacionalistas nem imaginava controlar hegemonicamente a produção artística nacional, 

ainda que muitas obras e esforços no plano cultural se direcionassem às demandas 

apresentadas por aquela geração de compositores e críticos. 

A música erudita brasileira aproximou-se do grande público por meio da 

relação entre os nacionalistas e o Estado Novo, que apoiou em parte o seu projeto. E foi 

justamente esse cenário que Koellreutter e o grupo Música Viva encontraram quando se 

estabeleceram com uma proposta totalmente divergente, tanto política quanto musical, 

ainda que compartilhassem da ideia de que as duas esferas caminhassem juntas. O 

Brasil passava por mudanças significativas representadas pela grande adesão à causa 

comunista (o PCB chegou a ter 200 mil membros a partir de 1945, quando voltou à 

legalidade) e havia também a perspectiva de que a música de vanguarda pudesse 

angariar seu espaço no meio musical brasileiro. A partir desses pressupostos o grupo 

Música Viva logrou certo prestígio mesmo em um ambiente hostil à sua proposta e se 

situou como o primeiro grupo destinado à produção de música de vanguarda no Brasil. 

No entanto, o ideal comunista, um dos fatores de coesão do grupo, acabou 

sendo, em 1948, justamente a principal causa de sua dissolução devido às mudanças 

estruturais no realismo socialista soviético. Cabe-nos observar alguns de seus aspectos 

para entendermos a ruptura no grupo. 

O realismo socialista soviético, como dito no capítulo anterior, foi uma política 

de Estado para a estética que abarcou todos os campos artísticos da vida social, desde a 

literatura até a arquitetura. Oficializado em 1934 por Andrei Jdanov e por Burkhain no I 

Congresso de Escritores Soviéticos, evento que contou com a participação dos literatos 

                                                
23 PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil. Entre o povo e a nação. São Paulo: Ed. Ática, 

1990. p. 72. 
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Máximo Gorki e Alexandre Fadeiev, a doutrina tinha por objetivo estabelecer um 

padrão artístico que estivesse em perfeita sintonia com o que os burocratas soviéticos 

acreditavam que fosse o modo de vida proletário. O realismo socialista passou por 

alguns períodos distintos, dentre os quais destacamos, para os fins do nosso estudo, o 

que vai de 1934 a 1946 e o que vai de 1947 a 1953, quando da morte de Stálin. 

No primeiro momento, como lembra Vittorio Strada, a doutrina estética não era 

predominantemente repressiva, mas tinha como objetivo principal apontar um novo 

caminho para a arte soviética, uma arte que pudesse representar de certa forma o ideal 

de nação que se estava construindo na política, sendo assim também ―prescritiva e 

diretiva‖
24

. Ainda segundo Strada, por esse ter sido um período inicial de reflexões 

sobre uma possível estética soviética própria, o realismo socialista foi encarado ―não 

apenas como instrumento de poder, mas como ideal de libertação.‖
25

 Ainda que nesse 

período de 1934 a 1946 houvesse repressões a algumas obras de arte, como a ópera 

Lady Macbeth, de Chostakóvitch - duramente atacada pelo Pravda, o jornal oficial 

soviético, em 1936 - em linhas gerais pode-se dizer que o ideário soviético para as artes 

não negava de forma completa as manifestações artísticas de vanguarda.
26

 Naquele 

mesmo ano, Joseph Stálin declarou então ao compositor Ivan Dzerjínski, após assistir a 

sua ópera O senhor silencioso, que a música soviética deveria ―fazer uso dos mais 

recentes recursos das técnicas musicais, mas que sua linguagem deveria se aproximar 

das massas, sendo clara e acessível.‖
27

 Aparentemente Chostakóvitch não havia 

conseguido atingir tais objetivos ao compor sua ópera censurada. No entanto, pairava 

uma questão: até que ponto uma composição poderia utilizar esses ―mais recentes 

recursos das técnicas musicais‖ de modo que ainda assim conseguisse ―se aproximar 

das massas‖? Essa questão permaneceu sem solução no período, de modo que cada 

música era julgada de acordo com a subjetividade dos críticos a serviço do Estado 

soviético. Uma solução para tal impasse somente foi dada a partir do ano de 1947, mas 

a solução encontrada, a negação absoluta de toda estética vanguardista, configurou um 

dos episódios mais sombrios de controle político sobre o campo artístico da história 

contemporânea. 

                                                
24 STRADA, Vittorio. Do “realismo socialista” ao zdhanovismo. In: HOBSBAWM, Eric (org.). História do 

marxismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, v. IX. p. 112. 
25 Ibidem, pp. 151-157. 
26 NAPOLITANO, Marcos. ―A relação entre arte e política: uma introdução teórico-metodológica‖. Revista 

Temáticas, Campinas, ed. 37/38, Pós Graduação em Sociologia, UNICAMP. 
27 ROSS, Alex. O resto é ruído: escutando o século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. pp. 233-

234. 
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De 1947 a 1953, o realismo socialista passou por uma fase denominada 

jdanovismo (ou zdhanovismo), caracterizada pela total repressão estatal sobre as 

manifestações artísticas de vanguarda e, consequentemente, que não fossem acessíveis a 

todo o povo. Essa última política cultural do stalinismo teve como mentor Andrei 

Jdanov, o mesmo que havia participado da criação do realismo socialista em 1934. 

Jdanov cresceu dentro do Partido Comunista Soviético principalmente após proteger 

Leningrado do famigerado Cerco a Leningrado
28

, de modo que a partir de então passou 

a ser citado pelo próprio Stálin como seu sucessor, tamanho poder e influência que 

exercia. Ambos, Stálin e Jdanov, segundo relato de Simon Sebag Montefiori, se uniram 

no início de 1946, após o fim do caos bélico mundial, para retomar suas reflexões de 

como ―fundir o patriotismo russo da guerra com o bolchevismo da revolução‖
29

. 

Tiveram, então, como síntese, o ataque ao modernismo, interpretado agora como 

influência estrangeira e burguesa na URSS. As artes deveriam ser norteadas pela cultura 

russa do século XIX, por autores ditos clássicos, como Puchkin e Tolstoi, assim como 

por compositores da estirpe de Haydin e Mozart
30

. Jdanov acreditava que ―após a 

guerra, com milhões de mortos e a economia destruída, temos de formar um novo 

conceito de valores espirituais para dar um fundamento a um país devastado, baseado na 

cultura clássica.‖
31

 É de consenso afirmar que o dia 18 de abril de 1946 marca o início 

do período ―jdanovista‖ do realismo socialista soviético, quando Jdanov iniciou uma 

rígida censura às revistas de Leningrado. 

 O jdanovismo constituiu-se, a partir de então, sob a égide da repressão. No 

campo musical não foi diferente e seus fundamentos foram elaborados e transmitidos 

para todo o mundo a partir de 1948, com o II Congresso Internacional de Compositores 

e Críticos de Música, realizado em Praga.  

É importante destacar que o até então dodecafonista Cláudio Santoro participou 

deste evento e relatou suas reflexões à revista Fundamentos, ligada ao movimento 

comunista paulistano. O periódico abordava diversos temas, desde economia até música 

e contava com a participação de intelectuais como Caio Prado Jr., Otto Maria Carpeaux, 

                                                
28 O Cerco a Leningrado durou 900 dias, de 08 de setembro de 1941 a 27 de janeiro de 1944. Trata-se de um 

dos episódios mais marcantes da defesa soviética aos ataques alemães e finlandeses em uma das cidades 

mais importantes da fronteira oeste da Rússia, ou, melhor dito, da janela soviética para a Europa. 

Posteriormente, Leningrado foi rebatizada como Petesburgo, nome pelo qual é conhecida atualmente. Cf: 

MONTEFIORI, Simon Sebag. Stálin: a corte do czar vermelho. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

p. 434.  
29 Ibidem, p. 600. 
30 Ibidem, p. 601. 
31 Idem. 
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Sérgio Buarque de Holanda, Astrogildo Pereira e seu idealizador e fundador Monteiro 

Lobato. Fundamentos havia sido criada no mesmo ano de 1948 e logo nas primeiras 

edições revelou seu interesse pela discussão do nacionalismo político, algo diretamente 

influenciado por Lobato e seu engajamento pela questão do petróleo e da soberania 

nacional. O renome de seus articulistas e o interesse que seus temas despertavam a 

colocou brevemente no panteão dos periódicos comunistas mais influentes do período.
32

 

Santoro estava, na época, em uma viagem de estudos na França com Nádia 

Boulanger, renomada professora que lecionou para grandes nomes da música do século 

XX, e viajou a Praga para participar do evento que posteriormente viria a redefinir o 

papel da música erudita no universo comunista. Seu artigo Problemas da música 

contemporânea brasileira em face das resoluções e apelo do Congresso de 

Compositores de Praga
33

 revela um compositor inteiramente influenciado pela visão 

romantizada que o comunismo tinha entre seus pares do PCB. Ao longo do artigo, 

Santoro tenta deixar claro os supostos dotes democráticos soviéticos, dizendo que os 

debates tiveram origem no ―seio do povo‖, onde foram discutidas e só depois levadas ao 

―bureau cultural do comitê central do partido‖, para finalmente retornarem às origens, 

―transmitidas ao povo por Jdanov‖.
34

 No entanto, essas resoluções para a música, de 

origem supostamente democrática, carregavam em si profundas ordens tirânicas que 

utilizavam de ataques pessoais a compositores vanguardistas para se estabelecer. As 

principais vítimas da propaganda do Congresso de Praga foram Schoenberg e 

Stravinski. Nada mais natural, afinal, o primeiro foi mentor do dodecafonismo e 

―elogiado‖ por ―ajudar a demonstrar a desintegração da sociedade burguesa‖; o 

segundo, destacado nome da música moderna, foi acusado pelo seu ―formalismo e 

neocatolicismo‖.
35

 Em ambas as críticas há a denúncia do ―formalismo‖, ininteligível e 

inacessível, em contraposição ao didatismo da proposta exaltada. Há também uma 

denúncia da influência religiosa na música, em contraposição ao ateísmo estatal 

soviético. A partir dessa ferrenha síntese, não mais se podia harmonizar o comunismo 

com a arte moderna, segundo uma lógica utilitarista que colocava a produção artística 

como instrumento de estímulo ao ―proletariado‖. Santoro diz:  

 

                                                
32 Dentre os quais destacamos: Para Todos (Rio de Janeiro), Seiva (Bahia), Horizonte (Rio Grande do Sul) 

e Problemas (diretamente subordinada ao comitê central do PCB). 
33 SANTORO, Cláudio. Problemas da música contemporânea brasileira em face das resoluções e apelo do 

Congresso de Compositores de Praga. Revista Fundamentos, São Paulo, vol. 3, pp. 233-240, ago. 1948. 
34 Ibidem, p. 266. 
35 Ibidem, p. 234. 
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O conteúdo mórbido e pessimista da maioria das obras atonais é 

negativo porque leva o ouvinte a estados de contemplação e 

abatimento moral, tirando-lhe as forças e o otimismo para lutar. Este 
problema, que me preocupa depois de 1945, foi objeto de longas 

discussões com Koellreutter, sem chegarmos a um completo 

esclarecimento da matéria. Hoje o esclarecimento está feito, sobre a 
função que deve ter a obra de arte; é preciso agora trabalhar nesse 

sentido, procurando a realidade positiva que deve ter a criação 

artística.
36

 

 

O movimento comunista internacional, relativamente arrefecido desde o fim da 

Komintern
37

 em 1943, encontrou novo fôlego com a criação do Kominform
38

, em 1947. 

No meio tempo entre as duas instituições, passou-se a defender a tese de que cada 

partido comunista deveria encontrar os meios para chegar à revolução de acordo com as 

realidades nacionais. Contudo, após a guerra, a URSS queria retomar a força que tinha 

sobre o movimento comunista internacional e poder, assim, reunir e aumentar a sua 

influência como um grande bloco mundial. Desta forma, pelo poder outorgado à 

Kominform, o jdanovismo foi imposto como uma verdade e um ideal para os partidos 

comunistas de todo o mundo. Com o cenário da Guerra Fria e a consequente 

bipolarização mundial, é possível imaginar a força que o organizado movimento 

comunista internacional alcançou e como o jdanovismo foi saudado entre os comunistas 

brasileiros. 

As resoluções do Congresso de Praga desestabilizaram completamente o 

grupo Música Viva e - vale enfatizar - o ocorrido dentro do território nacional é somente 

uma fração dos embates e rupturas no cenário musical erudito de todo o mundo. Após o 

artigo de Santoro para Fundamentos, este travou um debate por cartas com Koellreutter 

que pôs fim a sua participação no grupo. Santoro estava decidido a seguir as orientações 

soviéticas, enquanto Koellreutter tentou convencê-lo de que não era necessário 

abandonar o dodecafonismo para se aproximar das massas: ―Estou convencido que os 

talentos e os ―gênios‖ encontrarão a solução pela clarificação do material novo - criado 

                                                
36 Ibidem, p. 238. 
37 Mais conhecida como Terceira Internacional Comunista, a Komintern foi uma organização que se 

estendeu de 1919 a 1943 com o intuito de reunir os partidos comunistas de diferentes países. Esse 

instrumento da política internacional soviética buscou alinhar as posições dos grupos comunistas 

internacionais a fim de obter maior sucesso na empreitada da revolução mundial. Foi extinto em 1943 sob 

a alegação de que os partidos comunistas internacionais encontravam-se prontos para a ação de acordo 

com suas realidades nacionais. 
38 A Kominform foi criada em 1947 com o intuito semelhante ao da extinta Komintern, qual seja, o de 

coordenar as ações entre partidos comunistas. A partir de então, a URSS passou a retomar o controle que 

tinha sobre o movimento comunista internacional e as suas resoluções chegaram com maior eficácia em 

todo o mundo. 
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pela última fase da música burguesa [...] Quanto, em nosso próprio grupo, já 

trabalhamos nesse sentido!‖
39

 Seus apelos, entretanto, não foram ouvidos. Eunice 

Catunda se desligou de Música Viva pelo mesmo motivo político ao passo que César 

Guerra-Peixe enxergou no momento uma oportunidade para se dedicar ao projeto de 

estudar a música folclórica e popular recifense. Koellreutter ficou sozinho e começou a 

procurar novos alunos que pudessem levar adiante a proposta musical dodecafônica, 

que, sem o brilho dos membros egressos, iria paulatinamente perder seu destaque até se 

extinguir completamente no início da década de 1950. 

Em meio a esses conflitos culturais, o debate político e ideológico emergiu a 

primeiro plano afetando visivelmente a Carta Aberta [1950] de Camargo Guarnieri, que 

nunca havia demonstrado sinais claros de qualquer engajamento político. Na verdade, é 

até surpreendente observar certa truculência em alguém que poucos anos antes, na 

viagem a Paris, se referia jocosamente a Hitler e Stálin, respectivamente, como 

―monogode‖ e ―bigode‖,
40

 mesmo em face de uma guerra iminente que poderia custar a 

sua vida. Ainda naquele momento, sobre o pacto germânico-soviético de 1939, que 

previa a divisão da Polônia entre os dois países, Guarnieri demonstrou toda a sua 

descrença para com os grandes ideais políticos correntes, em especial para o socialismo 

soviético, evidenciada em carta a seus pais:  

 

O que é que o mano Rossine me diz do canalha Stálin? [...] Aqui em 

Paris o tal pacto causou a pior impressão possível. Enfim, ninguém 
poderá predizer qual será a última cartada de Stálin! Eu sempre 

duvidei do idealismo desses pândegos, mais agora. O pior é que por 

causa da Rússia, a política de paz das nações que se dizem 
democráticas ficou comprometida.

41
 

 

 Parecem vãs as tentativas de buscar sólidos indícios de engajamento político 

na trajetória de Guarnieri na década de 1940 ou antes disso. A pesquisadora Flávia Toni, 

especialista na obra do compositor, tentou adentrar esse terreno levantando a hipótese 

de que a escolha pelo professor Charles Koechlin, em Paris, talvez tivesse inclinação 

                                                
39 Koellreutter argumentou, também, que muita da música eleita pelo jdanovismo como o caminho para a 

revolução tinha raízes profundamente burguesas, pelo que não recebeu resposta de seu aluno. Cf: 

KOELLREUTTER, Hans Joachim. Carta a Cláudio Santoro. Rio de Janeiro, 20 de junho de 1948 apud 

KATER, 2001, op. cit., p. 278-279. 
40 SILVA, Flávio (org). Camargo Guarnieri: o tempo e a música. Rio de Janeiro: Funart; São Paulo: 

Imprensa Oficial de São Paulo, 2001. p. 84. 
41 Idem. 
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política.
42

 Um dos indícios apresentados se baseia na simpatia que o mestre francês e 

um dos alunos, o português Fernando Lopes Graça, nutriam pelo comunismo.  No 

entanto, a própria pesquisadora reconhece a fragilidade dessa hipótese e afirma que se 

trata de algo ―pouco provável‖
43

. Complementa, ademais, que ―não há elementos 

suficientes na biografia do jovem músico para se afirmar que houvesse, ainda, simpatia 

pelos ideais políticos do compositor [francês].‖
44

 De fato, como vimos acima, Guarnieri 

não demonstrava nenhum sinal de proximidade com o ideário comunista; pelo contrário, 

desdenhava do líder máximo soviético e dizia que sempre duvidou ―do idealismo desses 

pândegos‖. 

Flávia Toni, no entanto, teve seus motivos para levantar essas hipóteses que ela 

mesma julgava difíceis de defender. É corrente na historiografia trabalhos que versem 

sobre trajetórias de compositores intimamente relacionadas à política. Quando se analisa 

algum músico que parece não se preocupar em primeiro plano com essa dimensão da 

vida social, ainda mais em um período como a década de 1940, o historiador logo é 

cobrado por supostamente não ter conseguido observar essa relação, como se o 

―problema‖ estivesse em seu olhar e não no objeto. E, então, hipóteses - algumas 

insustentáveis - emergem para suprir essa demanda entre os pares não habituados a uma 

historiografia da música que não precise passar necessariamente pelo político. Flávia 

Toni levanta-as; no entanto, não tenta sustentá-las forçadamente, demonstrando bom 

senso no trato com o tema, e termina seu artigo dizendo que o mais provável é que 

Guarnieri guardaria até o final de sua vida uma foto de Koechlin em seu gabinete tão 

somente pelo conhecimento musical que absorvera do mestre francês. 

Mesmo em meio à torrente de transformações que o meio musical brasileiro 

passou após a chegada do jdanovismo, os conflitos internos no Música Viva e os ataques 

de Santoro e Eunice Catunda na imprensa à Koellreutter, não se pode dizer que 

Guarnieri tenha aderido com entusiasmo a um ideário político. O que acreditamos é que 

aquele ambiente de recrudescimento ideológico de fins da década de 1940 tenha 

estimulado, de certa forma, a truculência da Carta Aberta aos Músicos e Críticos do 

Brasil, publicada no primeiro ano da década seguinte. A leitura da carta, no entanto, não 

permite que se conclua sobre um suposto engajamento político do compositor. Podemos 

                                                
42 TONI, Flávia Camargo. ―Mon chèr élevè: Charles Koechlin, professor de Camargo Guarnieri‖. Revista do 

IEB, São Paulo, n. 45, pp. 107-122, set. 2007. 
43 Ibidem, p. 112. 
44 Ibidem, p. 122. 



 130 

perceber, sim, que o caloroso ambiente cultural e intelectual do período influenciou 

alguns pontos cruciais do documento. 

Trata-se de algo nítido desde o começo da missiva, endereçada a professores de 

música, compositores, críticos musicais, maestros, e publicada em 17 de novembro de 

1950 pelo jornal O Estado de São Paulo. Guarnieri se apresenta com a nobre missão de 

alertar o meio musical brasileiro sobre as ―ideias errôneas‖
45

 que influenciavam os 

jovens compositores. Tais ideias, que o deixaram ―profundamente preocupado‖, 

captavam cada vez mais adeptos ao dodecafonismo, definido como ―corrente formalista 

que leva à degenerescência do caráter nacional de nossa música‖
46

. Não há como não 

notar que, logo ao começo do documento, Guarnieri está tomando para si a missão 

estética de seu mentor Mário de Andrade, que, morto em 1945, perdia cada vez mais 

influência sobre os novos compositores, dividindo-a com o vanguardismo de 

Koellreutter, que procurava novos membros para o grupo Música Viva. O profundo 

incômodo que o autor da Carta Aberta sentia com essa situação o levou a tentar trazer 

novamente a primeiro plano a visão estética de seu mentor, às vezes com tamanha 

truculência e alarmismo que é de se duvidar que o próprio Mário de Andrade o 

aprovaria: 

 

Introduzidos no Brasil há poucos anos, por elementos oriundos de 
países onde se empobrece o folclore musical, o dodecafonismo 

encontrou aqui ardorosa acolhida por parte de alguns espíritos 

desprevenidos. 
À sombra de seu maléfico prestígio se agregaram alguns compositores 

moços de valor e grande talento, como Claudio Santoro e Guerra-

Peixe que, felizmente, após seguirem essa orientação errada, puderam 

se libertar dela e retomar o caminho da música baseada no estudo e 
aproveitamento artístico-científico de nosso folclore. Outros jovens 

compositores, entretanto, ainda dominados pela corrente 

dodecafonista (que desgraçadamente recebe o apoio e simpatia de 
muitas pessoas desorientadas), estão sufocando o seu talento, 

perdendo contato com a realidade e a cultura brasileira e criando uma 

música cerebrina e falaciosa, divorciada de nossas características 
nacionais.

47
 

 

Logo em seguida, Guarnieri faz um apelo: 

 

                                                
45 GUARNIERI, Camargo. ―Carta Aberta aos músicos e críticos do Brasil‖. O Estado de São Paulo, São 

Paulo, 17 nov. 1950, p. 04. 
46 Idem. 
47 Idem. 
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Diante dessa situação que tende a se agravar dia a dia, 

comprometendo basilarmente o destino de nossa música, é tempo de 

erguer um grito de alerta para deter a nefasta infiltração formalista e 
anti-brasileira que, recebida com tolerância e complascência hoje, virá 

trazer, no futuro, graves e insanáveis prejuízos ao desenvolvimento da 

música nacional do Brasil.
48

 

 

Não se trata apenas, como vimos, de um simples apelo, mas sim de um grito de 

guerra. Uma guerra contra uma suposta ―política de degenerescência cultural‖, que usa 

como arma esse e outros ―contrabandos que estamos importando e assimilando 

servilmente‖, que ―nos ameaça com as suas sombras deformantes e tem por objetivo 

oculto um lento e pernicioso trabalho de destruição de nosso caráter nacional‖.
49

 

Há, de fato, momentos de aproximação com a retórica socialista do período, 

algo talvez influenciado não só pelo momento histórico mas também por Rossine 

Camargo Guarnieri, irmão do compositor, poeta e simpatizante da política soviética. 

Todavia, como afirma André Egg, mesmo em meio a essas influências não estamos 

diante de um documento escrito por um comunista, como ―um exame do vocabulário e 

dos conceitos empregados no texto‖
50

 permite concluir. De fato, o texto não foi escrito 

por um comunista, mas por alguém que encontrou na retórica jdanovista um fôlego 

renovado para defender seu nacionalismo. Essa relação é perceptível também pelo fato 

da Carta Aberta ter sido publicada em Fundamentos no início de 1951, a mesma revista 

que Santoro havia publicado seu artigo sobre o Congresso de Praga e que agora servia 

de veículo para atacar não só Koellreutter mas todas a arte moderna em geral. Guarnieri 

havia escrito uma carta que se adequava perfeitamente a esses moldes, como podemos 

ver neste outro exemplo: ―É preciso que se diga a esses jovens compositores que o 

Dodecafonismo, em Música, corresponde ao Abstracionismo, em Pintura, ao 

Hermetismo, em Literatura, ao existencialismo, em Filosofia, ao Charlatanismo, em 

Ciência.‖
51

 

Todas essas vertentes intelectuais e artísticas eram sistematicamente 

reprovadas pelo jdanovismo. O que se classificava como abstracionismo na pintura e 

hermetismo na literatura era, por definição, incompatível com uma política estética de 

cunho pedagógico, voltada à transmissão de certos valores ao povo. O mesmo pode-se 

dizer do existencialismo, de modo que o filósofo e literato Jean-Paul Sartre, apesar de 

                                                
48 Idem. 
49 Idem. 
50 EGG, André Acastro. ―A Carta Aberta de Guarnieri‖. Revista Científica FAP, Curitiba, v. 1, pp. 13-28, 

2006. p. 21. 
51 GUARNIERI, 1950, op. cit. 
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declaradamente comunista, tornou-se persona non grata na União Soviética no pós-

guerra. Já o charlatanismo aparece apenas como retórica erística, com a função de 

associar todas as outras vertentes intelectuais à sua incompetência e trapaça inerentes. 

Guarnieri passou a enxergar no jdanovismo um aliado momentâneo no que 

tange à valorização do nacionalismo artístico. Houve, entretanto, uma via de mão dupla 

nessa aproximação, pois o compositor se revelou demasiado influenciado por essa 

retórica, utilizando até mesmo estruturas de pensamento da máquina de propaganda 

soviética. Um bom exemplo disso é a ideia veiculada de que o dodecafonismo seria uma 

―arma‖ de uma civilização decadente com o objetivo ―oculto e lento‖ de destruição do 

nosso caráter nacional, como vimos acima. Não se trata mais de um entendimento do 

dodecafonismo como um modo de expressão musical, como se nota na Carta Aberta de 

1941; agora, essa técnica é o braço direito de um processo de destruição do 

nacionalismo. Algo próprio de um tipo de retórica que tem por pressuposto 

conspirações mundiais bipolares. Quando Guarnieri faz sua crítica ao dodecafonismo 

tendo por base esses chavões propagandísticos, transmite a impressão de que, para ele, o 

mundo está partido entre aqueles que trabalham pelo nacionalismo, ou seja, pelo bem de 

seu povo, e aqueles que divulgam uma estética vanguardista com o intuito somente de 

espalhar decadência, ―confusão ao invés de música‖ e ―abatimento moral‖.
52

  

Com efeito, a fim de evitar que esta constatação seja exarcebada e alcance 

patamares não correspondidos pelos fatos, reiteramos novamente que, mesmo em meio 

a essa influência mútua, não havia claro engajamento político por parte do compositor. 

Não se tratava de um comunista como Cláudio Santoro, que defendia o nacionalismo 

musical como meio de alinhamento às diretivas soviéticas. Em toda a carta, Guarnieri 

defende o nacionalismo musical e o patriotismo; não há, pois, referências explícitas ou 

implícitas ao comunismo ou à arte dita ―progressista‖ da União Soviética. Mais do que 

demonstrar um possível engajamento político, essa aproximação com a retórica 

jdanovista revela, por outro lado, um compositor sem clara orientação ideológica, que 

utiliza alguns parâmetros do pensamento socialista sem perceber a exata dimensão de 

sua aproximação com aquele ideário.  

É talvez por meio dessa chave interpretativa que podemos compreender a 

virulência de trechos como os que reproduzimos a seguir: 

                                                
52 Apesar destas duas últimas frases não serem de Guarnieri, mas sim do Pravda e de Santoro, suas 

presenças nestes momentos servem para realçar a proximidade da retórica da Carta Aberta com a 

propaganda jdanovista. 
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[...] que essa tendência deformadora deite as suas raízes envenenadas 

no solo cansado de sociedades em decomposição, vá lá! Mas que não 

encontre acolhida aqui, na América nativa e especialmente em nosso 

Brasil, onde um povo novo e rico de poder criador tem todo um 
grandioso porvir nacional a construir com suas próprias mãos! 

Importar e tentar adaptar no Brasil essa caricatura de música, esse 

método de contorcionismo cerebral anti-artístico, que nada tem de 
comum com as características específicas de nosso temperamento 

nacional, a que se destina apenas a nutrir o gosto pervertido de 

pequenas elites de requintados e paranóicos, reputo um crime de lesa-
Pátria!

53
 

 

Já foram apresentados diversos fatores que levaram o compositor da Segunda 

Sonata para piano e violino a escrever essas tão rígidas palavras contra um método de 

escrita de música atonal, justamente o tipo de música em que foi um dos pioneiros no 

Brasil, mas resta citar um último que é fundamental para concluirmos as nossas 

considerações sobre esse documento histórico da música erudita brasileira: o resgate do 

método de ensino de Mário de Andrade por Guarnieri. Eis uma questão que também 

perpassa toda a carta e possui importância vital para a sua compreensão. 

Acompanhamos no capítulo anterior a formação de Guarnieri e a dívida de 

gratidão que tinha para com seu tutor. Em 1928, mal havia completado os dois 

primeiros anos do ensino básico e, uma década depois, já possuía relativa formação 

humanista e estética, erigida ao lado de seus estudos musicais. Acreditava, pois, que o 

método de ensino em que fora moldado era o mais adequado para a completa formação 

de um compositor, que lhe permitiria desenvolver integralmente todas as suas 

potencialidades. Consoante André Egg:  

 

Guarnieri era adepto de uma pedagogia da composição que fazia o 

aluno estudar harmonia, contraponto, formas musicais e uma multidão 
de exercícios de composição que lhe dariam o domínio da técnica. 

Koellreutter era mais um professor de estética, que soube instigar 

alunos que já tinham uma excelente formação técnica, como foram 

Santoro e Guerra-Peixe. Mas o líder do Música Viva era acusado de 
fazer iniciantes comporem obras difíceis sem o necessário preparo 

técnico - o que motivou a acusação (por demais infundada) de que a 

técnica dodecafônica criava fabricantes de música e não compositores. 
Esse era o motivo da acusação de ―cerebralismo‖ que seria feita 

diversas vezes contra o dodecafonismo.
54

  

 

                                                
53 Idem. 
54 EGG, 2006, op. cit., p. 20. 



 134 

Em meio a toda documentação utilizada no trabalho, observamos que a 

mudança de postura de Guarnieri frente o dodecafonismo iniciou-se no ano de 1945, 

após a morte de Mário de Andrade. Quando Guarnieri percebeu que o Brasil perdera o 

que considerava seu principal guia artístico, humanístico e estético, começou a ficar 

seriamente preocupado com o futuro dos jovens compositores. Isso se reflete em uma 

entrevista cedida ao próprio Alberto Ginastera em Buenos Aires, quando de uma 

passagem à cidade para uma apresentação. Tal entrevista é um documento ainda inédito 

e pode explicar o início da contenda de Guarnieri com o dodecafonismo. Ela foi 

publicada na revista Sur, periódico que será tratado com mais cuidado posteriormente, e 

Guarnieri, além de repetir certas teses de Mário de Andrade, como a da interiorização 

do folclore pelo compositor ―nacional‖, ao ser questionado sobre se estaria satisfeito 

com a evolução musical no Brasil, responde: ―No Brasil, o movimento musical atual 

tende a criar uma expressão própria, nacional. A não ser por um grupo minúsculo de 

ingênuos, os atonalistas, todos seguem mais ou menos a mesma estética.‖
55

  

A diferença, no entanto, é que, para Guarnieri, os dodecafonistas não eram os 

propagadores de uma ―estética perniciosa‖ naquela época. Eram apenas ingênuos. Além 

disso, o compositor se diz muito contente por observar nos colegas de profissão 

americanos a troca do ―internacional‖ pelo ―nacional‖, repetindo obstinadamente a tese 

de Mário de Andrade de que o nacional poderá atingir o patamar do internacional caso 

haja verdadeira criação artística, independentemente da forma: ―Não tem problema que 

a forma não seja nova, isso não importa!‖
56

 E Guarnieri conclui a entrevista com a 

promessa de ―acrescentar à cultura de meu país‖ ao ―educar a juventude‖, completando, 

por fim, que a música deveria ser aprendida nas escolas, mas não a música patriótica, 

como vinha ocorrendo por fruto da aliança de Vargas e Villa-Lobos, pois esta não 

desenvolve a sensibilidade artística, segundo o compositor.
57

 Esse tipo de aliança 

imediata entre música e política, para Guarnieri, não parece ser das mais adequadas 

quando se deseja atingir a excelência na produção artística. 

Observamos que durante os cinco anos que separam essa entrevista e a 

publicação da Carta Aberta o ressentimento e o teor das críticas aos dodecafonistas 

foram se tornando mais duros de modo que as palavras direcionadas aos ―inimigos da 

juventude musical‖ se tornassem cada vez mais agressivas, embora o conteúdo de 

                                                
55 GINASTERA, Alberto. ―Entrevista con Camargo Guarnieri‖. Sur, Buenos Aires, Ed. 134, Dez. 1945. 
56 Idem. 
57 Idem. 
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reprovação seja basicamente o mesmo. De fato, o nacionalismo suscitado pela Segunda 

Guerra, aliado aos discursos soviéticos contra as vanguardas, corroboram com o 

nacionalismo de Guarnieri, expandindo sua força retórica e seu senso de missão, 

principalmente no que tange a guiar a juventude musical brasileira após a morte de 

Mário de Andrade. Desta forma, Guarnieri posicionava-se também com o legítimo 

herdeiro do pensamento de seu tutor. 

Flávio Silva, em determinado momento de seu texto sobre a Carta Aberta, 

buscou encontrar entrevistas, artigos e indícios diversos que pudessem descortinar as 

raízes desse documento.
58

 Conforme suas pesquisas, pronunciamentos e escritos do 

compositor anos antes da escrita da carta já deflagravam o que viria pela frente. 

Encontrou, inclusive, depoimentos de Rossine Camargo Guarnieri, irmão comunista do 

autor, que guardam evidente relação com algumas passagens do referido documento. No 

entanto, em meio a esse esforço, acrescentaríamos a importância da entrevista de 

Camargo Guarnieri por Alberto Ginastera por ela estabelecer uma data mais sólida 

desse ressentimento com os dodecafonistas. Parece-nos que Flávio Silva não tomou 

conhecimento desse documento que até o presente momento não foi trabalhado pela 

bibliografia especializada do compositor. 

Voltando à Carta Aberta de 1950, as menções aos compositores iniciantes 

saltam aos olhos. Estes seriam supostamente enganados por ―[...] essa corrente anti-

artística que procura conquistar principalmente os nossos jovens músicos, deformando a 

sua obra nascente‖.
59

 Defensor da tradição, do folclore, da herança clássica e da ordem 

social e histórica, como se auto-designou na carta, Guarnieri não podia aceitar a 

disseminação, principalmente entre os jovens, dessa vertente de ―arte degenerada e 

decadente‖, com suas ―facilidades, truques e receitas de fabricar música atemática‖, que 

menospreza o ―trabalho criador do artista‖, instituindo, assim ―[...] a improvisação, o 

charlatanismo, a meia-ciência como substitutos da pesquisa, do talento, da cultura, do 

aproveitamento racional das experiências do passado, que são as bases para a realização 

da obra de arte verdadeira.‖
60

 

E o dodecafonismo, entendido aqui como uma instituição orgânica, com vida 

própria e objetivos nefastos, despende todos esses esforço para fazer, no Brasil, o 

mesmo que realizou em outros países do mundo, ou seja: ―atribuir valor preponderante 

                                                
58 SILVA, 2001, op. cit., pp. 104-111. 
59 GUARNIERI, 1950, op. cit. 
60 Idem. 
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à forma‖; ―desfigurar o caráter nacional‖; ―isolar o músico (transformando-o num 

monstro de individualismo)‖; ―despojar a música de seus elementos essenciais de 

comunicabilidade‖, arrancando-lhe, assim, o ―conteúdo emocional‖; e, por fim, cumprir 

seu objetivo principal, qual seja, o de ―justificar uma música sem pátria e inteiramente 

incompreensível para o povo‖.
61

 

É assim que Camargo Guarnieri termina a sua Carta Aberta aos Músicos e 

Críticos do Brasil, acrescentando apenas, em suas palavras finais, que lamenta não tê-la 

publicado anteriormente e conclama seus interlocutores a quebrar o silêncio 

―constrangido e comprometedor‖ que até então vinha permitindo o estabelecimento de 

uma estética que ―não tem nenhuma afinidade com a alma do povo‖.
62

 

Não é de se estranhar, tendo em vista tudo o que lemos até agora, o motivo 

pelo qual Guarnieri ficou tachado para a posteridade sob um rótulo obscuro e 

excessivamente conservador, mesmo que não o fosse sequer na maior parte de sua 

trajetória. Suas críticas a Koellreutter e ao dodecafonismo no Brasil não eram isoladas. 

Santoro, Guerra-Peixe e Catunda, por exemplo, lançaram diversos documentos atacando 

o mentor de Música Viva. O problema é que enquanto eles escreviam para periódicos 

comunistas de circulação restrita, a Carta Aberta foi publicada justamente no jornal O 

Estado de São Paulo, até hoje um dos maiores do país, e gerou um debate que se 

estendeu por meses na imprensa nacional. 

O próprio Koellreutter alimentou essa contenda ao rebatê-la: Carta Aberta aos 

Músicos e Críticos do Brasil. Resposta a Camargo Guarnieri foi publicada em 28 de 

dezembro de 1950 e teve como objetivo principal uma resposta técnica em face ao 

panfletarismo de Guarnieri. O primeiro objetivo dessa resposta é a de esclarecer a 

―terminologia pouco apta a um documento artístico‖
63

 de  que seu acusador fez uso. Dai 

a necessidade de definir corretamente a causa de todas as críticas: 

 

Dodecafonismo não é um estilo, não é uma tendência estética, mas 
sim o emprego de uma técnica de composição criada para a 

estruturação do atonalismo, linguagem musical em formação, lógica 

consequência de uma evolução e da conversão das mutações 
quantitativas do cromatismo em qualitativas, através do modalismo e 

do tonalismo. Não tendo, por um lado, - como toda outra técnica de 

                                                
61 Idem. 
62 Idem. 
63 O documento foi divulgado em vários jornais do país. Utilizamos a publicação do jornal Folha da Tarde, 

de Porto Alegre. Cf: KOELLREUTTER, Hans Joachim. ―Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil. 

Resposta a Camargo Guarnieri‖. Folha da Tarde, Porto Alegre, 13 jan. 1951. 
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composição - outro fim a não ser o de ajudar o artista a expressar-

se[...]
64

 

 

E tal expressão, ao contrário do que disse Guarnieri, tem como pressuposto ―a 

liberdade absoluta‖ e a ―realização completa da personalidade do compositor‖.
65

 Por 

este motivo, Koellreutter acredita que são inválidas todas as críticas disparadas à 

técnica, que não levará, de modo algum, à ―degenerescência do sentimento nacional‖. O 

que ocasiona isso, segundo o compositor alemão, ―é o nacionalismo em sua forma de 

adaptação de expressões vernáculas‖, fonte de sucesso fácil e enganador que nada mais 

é senão uma arte primitiva que toma emprestada o ―colorismo russo-francês‖ como vã 

tentativa de ―encobrir sua pobreza estrutural e a ausência de potência criadora‖.
66

 E é, 

para Koellreutter, justamente essa postura artística que leva ao formalismo (como valor 

em si) assim como poderia ocorrer com qualquer outra corrente estética. O formalismo 

estaria mais atado a uma postura artística do que a uma estética propriamente dita. 

No entanto, essa crítica ao nacionalismo não se dirige necessariamente a 

Guarnieri, que - fato reconhecido mesmo por Koellreutter - não harmonizava melodias 

folclóricas, mas sim a outros membros menos destacados de sua escola nacionalista de 

composição, principalmente em suas primeiras décadas. E, na defesa de seus jovens 

alunos, Koellreutter afirma que eles nunca se afastaram do folclore, ―estudando-o e 

assimilando-o em sua essência‖ para serem utilizados na ―nova forma de arte‖ que 

propunham. 

Para finalizar a sua defesa, o compositor alemão se nega a comentar os últimos 

trechos da carta de Guarnieri, ―por serem incompetentes e falaciosos‖: 

 

Em lugar de demagogia falaciosa de sua carta, o sr. Camargo 

Guarnieri deveria ter feito uma exposição objetiva, uma análise serena 
e limpa dos problemas relativos aos jovens musicistas do Brasil, se é 

que isso realmente o interessa. O nacionalismo exaltado e exasperado 

que condena cegamente e de maneira odiosa a contribuição que um 
grupo de jovens compositores procura dar à cultura musical do país, 

conduz apenas ao exacerbamento das paixões que originam forças 

disruptivas e separam os homens. A luta contra essas forças que 

representam o atraso e a reação, a luta sincera e honesta em prol do 
progresso e do humano na arte é a única atitude digna de um artista.

67
 

 

                                                
64 Idem. 
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66 Idem. 
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Desta forma, Koellreutter termina a sua resposta a Guarnieri. Resposta que, por 

ser breve e técnica, dificultou o prosseguimento do debate para seu adversário e aqueles 

que o apoiavam. André Egg comenta que em ocasiões posteriores Guarnieri demonstrou 

certo ressentimento pelas reações suscitadas pela Carta Aberta. Não obtivera o apoio 

público de figuras-chave do nacionalismo musical como Villa-Lobos, Guerra-Peixe, 

Mignone e Santoro. Outra ausência importante foi a do crítico Caldeira Filho, d‘O 

Estado de São Paulo, que preferiu não participar da polêmica.
68

 De fato, Guarnieri, 

apesar de seu prestígio, teve de permanecer sozinho nessa batalha, principalmente 

porque até mesmo seus aliados julgavam difícil defender alguns equívocos e ―absurdos‖ 

―largamente aproveitados pelos oponentes do compositor‖,
 69

 como afirma Flávio Silva 

em sua análise sobre o documento. 

Em toda a trajetória de Guarnieri, a Carta Aberta de 1950 é geralmente 

apontada como o mais forte indício de engajamento político. No entanto, como 

analisamos, não podemos concluir, definitivamente, nada nesse sentido. Constatamos, 

sim, aproximações com o jdanovismo ainda que irrefletidas por parte de Guarnieri. Mas, 

de fato, não se trata de um compositor engajado politicamente com o comunismo se 

levarmos em conta a documentação disponível e examinada até o momento. 

A ausência de engajamento político também pode ser observada em relação a 

Alberto Ginastera. Com a diferença, todavia, de haver ainda menos indícios. No 

entanto, convêm elucidar alguns pontos de intersecção entre a música e a política na 

trajetória do compositor portenho, que, apesar de não ser caracterizada pelo 

engajamento, teve diálogos e choques com as políticas do Estado argentino. 

Uma relação mais direta entre Alberto Ginastera e a política argentina iniciou-

se no ano de 1945. Aliás, esse foi um ano marcante para o compositor, que se mantinha, 

desde 1941, empregado no Conservatório Nacional de Música e no Liceo Militar San 

Martín, cátedra obtida mediante concurso. Foi justamente neste último emprego em que 

se iniciaram os seus primeiros atritos com o Estado, quando da assinatura de um 

manifesto democrático que ocasionou a exoneração de Ginastera juntamente com outros 

14 professores da instituição. 

As biografias não são muito específicas sobre esse manifesto. Na verdade é 

possível que ele tenha se perdido, de modo que seu teor escape à posteridade. Até 

                                                
68 EGG, André Acastro. ―A Carta Aberta de Guarnieri‖. Revista Científica FAP, Curitiba, v. 1, pp. 13-28, 

2006. p. 6. 
69 SILVA, 2001, op. cit., p. 96. 
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mesmo Schwartz-Kates, em seu trabalho de compilação das fontes sobre o 

compositor,
70

 nada indicou sobre o referido documento, ao passo que também pouco 

acrescentamos após nossas buscas em arquivos e bibliotecas em Buenos Aires. Pode-se 

supor que o manifesto teve pouca divulgação e logo caiu nas mãos dos militares que 

chefiavam o Liceo, isso em um país que vivia sob a égide de governo militar instituído 

por um golpe dos generais Arturo Rawson e Pedro Pablo Ramírez e apoiado pelo Grupo 

de Oficiales Unidos, uma agrupação do exército, em 1943. As tendências fascistas 

afloradas nesse governo, que - diga-se de passagem - tinha em seu interior diversas e 

conflitantes ideologias, explicam a demissão em massa provocada pelo manifesto. 

Foi a gota d‘água para que Ginastera empreendesse uma viagem que o tirasse 

de um país de tendências políticas que cada vez mais o desagradavam, ainda que isso 

não fosse o cerne das suas preocupações. O que realmente motivou a viagem de 

Ginastera foi a bolsa de estudos da fundação Guggenheim, nos Estados Unidos. Na 

verdade, a bolsa já havia sido ganha no ano de 1942, mas ele a postergou temendo 

eventuais perigos causados pela Guerra, principalmente no que tange ao transporte 

marítimo em águas internacionais. Além do que sua esposa Mercedes de Toro estava 

prestes a dar à luz ao primeiro filho do casal: Alex. Com o fim da Guerra, a demissão do 

Liceo Militar foi a faísca que Ginastera precisava para embarcar junto à sua família para 

o norte do continente. 

A viagem aos Estados Unidos não teve interesse político por parte de 

Ginastera. Não se tratava de uma estratégia de alinhamento aos ideais estéticos do país 

visitado. O fato é que o país do norte da América havia se tornado uma espécie de 

centro do mundo cultural para um compositor tão interessado pelos aspectos formais da 

música e da cultura de um modo geral. Em 1945, após a Guerra, a Europa encontrava-se 

fragilizada. A França, por sua vez, que por séculos ditou os padrões culturais do mundo, 

mal havia saído do Regime de Vichy, que espalhou intelectuais e artistas, alguns dos 

quais em direção a outros países. E o principal alvo desses refugiados era o mais 

poderoso país do outro lado do Atlântico, que tinha uma política de acolhimento a essas 

personalidades. Apesar de não terem sido apenas figuras-chave da cultura que migraram 

aos Estados Unidos - cientistas eram alvos privilegiados do governo Roosevelt e 

Truman -, a quantidade e o peso dos que se encontravam do outro lado do Atlântico é 

invejável a qualquer outro território do mundo. Thomas Mann, por exemplo, quando 
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escrevia seu último grande romance Doutor Fausto, nos Estados Unidos, teve como 

mentores ninguém menos que Theodor Adorno e Arnold Schoenberg. Em seus relatos 

sobre esse período, publicados no livro A gênese do Doutor Fausto, o escritor alemão 

afirma que lia os manuscritos do livro para uma plateia composta de personalidades 

como: Max Horkheimer, Arthur Rubinstein, Max Reinhardt, Franz Werfel e Alfred 

Döblin - todos eles residentes no mesmo país que também acolhera Albert Einstein, 

Salvador Dali, Aldous Huxley, Béla Bartók, Rakhmáninov, Darius Milhaud, Paul 

Hindemith, Igor Stravinski e outros nomes de peso da história do século XX. A eles se 

somaram, por fim, Aaron Copland, Carleton Sprague Smith, Charles Seeger e outros 

importantes compositores estadunidenses. 

Tratava-se, sem dúvida, de um ambiente muito atrativo, principalmente para 

um compositor interessado em possibilidades técnicas e estéticas. A empolgação com o 

ambiente cultural estadunidense já vinha crescendo desde a aprovação da bolsa 

Guggenheim; no entanto, é no ano de 1945 que podemos melhor observá-la em seus 

artigos para a revista Sur. Ginastera escreveu para nove das doze edições da revista de 

Vitória Occampo no ano de 1945. Três delas trazem artigos que tratam diretamente do 

ambiente musical estadunidense: ―La música cinematográfica‖, do mês de fevereiro; 

―Nuevas obras de Igor Stravinsky‖, de abril; e ―El ballet en los Estados Unidos‖, de 

maio.  

O primeiro artigo discute a fusão entre a música e a sétima arte em tom 

elogioso, porém restritivo. Ginastera divide a música composta para o cinema em dois 

grupos. O primeiro seria o da música dita ―antimusical‖, onomatopeica, que tem a 

função de reproduzir em sons as situações transmitidas na tela, como o barulho de 

degraus de escadas, tombos etc., e afirma que esse recurso a ser evitado é também muito 

utilizado em desenhos animados como os de Walt Disney. Em contraposição a ela 

existe a música ―autenticamente musical‖, que cria ou realça o ambiente, acentuando a 

força dramática e acrescentando beleza à atmosfera poética que as imagens pretendem 

exibir. Esta última, empregada neste sentido, deve ser a verdadeira aliada e 

colaboradora do cinema sonoro. Ginastera demonstra conhecimento da condição dos 

compositores para o cinema e faz uma crítica ao pouco tempo que se dispõe para a 

criação de uma trilha sonora: ―Duas semanas é o prazo usual e tudo o que exceda a isso 

pode-se considerar uma exceção.‖
71

 Com efeito, o compositor tinha experiência na área 
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e até mesmo incluiu em seu catálogo de obras oficial a premiada suíte orquestral que 

compôs em 1942 para o filme Malambo, que trata de um drama sobre a exploração 

rural. Por fim, Ginastera elogia compositores que escreveram para o cinema, como o 

estadunidense Aaron Copland e o argentino Juan José Castro e termina dizendo que o 

cinema argentino tem muito a esperar dos compositores de seu país. 

O artigo de abril, que pretende comentar as novas obras de Igor Stravinsky, dá 

ênfase especial à harmonização e orquestração que o compositor russo fez do hino 

nacional estadunidense, Star Spangled Banner. Ginastera comenta que foi essa a forma 

que o autor da Sagração encontrou para agradecer por sua nova cidadania. Como nos 

anos 40, a obra de Stravinsky voltava-se para o neoclassicismo, bem diferente do 

experimentalismo dos balés pelos quais ficou conhecido na década de 1910, ele foi alvo 

de críticas que o acusavam de ―copiar‖ em demasia os clássicos, as quais foram 

prontamente rebatidas por Ginastera, que reafirmou a importância da personalidade do 

compositor russo e concluiu: ―Podemos, entretanto, assegurar que Stravinsky, em plena 

maturidade de sua técnica e de sua inspiração, segue sendo o maior músico de nossa 

época.‖
72

 

Sobre o balé nos Estados Unidos, tema de seu artigo de maio para Sur, 

Ginastera fez uma interessante contraposição entre esse gênero e a ópera. Ele observou 

que enquanto essa última é geralmente subvencionada pelo Estado, o balé pertence à 

iniciativa privada, desenvolvendo suas atividades à margem de toda ajuda oficial nos 

principais centros musicais. E é essa característica, segundo Ginastera, que favorece a 

difusão da obra realizada não só pelos compositores e bailarinos, mas também por 

cenógrafos, pintores e coreógrafos. Há um claro elogio à iniciativa privada, estandarte 

da cultura estadunidense, que se projetava no conceito de self made men. Há também 

um sinal de contentamento esperançoso pelo fato de o público bancar e dar 

lucratividade a esses espetáculos. 

Os outros artigos de Ginastera para Sur tratam, em sua maioria, de temporadas 

e eventos musicais na Argentina, com especial destaque para os ocorridos no Teatro 

Colón, quando da análise da temporada de 1944 (Janeiro), dos concertos de outono 

(Julho), da apresentação da ópera ―Pelleas et Melisande‖ de Debussy (Agosto) e da 

composição Harrild, de Roberto Garcia Morrillo (Novembro), ocasião em que confessa 

seu desejo de dedicar uma série de artigos aos compositores modernos argentinos. 
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Ginastera escreveu também, para a edição de setembro, sobre a ―Associação 

Filarmônica de Buenos Aires‖, descrevendo e analisando seus feitos e apresentações. 

Por fim, em dezembro foi publicada a entrevista que o compositor portenho fez com 

Camargo Guarnieri, já citada anteriormente. 

É interessante observar o domínio sobre esses temas. Com efeito, não é o 

Ginastera músico que escreve para Sur, mas sim o Ginastera crítico, outra faceta muito 

competente da mesma personalidade artística. Seus textos buscam a análise técnica e a 

quantidade de informações em primeiro plano, não resta espaço para manifestações de 

afinidade, ódio ou ideologias políticas; ademais, possui uma escrita límpida, clara e 

direta, que o aproxima da linguagem jornalística. A seriedade e o enfoque crítico que 

deposita nas obras e concertos analisados ao mesmo tempo em que dificulta encontrar 

nas entrelinhas possíveis posições ideológicas, deixa-nos visível sua atenção voltada 

inteiramente à música, seja ela qual for, tratando com o mesmo equilíbrio as diferentes 

tendências. 

Essa postura nos ajuda a entender a participação de Ginastera no grupo que 

compunha a revista Sur. Ainda que o periódico portenho tenha tido diferentes 

posicionamentos ideológicos ao longo de sua história, expressos nos artigos de 

intelectuais nem sempre alinhados,
73

 a revista sempre prezou por transmitir uma 

imagem que a definia como pura e exclusivamente cultural. Paulo Renato da Silva 

contesta essa imagem oficial da revista, dizendo que declarar uma postura puramente 

artística, universalista, desligada da política, era também uma forma de se posicionar 

contra o peronismo,
74

 que construía sua imagem ao lado de valores como o tradicional, 

o nacional e o engajamento com as massas.
 75 

Isso rendeu inúmeras acusações ao 

periódico, taxado de elitista e fruto do imperialismo na Argentina, pelos peronistas e 

                                                
73 ―O pensamento político desses intelectuais não pode ser reduzido a qualquer posicionamento tomado 

pelas revistas com as quais colaboraram, mesmo por que costumavam escrever para mais de uma 

publicação. [...] Além disso, Sur nem sempre assume posições claras e conjuntas. Como qualquer grupo 

de intelectuais, sua trajetória é marcada por diferenças internas, pouco exploradas pelos críticos que 

tendem a colocá-la como uma publicação homogênea e fechada.‖ Cf SILVA, Paulo Renato da. Victoria 

Ocampo e intelectuais de ―Sur‖: cultura e política na Argentina (1931-1955). Dissertação (Mestrado em 

História). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2004. p. 13. 
74 O peronismo, uma forma de configuração política centrada na figura de Juan Domingo Perón, iniciou-se 

no mesmo ano de 1945, quando este passou a ocupar o cargo de vice-presidente e Ministro da Defesa da 

Argentina. A prisão do futuro líder do país em 9 de outubro e sua libertação no dia 17 do mesmo mês o 

lhe deu ainda mais notoriedade e apreço entre camadas populares, que passaram a vê-lo com muita 

simpatia e esperança, principalmente após seu discurso de libertação pronunciado para 300 mil pessoas e 

transmitido pelo rádio. Este é um dos motivos pelos quais se considera o início do peronismo em 1945 e 

não no ano seguinte, quando Perón venceu a eleição presidencial e iniciou um governo que duraria nove 

anos ininterruptos e marcaria profundamente a história contemporânea de seu país. 
75 SILVA,, 2004, op. cit., p. 18. 
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também pela esquerda. Todavia, como reconhece o próprio autor desse argumento, a 

revista não só se autodefinia como puramente cultural e universal como, de fato, o era. 

E Ginastera, com seus artigos, contribuiu para essa característica ainda que sem o 

objetivo claro de demonstrar engajamento político. A pluralidade de assuntos e o 

enfoque crítico eram a forma como idealizava seu ingresso no terreno da crítica musical, 

não como imaginava participar dos embates ideológicos de seu país. 

Sobre a política propriamente dita, Paulo Renato da Silva resume o 

posicionamento de Sur ao afirmar que ela seguramente se encontrava longe do 

engajamento, mas pondera: 

 

Tampouco se sustenta a visão de que os intelectuais cosmopolitas não 
se ocupam com o nacional e se preocupam somente com a cultura e 

não com a política, como se fosse possível separá-las completamente, 

ainda mais em um momento marcado pelo intervencionismo nazi-
fascista e peronista na cultura. 

76
 

 

É uma questão de foco, predominância de certas ideias, não de bipolarismos ou 

dicotomias. Pode-se aventar a possibilidade também de que a valorização de uma arte apolítica, 

pura, como Sur fazia, tem a capacidade de interferir tanto na sociedade quanto na produção 

artística ou intelectual realista, mais valorizada politicamente.
77

  

A compreensão da postura intelectual de Sur é uma das chaves para entendermos a 

assinatura do manifesto democrático de Ginastera. Apesar do evidente teor político do ato, o 

clamor pela democracia pode ser entendido também como um apoio a um valor 

―universal‖, preocupação maior do compositor e da revista para a qual escrevia. E é 

justamente essa busca e interesse pelo universal que explica a inserção de Ginastera em 

Sur, que, além de se declarar ―defensora unicamente da cultura e da tradição 

democrática argentina‖,
78

 lutou pela autonomia do campo intelectual em meio a um 

governo que queria imprimir sua marca em todas as esferas da vida social. 

São alguns dos que escreviam juntamente com Ginastera para a revista: Jorge 

Luis Borges, Eduardo Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, Ernesto Sábato, Héctor A. 

Murena, Adolfo Bioy Casares, José Ortega y Gasset e Roger Caillois. Apesar de não ter 

sido um grupo homogêneo, Sur cultivou alguns traços que a marcariam até a sua 

extinção em 1992, sessenta e um anos depois: o antitotalitarismo (nazismo e 

comunismo), o antifranquismo, o apoio aos Aliados na Guerra, o apoio à democracia, o 
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interesse pela arte ―pura‖ e cosmopolita, o repúdio ao panfletarismo ideológico e o 

fomento à discussão estética estão entre os principais. 

O cosmopolitismo de Sur tinha relação direta com a própria trajetória de sua 

fundadora, Victoria Ocampo, nascida e criada em uma família da elite portenha. 

Ocampo nunca aceitou as amarras que a sociedade atava às mulheres, principalmente as 

de sua condição financeira e prestígio, condenadas a viver no que Beatriz Sarlo chama 

de ―cárcere feliz‖, um espaço socialmente repressor ainda que com as vantagens 

materiais proporcionadas pela riqueza da família. Segundo Sarlo, Ocampo buscava 

liberdade intelectual, sexual e afetiva, que acreditava poder encontrar por meio de 

sucessivas viagens à Europa, em especial à França, e através do casamento. Da primeira 

solução encontrada, a fundadora de Sur tirou a base do seu cosmopolitismo cultural e 

iniciou amizades com intelectuais como José Ortega y Gasset, que prefaciou seu 

primeiro livro: De Francesca a Beatrice, publicado em 1921. Do casamento, Ocampo 

extraiu a conclusão de que, a despeito de ter se livrado do cárcere de seus pais, atou-se a 

outras amarras igualmente sufocantes para uma personalidade como a dela. Além do 

que, o casamento frustrado daria início a uma relação extraconjugal que iria se estender 

por quase uma década culminando em um polêmico processo de divórcio. 

Havia alguns periódicos na Argentina na década de 1920 que cumpriam um 

papel incipiente ao que Sur viria a cumprir. Claridad, editora e revista, Los Pensadores 

e Los Intelectuales publicavam diversos gêneros, como ficção europeia e ensaios 

filosóficos, estéticos e políticos e atendiam a um novo público, o qual ajudava a 

produzir. Esses empreendimentos ―monta[va]m a biblioteca do aficionado pobre; [...] 

proporcionando-lhe uma literatura responsável do ponto de vista moral, útil por seu 

valor pedagógico, intelectual e economicamente acessível.‖
79

 Quando Victoria Ocampo 

criou a revista Sur em 1931, não se tratava de um empreendimento pioneiro, mas, dentre 

todas as publicações do período, foi a de mais peso e importância na história de seu 

país. 

É notável que Sur tenha sido criada por uma intelectual numa época em que se 

acreditava que havia temas e abordagens específicas para as poucas mulheres que se 

aventuravam pelo mundo da escrita, de modo que seu lugar nesse meio fosse próximo 

ao das funções femininas tradicionais. É ainda mais notório que Ocampo exigisse que 

logo abaixo do título da revista viessem impressas as palavras: ―Revista Mensal. 
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40. 
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Publicada sob a direção de Victoria Ocampo.‖ Fundar e dirigir uma revista, para 

Victoria Ocampo era também um ato político, uma forma de contestação ao machismo 

imperante em sua sociedade, ainda mais pelo fato de Sur ter sido o primeiro 

empreendimento feminino a afetar os destinos intelectuais masculinos na Argentina.
80

 

Portanto, o projeto de Sur, levado a cabo com parte da herança de parentes de 

Ocampo, era uma dupla libertação para sua fundadora, social e íntima: 

 

Possuída, por sua classe, pela natureza e pelo desejo, aos trinta anos, 

Victoria Ocampo começa a mudar os termos dessa possessão. É, como 
se viu, uma história custosa, em que a abundância material e os tiques 

de esnobismo não devem ocultar os esforços de ruptura. Essa história 

culmina com êxito quando Victoria Ocampo, em 1931, se converte 
numa espécie de capataz cultural rio-platense. No mesmo momento, 

começará a reger seu corpo com a liberdade dos homens. (171) 

 

A personalidade forte e contestadora de Victoria Ocampo explica em parte que 

a relação entre Sur e Perón nunca foi das mais amistosas ainda que seu empreendimento 

nunca tivesse sido censurado. Não é de se estranhar que o líder conhecido pelas palavras 

de ordem ―¡Alpargatas sí, libros no!‖ (alpargatas eram calçados populares) tenha tido 

enormes reservas com um grupo elitista que, embora não fizesse clara oposição, não 

compactuava com a sua forma de governo e ideologia.  

A característica de agregar diferentes grupos sociais em torno de sua esfera de 

influência foi uma das maiores marcas dos governos de Perón e Vargas. Por este motivo 

o slogan ―¡Alpargatas sí, libros no!‖ não deve ser entendido ao pé da letra como uma 

manifestação clara de afastamento da esfera de influência de Perón sobre o campo 

intelectual e das artes. Pelo contrário, Perón interferiu direta e indiretamente em 

diversas instituições culturais argentinas durante os seus dois primeiros mandatos, e o 

seu discurso em prol das massas argentinas seria um dos pretextos para justificar essa 

ação. 

É fato que o primeiro governo Perón, de 1946 a 1955, teve como característica 

principal, no campo das artes, a inclusão das massas nos circuitos que antes só 

pertenciam às elites. A presença desses novos expectadores se fez principalmente com a 

promoção de eventos culturais a preços populares e tinha como objetivo a ―elevação 

espiritual do povo‖, a ―formação de uma consciência artística nacional‖ e a ―elevação da 

                                                
80 Ibidem, pp. 49-50. 



 146 

cultura social‖, sendo, inclusive, uma das muitas estratégias utilizadas para a 

identificação com as massas.
 81

 O peronismo não promoveu modelos culturais próprios, 

 

[...] apenas postula a inclusão das massas em um sistema de consumo 

cultural já existente ligado em alguns casos a outros setores sociais. 
As massas peronistas participam, desta maneira, de costumes e estilos 

de vida da classe média, incluindo os modos e condutas do consumo 

cultural próprias desse setor social.
82

 

 

Todavia, essa atitude foi mal recebida na alta cultura portenha, que interpretava 

a presença estatal como uma ameaça à autonomia. Surgiram daí dicotomias imperantes, 

como: nacionalismo vs. unversalismo, massas vs. elites, e alta cultura vs. cultura 

popular. O debate estabelecido nesses termos não é restrito a uma só disciplina artística, 

―se estendendo a todo o campo intelectual da época e finca sua raiz nas intervenções do 

governo peronista, partidário de uma arte nacional oposta a uma cultura 

extrangeirizante.‖
83

 Já o meio letrado, por outro lado, estava em clara dissidência com o 

governo e mantinha certa distância com o popular, ainda que em outras épocas tal 

diálogo entre erudito e popular não só foi possível como efetivo. Surge, então, ―a 

inimizade e a distância entre esses dois circuitos, estabelecendo-se um como oposto do 

outro‖.
84

 

A intervenção estatal na Academia Argentina de Letras, por exemplo, ocorrida 

no segundo governo de Perón, se deu por meio de um decreto que outorgava ao Poder 

Executivo a nomeação dos membros acadêmicos e até mesmo do funcionamento geral 

das academias nacionais. A justificativa oficial dessa intervenção era a de que o governo 

faria a comunicação entre a cultura acadêmica e o povo, mas a finalidade oculta era 

aumentar sua esfera de influência e legitimidade ao atacar diretamente a autonomia do 

campo intelectual. Era isso que diziam os antiperonistas agrupados na Sociedad 

Argentina de Escritores.
85

 

No terreno da música erudita, entretanto, as incursões peronistas não 

modificaram substancialmente os rumos anteriores. Segundo Yanina A. Leonardi, ―o 

repertório das óperas representadas durante esses dez anos não apresenta diferenças com 
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o de temporadas prévias à chegada do peronismo ao poder, o mesmo se pode falar dos 

compositores que ali eram apresentados.‖
86

 Ginastera, por exemplo, nunca deixou de ser 

tocado no Teatro Colón no anos peronistas.
87

 Aliás, a casa de espetáculos nunca deixou 

de ser patrimônio da música erudita, Perón se limitou a possibilitar o ingresso das 

massas àquele território em eventos não sempre relacionados com a arte, como por 

exemplo, as  reuniões de grêmios trabalhistas. Portanto, se o peronismo tentou propiciar 

um aporte à formação cultural das massas, ―essa tarefa ficou pendente no que respeita à 

ópera e ao balé, já que os mesmos não ingressaram ao consumo cultural habitual das 

massas.‖
88

 Esses esforços sobre o terreno da música erudita não passaram de um ―mero 

deslocamento que se esgota com a queda do peronismo em 1955.‖
89

 

O que de mais concreto ocorreu nesse campo foi a instituição de um decreto 

que reservava metade dos espetáculos nas salas de concertos para obras de autores 

nacionais. Em um encontro entre artistas e intelectuais ocorrido em 1947, Perón 

demonstrou sua tônica nacionalista na área cultural e sua tentativa de monopolizar o 

conceito de ―nacional‖ na Argentina: 

 

[...] temos de orientar, uniforme e racionalmente, desde o ensino 

primário ao secundário, em especial, o técnico e o universitário, com 
uma unidade absoluta, a concepção do que deve ser a nossa cultura, a 

cultura argentina. Eu não creio, senhores, que a esta altura da marcha 

da Nação, nós podemos recorrer a outras instâncias que não sejam as 

de nossa raça e que não sejam as de nossa própria cultura.
90

 

 

O governante deixou a música erudita seguir seus próprios rumos. Não abriu 

mão do universal e do moderno, no entanto, estimulou o folclore e o nacional em todos 

os campos culturais, inclusive nas escolas, pois foi dali que partiu seu discurso de 

identificação com as massas. A música erudita não foi um alvo privilegiado do 

peronismo por não alcançar amplos setores sociais, diferentemente do cinema, por 

exemplo, que sentiu mais de perto as práticas de controle e censura do governo.
91

 

                                                
86 LEONARDI, Yanina Andrea. Espectáculos y figuras populares: el circuito teatral oficial durante ‗los 

años peronistas‘. In: SORIA (et.al.), 2010, op. cit., p. 77. 
87 BUCH, Esteban. The Bomarzo affair: ópera, perversión y dictadura. Córdoba: Adriana Hidalgo S.A., 

2003. p. 187. 
88 SORIA (et.al.), 2010, op. cit., p. 77. 
89 Idem. 
90 SILVA, 2004, op. cit., p. 105. 
91 TERÁN, Oscar (org). Ideas en el siglo: intelectuales y cultura en el siglo xx latinamericano. Buenos 

Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2004. p. 66. 



 148 

Algumas semelhanças entre Vargas e Perón na área cultural saltam aos olhos. 

A criação de instituições culturais, de teatros, de orquestras, a disseminação da cultura 

erudita e a tentativa de aproximação com a intelectualidade, são algumas delas. Mas é 

justamente neste último aspecto que as semelhanças terminam. Vargas conseguiu muito 

mais aderência dos intelectuais do que Perón. O principal motivo já sabemos: a geração 

modernista brasileira acreditava no protagonismo estatal como defensor da arte 

nacionalista e as ações que Vargas empreendeu neste sentido, apesar de não englobar 

todas as suas pretensões, deram motivo para que se depositasse confiança em seu 

governo. Na Argentina, por outro lado, houve uma ruptura de parte significativa da 

intelectualidade com o regime, o que gerou, por sua vez, uma dicotomia estética entre o 

nacionalismo, impregnado na propaganda política peronista, e o universalismo, 

valorizado pelos antiperonistas, que assim acreditavam se distanciar do governo:  

 

O peronismo fracassou ao atrair a intelectualidade. Isto respondia não 

só a questões ideológicas - grande parte da intelectualidade via no 

peronismo uma forma de fascismo - senão também as contradições 
presentes nas iniciativas que buscavam aproximar-se deste setor. Ante 

a intransigência dos intelectuais o governo reagia da pior forma: 

dando a eles razões de sobra para associar intervenção estatal com 

intuitos de regular e/ou dirigir o campo cultural.
92

 

 

As diferenças entre ambos os países pode ser exemplificada pela curiosa crítica 

que Victoria Ocampo fez ao ensino de cantos patrióticos às crianças. Enquanto, na 

segunda metade da década de 1940, a mentora de Sur maldizia as ―vozes infra-

huamanas que lhe atropelavam todas as manhãs‖,
93

 Villa-Lobos temia que seu projeto 

de canto orfeônico caísse em desuso após a derrocada de Vargas. As relações entre 

Vargas e Perón e seus respectivos campos intelectuais e artísticos tiveram muitas 

semelhanças e diferenças, que são cruciais para entendermos alguns pontos das carreiras 

dos compositores estudados. 

Não é de se estranhar, portanto, os atritos de Ginastera e de boa parte da 

intelectualidade argentina com a tradição política desde o golpe da década de 1930 até o 

fim do segundo mandato de Perón. Por este motivo, o episódio do manifesto 

democrático assinado por Ginastera em 1945 não deve ser entendido como um grande 

conflito, posto que, ainda que houvesse a crítica ao Estado por parte do compositor, ele 
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não a levou adiante de modo que se configurasse um engajamento político. Assim, a 

viagem aos Estados Unidos, apesar de ter um ―quê‖ de fuga, não foi um ato político, e o 

compositor retornaria a seu país natal dois anos após seu embarque rumo ao norte do 

continente. Da mesma forma, ainda que a partir de então tenha começado a priorizar a 

musicalidade moderna em detrimento do nacionalismo em suas músicas, não se pode 

afirmar que foi uma mudança brusca ou linear, visto que até meados da década de 1950 

ainda havia referências claras ao nacional em algumas de suas obras. 

A viagem como bolsista da fundação Guggenheim trouxe mudanças 

significativas para a trajetória estética de Ginastera, como veremos no próximo 

momento do trabalho. Seu direcionamento cada vez mais vanguardista veio em um 

momento em que boa parte da intelectualidade argentina, antiperonista, afastava-se do 

nacional e do folclore associados à propaganda governamental. No entanto, Ginastera 

não militou naquele ambiente e seu interesse pelo campo estético, aliado às novas 

possibilidades que a música moderna lhe abria pode ser considerado como o fator 

preponderante dessa mudança em seu itinerário. 

Os compositores analisados por este trabalho sempre colocaram a arte, a 

técnica e o domínio do ofício acima de quaisquer outras questões, ajudando a 

descortinar o espaço de manobra que teve esses princípios artísticos mesmo no 

ambiente fortemente bipolarizado da década de 1940, seja nos conflitos internos de 

ambos países, seja no contexto da Guerra Fria. 

 

 

 

(Re)definindo as identidades musicais. 

 

 

Como observado, a política não foi o foco de Alberto Ginastera e Camargo 

Guarnieri na década de 1940, ainda que tenham se aproximado em maior ou menor grau 

dessa dimensão social em diferentes momentos. Portanto, por mais peso que as decisões 

governamentais e a ideologia tiveram naquelas sociedades, essa década lhes ficou 

marcada em grande parte por outros motivos, como o encontro e a apresentação 

conjunta que fizeram nos Estados Unidos e o processo de definições e redefinições 

estéticas pelo qual passaram. 

Nem o Brasil nem a Argentina foram os palcos onde Ginastera e Guarnieri se 

consagraram pela imprensa internacional. Isso ocorreu nos Estados Unidos a partir do 
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dia 23 de fevereiro de 1947, quando se apresentaram em um evento da Liga dos 

Compositores e firmaram o decisivo passo para o reconhecimento fora de suas 

fronteiras nacionais. Até aquele momento, ambos já vinham dando maior coerência 

estética ao conjunto de suas obras, mas a partir desse evento ficaram reconhecidos sob a 

alcunha de moderno (ou vanguardista, não raras vezes), no caso do argentino, e 

nacionalista, no caso do brasileiro. Essas denominações fizeram com que fossem 

representados como os antagônicos musicais de sua geração. 

Camargo Guarnieri não era novato nos Estados Unidos. Havia visitado o país 

em ocasiões anteriores para apresentação de obras e recebimento de prêmios, usufruindo 

do destaque que lá se relegava às artes latino-americanas com especial acento para o 

nacionalismo e os folclores nacionais. 

Esse interesse não se deu por acaso. Fazia parte da chamada ―Política da Boa-

Vizinhança‖ (Good Neighbor Policy) vigente nas relações internacionais dos Estados 

Unidos com a América Latina durante todo o governo de Franklin D. Roosevelt, de 

1933 a 1945, mas cujas implicações se prolongaram por muito mais tempo. Tratava-se 

de um esforço de aproximação cultural com o resto do continente a fim de evitar a 

influência nazista na região e demarcar a supremacia dos EUA sobre o continente, 

minando a influência dos partidos de esquerda sobre algumas das nações latino-

americanas e ocupando esse mercado.
94

 Diferentemente da política do ―Big Stick‖, o 

poder se fazia de modo suave (soft power), sem ameaças ou intercursos militares, mas 

apenas baseado numa ideia de Pan-Americanismo divulgado em amplas frentes, como o 

cinema e o rádio, daí a relação entre política e mercado e o entusiasmo das instituições 

artísticas e de entretenimento nesse processo. 

No terreno da música erudita, a Política da Boa-Vizinhança foi bem acolhida 

pelos compositores estadunidenses. Aaron Copland, Water Piston, Charles Seeger, 

Roger Sessions e Roy Harris participaram ativamente e se beneficiaram de diversos 

programas e instituições criadas pelo governo no âmbito do New Deal para a promoção 

e divulgação da música erudita estadunidense.
95

 Apreciaram também as ações para 

atrair compositores internacionais para contribuir com o cenário musical do país assim 
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como o custeio de viagens que eles próprios faziam aos outros países do continente para 

a promoção desse intercâmbio cultural. 

O fato é que a música erudita não era lá encarada como representante legítima 

da cultura do país. O jazz - acreditava-se - estava mais próximo do estadunidense do que 

um estilo de música originado na Europa. O desafio para a geração de Aaron Copland 

foi o de criar símbolos e referências para a música erudita que pudessem remeter às 

referências comuns da coletividade e obter assim maior proximidade com o público. O 

debate sobre o nacionalismo na música erudita estadunidense esteve ligado também à 

própria legitimação do gênero. Aaron Copland foi o mais destacado compositor dessa 

geração e, desde a década de 1930, vinha tentando desenvolver essas referências em sua 

música. Como afirma Alex Ross, o intuito só foi alcançado, em sua plenitude, nos anos 

1940, quando já havia um expressivo grupo de compositores estadunidenses que se 

deixaram agregar pelo ativismo de Copland: 

 

Por volta de 1936, a ‗unidade de comando‘ de Copland, seu esquadrão 
de jovens compositores americanos dissidentes, consistia em cinco 

homens: Thomson, Harris, Sessions, o elegante neoclássico Walter 

Piston e o próprio Copland. No início dos anos 40, com a adesão de 
Blitzstein, Paul Bowles, Samuel Barber, Morton Gould e David 

Diamond, transformou-se em um verdadeiro batalhão. Movimentos 

rápidos saltavam com sincopados jazzísticos; movimentos lentos 

bradavam melodias em espaços vazios. As partituras eram brilhantes e 
cheias de metais. [...] Parecia que os compositores americanos tinham 

desenvolvido uma prática comum, uma linguagem comum.
96

 

 

Referências ao jazz e às vastidões geográficas do Velho Oeste e suas lendas se 

tornaram parte integrante dessa linguagem. São notórias, nesse contexto, as obras de 

Copland como o balé Billy The Kid, de 1939, Appalachian Spring, de 1942, Lincoln 

Portrait, do mesmo ano, e a Sinfonia nº 3, de 1946, que lhe renderam fama mundial e a 

consagração como ―autêntico‖ compositor estadunidense. 

O ativismo e a vontade de agregar pessoas num ideal comum podem ser 

contextualizados pela opção ideológica socialista de Aaron Copland. Na década de 

1930, quando se falava de frentes culturais, que agregavam diversos grupos de 

orientação diversa em prol de um ideal comum, Copland acreditava que os 

compositores estadunidenses deveriam também formar sua frente comum, a exemplo do 

que os Les Six haviam feito na Paris dos anos 1920, onde ele próprio havia passado 
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anos estudando com Nadia Boulanger: ―Os dias do compositor americano alienado 

estão contados‖.
97

 O contato com o pensamento socialista também despertou a atenção 

pela função da arte na sociedade e pela busca das referências para a música erudita nele 

e no grupo de compositores que formaram. Dentre seus parceiros de geração, Hanns 

Eisler, por exemplo, divulgou o ideário soviético para as artes e Charles Seeger 

abandonou as experiências de vanguarda para se dedicar unicamente ao estudo do 

folclore americano, o que podia ser também interpretado como uma volta a um passado 

primordial e alegadamente socialista daquela sociedade, para aqueles compositores.
98

 

Posteriormente, esses músicos foram perseguidos pelo macartismo. 

À parte o abismo entre os investimentos estatais dos governos dos EUA e do 

Brasil, são flagrantes as semelhanças entre esses ambientes musicais. A coleta e 

apropriação do folclore, as reflexões sobre o papel da arte na sociedade, o protagonismo 

de intelectuais e compositores com o objetivo de se destacarem e divulgarem seu ofício 

são alguns dos pontos que tornaram possível as afinidades entre as personalidades de 

ambos os países e viabilizaram a colaboração artística. Nesse processo de aproximação, 

que gerou amizades pessoais e redes de contatos, Guarnieri encontrou a porta de entrada 

para o circuito musical estadunidense e a consagração internacional. André Egg afirma 

que antes que Guarnieri pudesse ter sido percebido como um interlocutor estratégico 

pelos agentes da Política da Boa-Vizinhança, ele já era conhecido por nomes como 

Nadia Boulanger e Curt Lange, que tinham considerável influência sobre Charles 

Seeger, Aaron Coplan e Carleton Sprague Smith, os três principais interlocutores do 

brasileiro nos EUA.
99

 Segundo o historiador, 

 

Guarnieri desenvolveu níveis de cooperação um pouco diferente. [...] 
Tornou-se amigo pessoal e colaborados em diversos níveis de figuras 

chave do meio musical norte-americano na era Roosevelt. 

Principalmente o compositor e musicólogo Charles Seeger, o músico e 

acadêmico Carleton Sprague Smith e o compositor e ativista Aaron 
Copland. Os três foram os principais interlocutores de Guarnieri nos 

EUA, e serviram como porta de entrada ao compositor no meio 

musical daquele país. A partir destes personagens surgiu o contato 
para a primeira viagem ao país, em 1942. E foram surgindo as 

encomendas de obras, os concertos, as edições. Ao mesmo tempo, 

Guarnieri se tornou um divulgador da música moderna norte-
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americana no Brasil, sendo responsável, como regente, pela estreia de 

várias obras de Aaron Copland no país.
100

 

 

A Política da Boa-Vizinhança se fez por meio da cooperação mútua entre as 

partes. Tanto para Guarnieri quanto para seus parceiros a agenda da política 

estadunidense era interessante do ponto de vista artístico, de aprendizagem e comercial. 

Dos três interlocutores estadunidenses de Guarnieri, o primeiro a visitar o 

Brasil foi Carleton Sprague Smith, em 1940, como enviado do governo para estabelecer 

contatos com personalidades que pudessem estreitar as relações culturais entre os dois 

países. Logo de cara, o músico estrangeiro tomou conhecimento da música de Guarnieri 

ao interpretar como flautista a obra Flor de Tremembé, uma das primeiras experiências 

do compositor brasileiro para a escrita orquestral.
 
Outros compromissos de Smith foram 

os de seguir sua agenda programada: encontros com artistas, críticos e pesquisadores, 

participar de manifestações populares, realizar pesquisas em bibliotecas e até mesmo 

dar uma conferência sobre a música de seu país a convite da Associação Brasileira de 

Imprensa.
 101

 

Conhecer e estudar os países latino-americanos eram fatores cruciais da 

Política da Boa Vizinhança no que tange à aproximação e a influência sobre esses 

territórios. No mesmo ano de 1940, o The New York Times, um dos maiores jornais em 

circulação e influência nos EUA, publicou um extenso artigo sobre a música folclórica 

brasileira (―Brazil‘s Folk-Music!‖) e ―sua influência na moderna escola de compositores 

do país‖, como diz o subtítulo do artigo assinado por Margareth E. Steward.
102

 Abaixo 

de duas representações imagéticas típicas, as fotografias de um sertanejo tocando violão 

e a de um índio soprando uma flauta artesanal, o texto se inicia com a afirmação de que 

compositores como Villa-Lobos, Francisco Mignone e Camargo Guarnieri estão 

chamando a atenção do mundo inteiro pelo fato de utilizarem como fonte de inspiração 

a ―mais pitoresca e cativante música folclórica da América do Sul‖.
103

  

Apesar do termo ―pitoresco‖, que provavelmente não seria visto com bons 

olhos pelos próprios nacionalistas brasileiros, Steward demonstra afinidade com as 

interpretações modernas sobre o que seria o nacional no Brasil. A articulista retrata, 

assim, o Brasil como uma síntese da mescla entre o português, o índio e o negro, 
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representada na música pela junção da melodia portuguesa e do ritmo africano tendo 

como pano de fundo a expressão nativa. O artigo, então, segue para um exame um 

pouco mais aprofundado sobre esses três elementos fundadores da cultura brasileira e 

termina com os seguintes dizeres: ―Tão rica, interessante, exuberante e complexa [a 

música folclórica brasileira] é uma fonte inexorável de inspiração para os compositores 

brasileiros modernos.‖
104

 Essa publicação, em meio a inúmeras outras, revela que a 

Política da Boa Vizinhança se fez em várias frentes e mobilizou toda a sociedade 

estadunidense. Como já dito, o interesse pela aproximação política e cultural com a 

América Latina abria novas perspectivas para os Estados Unidos desde as relações 

diplomáticas até mercadológicas com os novos produtos que esse encontro de culturas 

poderia criar em diversos setores, desde o rádio e a música até as histórias em 

quadrinhos. 

Para Guarnieri, a Política da Boa Vizinhança também trouxe novas 

perspectivas profissionais. Além da relação com Carleton Sprague Smith, vale destacar 

a ajuda que recebeu do compositor Charles Seeger, diretor da Divisão de Música da 

Política da Boa Vizinhança. Seeger era uma figura proeminente no meio musical de seu 

país, tendo exercido a função de professor universitário desde 1908, quando havia se 

graduado na Alemanha. Sua contribuição para as relações entre o Brasil e os EUA no 

âmbito da música foi inestimável para Camargo Guarnieri, ajudando-o na promoção de 

suas obras nos EUA e na organização de sua primeira viagem ao país.
 105

 

Com o apoio de Charles Seeger, Carleton S. Smith e Aaron Copland, com que 

já nutria uma relação amistosa na época, Guarnieri se fez mais presente e conhecido nos 

EUA logo no início da década. Em outubro de 1942, ganhou o prêmio Fleischer Music 

Collection pelo seu Concerto nº 1 para violino e orquestra (1940) - o mesmo que o 

iniciou na escrita sinfônica, comentado no capítulo anterior - que lhe rendeu um cheque 

no valor de 750 dólares, substancial para os padrões da época. Entre os jurados 

encontrava-se Sergei Kussevitski. Junto ao telefonema que anunciara o prêmio 

vinculou-se um convite do Departamento de Estado para que passasse seis meses nos 

Estados Unidos. As perspectivas que os colegas estadunidenses abriam ao compositor 

brasileiro se concretizaram com a ajuda financeira de Ester Mesquita, pertencente à 

família detentora do O Estado de São Paulo, o mesmo que iria publicar a Carta Aberta 

em 1950. Como costumeiro em relações de mecenato, Guarnieri escreveu sob 
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encomenda a Abertura Concertante, obra que o ajudaria a se projetar 

internacionalmente, tendo sido regida por Toscaninni e por ele próprio quando de sua 

primeira experiência à frente da Boston Symphony Orchestra.
106

 A viagem se 

concretizou em fins de novembro do mesmo ano
107

 e o jornal The New York Times 

publicou uma nota sobre a premiação informando que o compositor já se encontrava no 

país para receber o prêmio em cerimônia da União Pan-Americana e que a partir de 

então a obra seria executada ―em diversas cidades naquele final da temporada‖ de 

1942.
108

 Ansiava-se, então, que fosse conduzida pelo próprio Guarnieri, regendo 

algumas orquestras, e o solo ficaria a cargo do violinista ucraniano Iso Briselli.  

Após o estimulante fim de ano, Guarnieri escreveu uma carta a Mário de 

Andrade no dia primeiro de janeiro de 1943, relatando suas experiências de viagem, 

depois de um hiato na troca de correspondência entre ambos. Diferentemente das cartas 

sobre a discussão da Sonata nº 2, essas últimas correspondências que trocaram não 

despertam tamanho interesse. Tem um tom mais pessoal, com o fim de contar as 

novidades e curiosidades da estada no outro país. Guarnieri mostrou-se maravilhado 

pelo ambiente musical dos EUA, elogiando as orquestras, tanto em quantidade quanto 

em qualidade; elogiando o maestro Toscanini (―este velhinho continua o meu 

predileto‖); comentando o enorme sucesso da Sinfonia nº 7 de Chostakóvitch, 

compositor o qual declara não ter muita afeição por notar certa banalidade em sua 

tentativa de se aproximar do povo, em claro alinhamento às diretrizes soviéticas;
109

 

surpreendendo-se com a High School of Music and Art, na qual ―só é permitida a 

entrada de crianças verdadeiramente dotadas de talento‖ e onde pôde assistir a uma 

apresentação de uma ópera de Aaron Copland, ao lado do compositor; e, por fim, 

emocionando-se ao relatar o elogio de Kussevitski à Abertura Concertante (assim como 

a promessa cumprida de incluí-la no repertório da orquestra de Boston) e ao seu 

                                                
106 SILVA, Flávio (org). Camargo Guarnieri: o tempo e a música. Rio de Janeiro: Funart; São Paulo: 

Imprensa Oficial de São Paulo, 2001. p. 48. 
107 Maria Abreu, em biografia do compositor comenta que a viagem se fez em dezembro de 1942, no 

entanto, um artigo do The New York Times datado de 29 de novembro de 1942 afirma que Guarnieri já 

se encontrava nos Estados Unidos para o recebimento do referido prêmio. Cf: ABREU, Maria. Camargo 
Guarnieri - O homem e episódios que caracterizam sua personalidade. In: SILVA, 2001, op. cit., p. 48. 

108 Autor Desconhecido. ―Brazilian Composer Wins Music Contest‖. The New York Times, Nova Iorque, 29 

Nov. 1942. p. 64. 
109 Guarnieri não estava sozinho em sua opinião. De fato, como relata Alex Ross, diversos compositores 

europeus radicados nos EUA compartilhavam da mesma negativa sobre a obra do compositor russo que 

vinha cada vez mais ganhando destaque na imprensa e na mídia. Batók, Hindemith e Schoenberg 

demonstraram publicamente seu descontentamento para com a sinfonia. Este último chegou até a dizer: 

―Com composições como essa, devemos ficar gratos por ele já não ter chegado na Sinfonia nº 77!‖ Cf: 

ROSS, 2009, op. cit., p. 321. 



 156 

premiado Concerto nº 1 para violino e orquestra: ―Ele me disse que não tinha havido 

dificuldade para o julgamento, por quanto o meu trabalho, na sua opinião, estava muito 

acima dos demais. Fiquei muito contente com suas palavras.‖
110

 

O fato mais notório dessa viagem foi a primeira participação, em 8 de março de 

1943, na Liga dos Compositores (―American League of Composers‖), ocasião na qual 

somente obras de sua autoria foram apresentadas. A associação fora fundada em Nova 

Iorque em 1923 com o intuito de trabalhar na promoção de concertos de música recém-

composta, na publicação de partituras e também na edição da revista trimestral Modern 

Music, o principal periódico sobre música naquele país, de 1924 a 1946.
111

 Um dos 

criadores da Liga foi o próprio Aaron Copland, um dos músicos mais ativos de sua 

geração. O The New York Times também dedicou uma nota ao evento, ressaltando ―que 

dentre os novos compositores, escrevendo de novos modos, o sr. Guarnieri parece ser o 

mais individual‖.
112

 O jornal deu relevo, ademais, às participações dos pianistas 

Leonard Bernstein e Arnaldo Estrella, este último por ter demonstrado intimidade com a 

escrita do compositor brasileiro. Outro feito que marcara a viagem, para além da 

sensação de não se sentir ambientado em um país cuja língua lhe era completamente 

estranha,
113

 foi o convite de Sergei Kussevitski para que regesse a Boston Symphony 

Orchestra. O contentamento era evidente: ―Era a primeira vez que eu regia uma 

orquestra de verdade. Meu Deus! Já na leitura a execução sai perfeita. Minha vontade 

era parar de reger. Ficar apenas ouvindo.‖
114

 As orquestras de lá foram descritas como 

―verdadeiras perfeições‖, frutos do ―admirável culto do norte-americano pela 

música‖.
115

 Bem diferente eram as declarações que fazia às orquestras brasileiras, às 

quais faltavam, segundo o próprio compositor, o profissionalismo e o amor à música 

que havia encontrado em sua viagem. 

De fato, Guarnieri não vivia uma situação confortável no Brasil e talvez essa 

seja uma das explicações para as comparações desfavoráveis que sempre fazia ao seu 

país natal em relação aos Estados Unidos, sem que com isso se negue, contudo, as reais 
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deficiências do meio musical brasileiro. Após o retorno de Paris, o compositor viveu 

tempos de situação financeira instável, cujo sofrimento se reflete em uma entrevista ao 

jornal O Estado de São Paulo,
116

 acentuada pelo fato de que, em comparação a Villa-

Lobos e Mignone, por exemplo, foi o compositor que obteve menor inserção 

burocrática no governo Vargas. Isso se deu também por questão ideológica, algo que 

remontava há anos como transparecia nas cartas a Mário de Andrade, e explicitada em 

entrevista ao jornal A Noite, em 1943, no retorno da viagem. Ao comentar sobre a 

organização cultural estadunidense, afirmou:  

 

Todas as maiores instituições dos Estados Unidos são particulares. Lá 

não é como aqui, onde se pensa que tudo deve partir do governo. [...] 

Estando as grandes instituições sob a direção particular, é claro que 

não existe nos Estados Unidos o espírito do funcionário público, isto 
é, do indivíduo que deseja viver às expensas do governo, ganhando 

pouco mas trabalhando menos e pensando na aposentadoria... O que 

existe lá é a preocupação da competência e da concorrência.
117

 

 

A questão financeira também foi mote de elogios ao outro país. Lá, o músico 

vive ―sem as mesquinhas preocupações de ordem financeira‖, em estado de ―bem-estar 

para se entregar ao estudo e desenvolver suas faculdades de intérprete ou de criação‖.
118

 

Assim, com uma postura de desdém sobre a inserção burocrática mas sem conseguir se 

manter financeiramente por meio da iniciativa privada, Guarnieri ―[...]se agarrou como 

pôde aos contatos que foram surgindo no meio musical norte-americano, que ele logo 

passou a ver como uma oportunidade de ir além do meio restrito que vivia em São 

Paulo.‖
 119

 No entanto, após o sucesso que obteve em sua viagem aos EUA, encontrou 

maior receptividade da imprensa e boas oportunidades de trabalho, o que foi aliviando 

aos poucos as suas preocupações financeiras. 
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Outra premiação importante se deu em novembro de 1944, quando Guarnieri 

venceu ―Concurso Hemisfério Ocidental‖ (Western Hemipheric contest) para a 

composição do melhor quarteto de cordas e recebeu um cheque de mil dólares da 

Washington Chamber Music Guild em parceria com a RCA Victor Recordings 

Company.
120

 Em meio aos trezentos candidatos, outro brasileiro, Cláudio Santoro, 

recebeu menção honrosa. A obra, o Quarteto de Cordas nº 2, foi apresentada, 

finalmente, em março de 1945 no Town Hall New York City e foi descrita pelo crítico 

Olin Downes, que acompanharia os feitos de Guarnieri nos EUA por toda a década, 

como idiomática, de caráter folclórico, de modo que um dos movimentos seria ―quase 

como um blues brasileiro‖.
121

  

Mas por que ―blues brasileiro‖? Provavelmente pelo caráter lamentativo do 

quarteto, pelo compasso lento, pela ligação com o folclore, pela repetição de frases 

musicais marcantes. Nota-se, no primeiro movimento, ―Enérgico‖, um diálogo entre o 

violino e o violoncelo, que possivelmente foram interpretados pelo crítico estadunidense 

como algo próximo à relação da voz com o violão no blues, respectivamente. Acrescido, 

ademais, pela repetição de frases marcantes, tais como os refrões usuais do gênero 

musical estadunidense. Mas, de fato, o movimento de toda a obra que mais pode ter 

sugerido essa comparação com o blues dos Estados Unidos foi o segundo, ainda mais 

lento e triste,
122

 ―nostálgico‖, como é denominado. Há de se destacar um fraseado 

insistentemente repetido, primeiro pela viola e depois pelo violino seguido do 

violoncelo, formado pela sequência: Lá, Sol, Fá, Sol, Lá e Sol, que perpassa grande 

parte do movimento e que cria um pano de fundo instrumental sobre o qual se 

desenvolve as vozes dos outros instrumentos assim, como no blues, é costumeiro o 

violão se restringir a um fraseado repetitivo que acompanha o cantor. Já o terceiro 

movimento, ―Alegre‖, está estruturado em forma de rondó, ou seja, por um tema 

principal e outros secundários, vez por outra repetidos. Não se trata de um movimento 

que sugere aproximações plausíveis com o blues, mas somente com a música folclórica 

brasileira. Ainda que a comparação de Olin Downes tenha sido um tanto inexata, tal 
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alegoria possibilitou a comunicação pela linguagem escrita sobre um tipo de música não 

habitual naquele território.
123

 

Guarnieri e Ginastera receberam o convite para visitar os Estados Unidos em 

datas próximas e lá poderiam ter se encontrado, conhecido e trocado experiências pela 

primeira vez nos anos de 1942 e 1943. Esse período foi o auge da Política da Boa 

Vizinhança e não é de se estranhar que dois dos maiores nomes da música erudita 

latino-americana fossem convidados a conhecer e se fazerem conhecidos nos EUA. A 

Política da Boa Vizinhança facilitou o ingresso desses e outros compositores no país 

onde poderiam obter definitiva visibilidade internacional para suas carreiras. No 

entanto, esse encontro teve de esperar mais cinco anos devido a opção do compositor 

argentino de postergar a efetivação do convite da Fundação Guggenheim pelos motivos 

apontados no item anterior do trabalho. A ocasião que marcaria a primeira reunião de 

ambos não foi tão apropriada às suas personalidades de músicos como uma 

apresentação conjunta teria sido. Tratou-se - vimos também - da rápida entrevista que 

Ginastera fez com Guarnieri para ser publicada na edição de dezembro de 1945 da 

revista Sur, quando de uma passagem do brasileiro por Buenos Aires. 

Se Ginastera era nome pouco conhecido e noticiado nos Estados Unidos na 

década de 1940, o mesmo não pode ser dito após sua viagem àquele país em 1947 com 

sua apresentação na Liga dos Compositores ao lado de Guarnieri. Os motivos para o seu 

quase anonimato na imprensa estadunidense até então não são muito claros, mas é de se 

destacar que o próprio compositor argentino teve sua parcela de culpa ao postergar o 

usufruto da bolsa da Fundação Guggenheim. Contribuiu para isso também o fato de ser 

ainda muito jovem e não ter recebido nenhum prêmio em concursos de composição, a 

exemplo de argentinos contemporâneos como Jacob Ficher e H. Siccardo, agraciados 

pela menção honrosa do prêmio de 1942 da União Panamericana e de Juan A. Garcia 

Estrada, que também recebera uma menção no Concurso Hemisfério Ocidental, de 

1944. Por outro lado, após o evento de 1947, Ginastera ganhou enorme destaque na 

imprensa dos EUA, que noticiou diversas estreias de suas obras e o entrevistou em não 

raras ocasiões. Nas décadas de 1950 e 1960, então, lhe foram dedicados mais de 25 

vultosos artigos. Seu colega brasileiro também foi mais acompanhado pela imprensa 

daquele país após o evento da Liga dos Compositores, ainda que, em oposição ao que 
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tinha ocorrido até então, em menor frequência e interesse em comparação com o 

argentino. 

A estreia conjunta de Camargo Guarnieri e Alberto Ginastera na Liga dos 

Compositores foi anunciada pelo The New York Times em 23 de fevereiro de 1947, que 

publicou uma foto de ambos, lado a lado, observando uma partitura, e sob a qual os 

seguintes dizeres: ―Alberto Ginastera, compositor da Argentina, e Camargo Guarnieri, 

compositor brasileiro, terão suas músicas executadas hoje à noite na New York Public 

Library em um concerto especial organizado em suas homenagens pela Liga dos 

Compositores.‖
124

 

No dia seguinte, dia 24 de fevereiro, o mesmo jornal reportou um balanço da 

noite anterior. O crítico Olin Downes se encarregou da missão e descreveu a 

apresentação como ―de interesse incomum‖ (―unusually interesting‖). Interesse dado 

não só pela música em si, mas especialmente pelas diferentes tendências composicionais 

reveladas. Dos compositores, Guarnieri apresentou-se como pianista, Ginastera apenas 

como ouvinte, e 

 

[...] aparentaram estar confrontados com os mesmos problemas que 

afrontam os jovens compositores dos Estados Unidos - 
nomeadamente, o grau no qual uma escola nacionalista de composição 

pode e deve estar baseada no folclore da nação envolvida, ou o grau 

no qual o músico deve ser o produto de conceitos internacionais de 

expressão e estilo.
125

 

 

Olin Downes prossegue seu relato comentando a obra que abriu o programa: a 

Sonata nº2 para piano e violino, a mesma que havia gerado o extenso debate entre 

Guarnieri e Mário de Andrade. O crítico notou na sonata a presença de elementos 

folclóricos da música brasileira acrescidos de um tratamento composicional sofisticado, 

à maneira francesa dos compositores Eric Satie e Maurice Ravel. As outras obras 

apresentadas, segundo o crítico, foram: Encantamento para violino e piano, composta 

por Guarnieri em 1944; Sonatina para flauta e piano, recém-composta por Guarnieri; 

Cinco Peças Infantis para piano, compostas por Guarnieri de 1931 a 1934; Duo para 
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flauta e oboé, que Alberto Ginastera dedicou a Carleton Sprague Smith,
126

 composto em 

1945 e estrelado no evento, ―cujo contraponto é tão claro e a linha melódica tão 

graciosa‖ além de ser ―peça muito objetiva e formal, sem nenhuma orientação 

nacionalista‖; 
127

 Cinco Canciones Populares Argentinas, de 1943 e Pampeana nº 1 - 

rapsodía para violín y piano, recém-composta e estrelada no evento, ambas de 

Ginastera, para fechar a apresentação. 

É notório que Olin Downes tenha feito maiores comentários a somente duas 

das obras do concerto: a Sonata nº 2 de Guarnieri, na qual notou elementos folclóricos e 

musicalidade brasileira, e o Duo para flauta e oboé de Ginastera, no qual percebeu a 

ausência de orientação nacionalista. No entanto, ele não destacou os elementos 

modernos da composição do brasileiro nem o caráter marcadamente folclórico das duas 

outras obras do compositor portenho. Por quê? Não temos resposta definitiva. É de se 

sublinhar, contudo, que o espaço reservado para textos em jornais de grande circulação 

é muito limitado, mas, mais que isso, é provável que o crítico estivesse procurando 

enquadrar os dois compositores em duas vertentes estéticas definidas a fim de mais 

facilmente descrevê-los ao público, mesmo que, naquele momento, não houvesse nada 

definido nesse sentido principalmente na trajetória de Ginastera. Olin Downes foi o 

primeiro crítico a retratar Alberto Ginastera como um compositor exclusivamente 

moderno. Ainda que não estivesse certo naquele momento, fez um prognóstico que os 

anos vieram a mostrar como verdadeiro. Até então, a imprensa especializada argentina 

não o havia descrito dessa maneira justamente porque sua trajetória não havia ainda 

tomado exclusivamente esse rumo, coisa que só aconteceria anos depois. 

A Liga dos Compositores era a porta de entrada de músicos do mundo inteiro 

para o ambiente musical dos Estados Unidos. O objetivo da associação de divulgar a 

música de novos e relativamente desconhecidos compositores não diminuiu o interesse 

e o prestígio de seus eventos em um período e local em que o novo não era relegado a 

segundo plano.  

Ademais, a Liga tinha também um papel importante no que tange aos 

interesses das relações internacionais do país no plano cultural com o resto do 

continente. Isso pode ser observado em artigo de Aaron Copland para o The New York 

Times, datado de dezembro de 1947 (poucos meses após a apresentação de Ginastera e 

                                                
126 Neste ponto nota-se que os mesmos interlocutores de Camargo Guarnieri nos EUA também tiveram 

relação de amizade com Alberto Ginastera e lhe serviram de porta de entrada para o ambiente musical 

daquele país. 
127 Idem. 
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Guarnieri na Liga dos Compositores), onde relata as suas experiências musicais em 

viagem à América do Sul e afirma acerca das intenções do governo dos EUA ao bancar 

seu empreendimento: 

 

Em todos esses locais, o nosso governo cooperou com habitantes 

locais para a manutenção de centros culturais de ensino de inglês e 

para alastrar as ideias sobre a nossa civilização. Os centros culturais 
emprestam livros, discos, partituras, organiza audições e concertos, e, 

em geral, ajuda a dar aos cidadãos locais uma imagem mais verdadeira 

dos Estados Unidos que as obtidas dos filmes de Hollywood.
128

 

 

Nota-se o alinhamento do compositor com a Política da Boa Vizinhança, a qual 

julgava legítima, como podemos perceber também em outras partes do artigo. Copland 

tinha a intenção de descrever um panorama artístico latino-americano ainda que dando 

maior ênfase para o Brasil e suas particularidades, assim como o fez Margareth Steward 

em seu artigo para o The New York Times em 1940. Ele cita o samba, seu ritmo e a 

―riqueza de sua originalidade melódica‖, marcada pelo ―desigual e inesperado tamanho 

das frases, pela rapidez de execução e pelo deslumbramento das palavras pronunciadas 

como cascatas num frenesi de acentos contra o ritmo básico.‖ Não é de se estranhar - 

diz o compositor ainda não habituado às particularidades rítmicas do gênero brasileiro - 

que era necessário simplificá-lo para o uso no carnaval. Segue-se a isso, então, uma 

descrição sobre a sonoridade e a construção material do berimbau, ―um curioso 

instrumento‖ que lhe causou certo espanto: ―Eu nunca ouvi algo como isso.‖
129

 Na 

sequência, um relato sobre o frevo, a festa popular e a sua dança. Por fim, Copland 

afirma que estes gêneros não eram os únicos que se ouvia no Brasil, visto que os 

compositores de seu país eram muito admirados, como, por exemplo, Gershwin, 

universalmente conhecido e apreciado. Aaron Copland conclui seu artigo dizendo que 

por onde passava perguntava sobre os novos compositores e sobre como eles o 

surpreenderam: 

 

Os amantes de música que imaginam que a América do Sul é ainda 

um deserto musical, criativamente falando, simplesmente não sabem o 

que está acontecendo. Compositores como Camargo Guarnieri, Luis 
Gianneo, José María Castro, e Alberto Ginastera são valiosos a 

qualquer época.
130

 

                                                
128 COPLAND, Aaron. ―Composer‘s report on music in South America‖.The New York Times, Nova Iorque, 

21 Dez 1947. p. X9. 
129 Idem. 
130 Idem. 
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Dentre essas novas estrelas citadas, duas já angariavam cada vez mais espaço e 

prestígio naquele país desde o evento da Liga dos Compositores, ocorrido meses antes 

do artigo de Copland. Com efeito, a herança do evento da Liga dos Compositores para 

Alberto Ginastera é considerável. Tanto que um dos primeiros projetos a que se dedicou 

ao retornar ao seu país natal foi fundar, junto a outros músicos, uma filial da associação, 

ligada à Sociedade Internacional de Música Contemporânea (―International Society for 

Contemporary Music‖), ainda no mesmo ano.
131

 O empreendimento foi o segundo na 

história de seu país a ter uma orientação voltada à música moderna e teve importância 

ímpar em seu período com o arrefecimento do grupo Renovación a partir de 1944. A 

instituição é fruto do contato intensivo com as diferentes perspectivas e centros de 

ensino observados nos Estados Unidos. De fato, os dois anos de estada foram 

aproveitados com participações em inúmeros eventos, festivais, concertos e encontros 

da Conferência Nacional de Educadores Musicais (―Music Educator‘s National 

Conference‖), além das visitas às universidades de Harvard, Columbia, Yale e Eastman 

a fim de conhecer a fundo o sistema educacional aplicado.
132

 

As informações recolhidas foram utilizadas na fundação do Conservatório 

Nacional de Música y Arte Escénico da Universidade Nacional de La Plata, na capital 

da província de Buenos Aires. Outros centros de ensino musical que posteriormente 

tiveram o protagonismo de Ginastera foram: a Faculdade de Música da Universidad 

Católica Argentina, fundada em 1958, e o Centro Latinoamericano de Altos Estudios 

Musicales do Instituto Di Tella, em 1963. Esses dois últimos fundados após um novo 

período de viagens que incluiu diversos países da Europa no roteiro. 

O evento da Liga dos Compositores em Nova Iorque marcou também outro 

fato importante para as trajetórias dos envolvidos: ao passo que Ginastera e Guarnieri se 

aproximaram fisicamente, passaram a se distanciar cada vez mais esteticamente. Isso é 

devido a uma mudança na forma de compor de Ginastera, posto que seu colega 

brasileiro só iria intensificar seu nacionalismo até culminar na Carta Aberta de 1950. É 

a partir de então que o compositor argentino passa a criar obras com menos recorrências 

ao folclore, ainda que mantendo certos padrões rítmicos e melódicos da música de seu 

país, interiorizados em sua linguagem. 

                                                
131 SCHWARTZ-KATES, Deborah. Alberto Ginastera: a research and information guide. New York: 

Routledge, 2010. p. 8. 
132 Ibidem, p. 7. 
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O próprio Duo para flauta e oboé de 1945 é uma obra de transição que já 

indicava como seria a nova fase composicional de Ginastera, ―nacionalismo subjetivo‖. 

Em oito minutos e vinte segundos, são apresentados, de modo geral, um real 

afastamento com o folclore argentino e não há nenhuma ligação aparente com a música 

indígena, ainda que a flauta seja instrumento de destaque na peça. O primeiro 

movimento apresenta um belo e bem construído contraponto entre a flauta e o oboé, 

rápido e enérgico, alternado com passagens lentas de fraseados marcantes. O segundo 

movimento é lento e lírico em sua totalidade. Há a intenção de se remeter à fantasia, ao 

onírico, e é o mais belo e tocante da composição. Não é para menos a admiração que 

Ginastera começava a despertar da imprensa internacional e de seus colegas de 

profissão. Por fim, o terceiro movimento toma um rumo alegre e dançante, dando um 

tom leve ao final dessa composição que tanto encantou o crítico Olin Downes e os 

presentes no evento em Nova Iorque. 

As próximas obras de Ginastera viriam a seguir majoritariamente a tendência 

para o lirismo, para a maior aproximação com estéticas de vanguarda e pelas poucas 

referências ao nacionalismo argentino, ainda que estas não tenham desaparecido por 

completo. No entanto, não se trata de uma mudança rígida e definitiva. Como dito no 

capítulo anterior, suas fases composicionais, classificadas segundo o próprio 

compositor, devem ser entendidas grosso modo, até porque o compositor não aderiu 

formalmente a nenhuma corrente estética que justificasse uma mudança tão brusca a 

ponto de excluir de sua produção artística outras formas de composição. Seu catálogo de 

obras testemunha esse fato e revela músicas de temática nacionalista mesmo que em 

menor número, além de outras de caráter religioso. 

Pode-se dizer que as últimas peças de Ginastera exclusivamente relacionadas 

com o folclore argentino foram as três Pampeanas. A primeira foi composta em 1947 e 

estrelada no evento da Liga dos Compositores. A segunda data de 1950 e sua estreia 

ocorreu no mesmo ano na Associação Wagneriana,
133

 em Buenos Aires. E a terceira foi 

composta em 1954 e teve sua primeira apresentação nos Estados Unidos, no Estado de 

Kentucky, pela Louisville Orchestra, em outubro do mesmo ano. 

                                                
133 Fundada em 1912, a Associação Wagneriana é a mais antiga associação musical da cidade de Buenos 

Aires. Foi criada com o intuito de reunir admiradores do compositor alemão e foi fundada pelo 

compositor Julian Aguirre, abordado no primeiro capítulo desta dissertação. Ao longo dos anos se tornou 

um centro de referência para a música portenha contando com orquestra, quarteto de cordas, coro, e 

recebendo visitas de personalidades internacionais da música erudita. 
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Esta última, a Pampeana nº 3, pastoral sinfónica em tres movimientos (op. 24, 

1954) tem importância ímpar no conjunto de obras do compositor argentino. Segundo 

Schwartz-Kates, é a última obra a que se atribui uma orientação nacionalista e cujo 

título evoca uma característica argentina, no caso a paisagem. O primeiro movimento, 

―Adágio contemplativo‖, é bem lento e melódico, sugerindo a vastidão desértica dos 

pampas argentinos. No entanto, há pontos de maior tensão, caracterizados pelo uso forte 

dos instrumentos de percussão que culminam em passagens de explosão selvagem e 

rústica, mas que se resolvem e retornam à tranquilidade inicial. O plácido final do 

movimento abre espaço para a tensão inicial do segundo, ―Impetuosamente‖, marcado 

por um clima que sugere uma batalha e com um ritmo forte e dançante, comum no 

folclore argentino. Também há a alternância entre a impetuosidade que dá o caráter do 

movimento com passagens calmas e sóbrias. O terceiro movimento, ―Largo con poetica 

esaltazione‖, inicia-se sereno, com destaque para os instrumentos de sopro, divididos 

entre os que mantêm uma base repetitiva mas não enjoativa, com a função de criar um 

colorido fantasioso sobre o qual os outros solam e desenvolvem melodias. A serenidade 

do início é interrompida com a entrada dos instrumentos de corda que criam uma tensão 

cada vez mais crescente que explode com os pratos e se mantém forte até retornar 

novamente a um clima mais ameno, onde as cordas e os sopros desenvolvem melodias 

alternadas marcadas pelo lento compasso da percussão. O movimento termina 

suavemente, da mesma forma que começou, com a base fantasiosa dos sopros sobre a 

qual se desenvolvem fraseados melódicos. O fim da obra evoca o clima deserto e belo 

da natureza pampeana.  

Para Ginastera, a Pampeana nº 3 seria ―um trabalho puramente sinfônico, 

governado pelas rígidas leis da construção musical, mas cuja essência foi tomada dos 

meus sentimentos subjetivos‖,
134

 os quais, ainda naquela época, tinham forte ligação 

com o passado cultural de seu país. Não que na década seguinte, quando de sua fase 

―neo-expressionista‖, ele fosse abandonar por completo as referências nacionais, mas 

outras possibilidades estéticas sobrepujaram sua preocupação nacionalista, sem a 

suplantarem por completo, como veremos no próximo capítulo. 

As críticas se restringiram aos jornais de Louisville, onde a obra foi estrelada. 

Assim sendo, Dwight Anderson escreveu sobre o concerto para o Louisville Courier-

Journal em 21 de outubro de 1954 e Abby Beirfield fez suas considerações para o 

                                                
134 GINASTERA, Alberto. Program notes to Pampeana no. 3 apud SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 

9. 
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Louisville Times, no mesmo dia. Em 21 de março de 1957, o The New York Times 

publicaria também sua resenha, assinada por Howard Taubman, quando de uma 

apresentação no Segundo Festival de Música Latino Americana, realizado em Caracas, 

Venezuela. Como pode ser observar, as críticas se resumiram apenas a jornais 

estadunidenses. Nada mais natural, afinal, a obra fora lá estrelada e somente a crítica 

local tomou contato com ela. 

Na década de 1950, Ginastera empreendeu uma série de viagens para a Europa 

e Estados Unidos a fim de estrelar obras e se fazer mais conhecido no cenário 

internacional. Nesse sentido, sua carreira deu uma guinada positiva. De suas mais 

importantes obras do período, a Sonata para piano nº 1, op. 22, de 1952, recebeu 

críticas de periódicos holandeses (Elseviers) e alemães (Die Neue Zeitung); o Cuarteto 

de Cordas nº 2, op. 26, de 1958, foi resenhado pela imprensa dos Estados Unidos 

(Washington Post, Musical Quarterly e The New York Times); a Cantata para América 

Mágica, op. 27, de 1960, também foi muito noticiada pela imprensa estadunidense 

(Musical America, Washington Post, Musical Quarterly e Washington Evening Star); o 

Concerto para piano nº 1, op. 28, de 1961, foi da mesma forma analisado pela imprensa 

daquele país (Washington Post, Saturday Review, Musical Quarterly e Washington 

Evening Star); o Quinteto, op. 29, de 1963, foi noticiado por jornais italianos (Avenire 

d‟Italia e Il Gazzetino, ambos de Veneza); e, por fim, o Concerto para Violino, op. 30, 

de 1963, foi igualmente acompanhado pela imprensa dos EUA (The New York Times, 

Saturday Review, Music Journal e New York Herald Tribune).
 135

 

A definitiva consagração internacional era um dos mais importantes objetivos 

de Ginastera para aquela fase de sua trajetória. A sua própria música já vinha seguindo o 

caminho do ―universal‖ e ele acreditava que sua carreira poderia fazer o mesmo. No 

entanto, a agenda cheia de compromissos no exterior acabou prejudicando a estabilidade 

profissional e financeira do compositor dentro de seu próprio país. A crítica argentina 

não tinha como noticiar obras que tinham sua primeira apresentação nos Estados Unidos 

ou na Europa; se restringiam, no máximo, a lançar breves notas comentando o dia e 

local da estreia. Ginastera perdeu espaço na imprensa de seu próprio país e só tinha 

obras comentadas quando elas estrelavam no Teatro Colón, com relativo atraso em 

                                                
135 As publicações sobre as composições de Alberto Ginastera foram compiladas e citadas por Deborah 

Schwartz-Kates que, no entanto, nunca as trabalhou em um texto dissertativo que as pudesse explicar e 

contextualizar, conforme intentamos neste momento de nosso trabalho. Sendo assim, são de nossa inteira 

responsabilidade as reflexões prestadas neste e nos momentos seguintes da dissertação. Cf: SCHWARTZ-

KATES, 2010, op. cit., pp. 40-94. 
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relação ao tempo de publicação. São exemplos desse fato: o Rondó sobre temas 

infantiles argentinos, op. 19, de 1947, resenhada por Enrique Larroque para a revista El 

Hogar, em 13 de maio de 1949; e o Cuarteto de Cordas nº 1, op. 20, de 1948, 

comentada por Alphons Silbermann no Buenos Aires Musical em 1951.  

A única dessas obras do período a ser criticada logo após a sua estreia foi as 

Variaciones Concertantes, op. 23, de 1953, a qual Miguel Mastrogianni publicou uma 

crítica em La Razón no dia 3 de junho de 1953. Esses três últimas foram as únicas 

composições de Ginastera resenhadas nos jornais argentinos de 1948 a 1964, quando 

publicou sua famosa ópera Don Rodrigo. Não é que a imprensa ―esqueceu‖ de 

Ginastera, o fato é que o compositor, nesse período, escreveu muito pouco. Suas 

atividades profissionais seguiram outro rumo. O compositor passou por sérios 

problemas financeiros no período e o modo de sanar essas dificuldades materiais foi o 

de compor música para o cinema.  Por isso seu catálogo de obras de 1949 a 1958 

registra o impressionante número de nove trilhas sonoras. Todas para filmes argentinos. 

A saber: Nace la Libertad (Julio Saraceni, 1949); El Puente (Carlos Gorostiza, 1950); 

Facundo: el trigre de los llanos (Miguel P. Tato, 1952); Caballito Criollo (Ralph 

Pappier, 1953); Su Seguro Servidor (Edgardo Togni, 1954); Los Maridos de Mamá 

(Edgardo Togni, 1956); Enigma de Mujer (Enrique C. Salaberry, 1956); Primavera de 

la Vida (Arne Mattsson, 1958); e Hay que bañar al nene (Edgardo Togni, 1958). Esse 

ciclo de composições para o cinema encontraria seu fim com o sucesso de suas óperas 

no início da década de 1960, que trouxe maior conforto financeiro ao compositor junto 

com a possibilidade de se dedicar inteiramente às composições não encomendadas. A 

partir de então, Aberto Ginastera não iria jamais escrever novamente para a ―sétima 

arte‖. 

Essa árida fase de Ginastera encontrou seu fim, como dito, na década de 1960. 

A volta aos holofotes da imprensa, da crítica e do público argentino teria como motivo a 

publicação da polêmica ópera Don Rodrigo (1964), fruto de sua terceira fase estética 

―neo-expressionista‖, que será trabalhada no capítulo posterior quando concluirmos os 

principais momentos de sua trajetória estética. 

Consoante com o que foi dito há pouco, a Liga dos Compositores marcou o 

encontro físico de Alberto Ginastera e Camargo Guarnieri, mas marcou também o 

afastamento estético de ambos. Isso é igualmente exemplificado pelos diferentes rumos 

que as suas trajetórias tomaram daquele fim de década em diante. A volta para seus 
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países, cada qual com sua conjuntura própria e distinta, em época de ebulição política, 

social e cultural, direcionou para diferentes ângulos suas trajetórias no período. 

Camargo Guarnieri, por exemplo, tinha ido aos EUA a convite de Koussevitski 

para dirigir a Orquestra Sinfônica de Boston na execução de sua 1ª Sinfonia, obra que o 

consagrou definitivamente como compositor sinfônico. A curta programação da viagem 

se cumpriu e, dois meses após a partida, já havia retornado ao seu país natal para dar 

prosseguimento às suas atividades como Regente Supervisor da Orquestra Sinfônica 

Municipal de São Paulo
136

 e como professor particular e de várias escolas e 

conservatórios de São Paulo.  

Profissionalmente, a viagem de 1947 teve menor peso para a carreira de 

Guarnieri do que a anterior, de 1943, quando foi iniciado naquele ambiente musical, 

recebeu prêmios, regeu suas primeiras orquestras internacionais, obteve importantes 

contatos e conseguiu, ademais, maior destaque até mesmo em seu país natal após o 

retorno. Em 1947 a viagem teve o intuito de cumprir um convite profissional e manter a 

visibilidade e os contatos, acrescentando a estes últimos, curiosamente, o compositor 

argentino Alberto Ginastera, o que torna essa ocasião de muito interesse para o presente 

trabalho, ainda que seja comumente relegado a segundo plano pelas biografias de 

ambos.  

Se os anos que seguiram após o retorno ao país de origem foram áridos em 

termos de produção musical e oportunidades profissionais para o compositor portenho, 

o mesmo não pode ser dito sobre o seu colega brasileiro, que teve importante e vasta 

produção musical no período, a começar pelo segundo caderno dos Ponteios para piano, 

do décimo primeiro ao vigésimo, compostos entre 1947 e 1949.  

Os Ponteios são obras que fazem parte de todo um ciclo de composições, 

totalizando cinquenta, compostas em vasto período de tempo, entre 1931 e 1959. O 

piano sempre havia o instrumento preferido de Guarnieri, onde desenvolveu sua 

personalidade artística, e essas músicas evidenciam sua intimidade com o instrumento e 

a liberdade criativa que encontra em suas teclas. Notamos à primeira vista o caráter 

experimental desse ciclo de obras, muitas surgidas inicialmente como improvisações. A 

duração de cada uma delas é curta, não mais que 2 minutos em média, e trazem cada 

                                                
136  Guarnieri já trabalhava com a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo desde meados da década de 

1930, mas foi em 1939 que ela foi oficializada pelo prefeito Prestes Maia, que nomeou o compositor para 

o cargo de regente e a inseriu no âmbito da administração pública, efetivamente. As relações de Camargo 

Guarnieri com os governantes sempre se mostrou amistosa e, naquele período, ainda contava com o apoio 

de Mário de Andrade. 
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qual um sabor diferente, sensações difíceis de descrever, e, justamente por isso, 

interessantes. Dentre eles, destacamos o Ponteio nº 13, intitulado ―Saudoso‖, de 1948, 

onde transparece o tom lento, terno e pesado que nos transporta ao interior pouco 

povoado do Brasil, com seu ritmo e coloração típicos. O Ponteio nº 15 faz-se 

igualmente interessante pelo que tem de referência ao legado afro-brasileiro em seu 

ritmo. A pianista Lais de Souza Brasil, que interpretou e gravou todos os 50 Ponteios, 

realça também os: nº 16, pela influência da musicalidade nordestina; nº 17, pela 

referência às modas de viola paulista; e o nº 20, descrito como um ―entardecer 

entremeado com o som de camponeses dançando.‖
137

 

Os Ponteios foram publicados de modo esparso. Pequenas peças para piano, 

publicadas às vezes com dois ou três meses de distância, atraíam pouca atenção da 

crítica, mesmo porque não foram estreladas em conjunto no período. Sua ausência nos 

jornais não lhes tira o interesse, obviamente. Para os nossos intuitos com essa pesquisa, 

é notável que esse ciclo de obras fora publicado por Guarnieri logo após a viagem aos 

EUA, assim como Alberto Ginastera também escrevera um ciclo de obras nacionalistas, 

as Pampeanas, no mesmo período. A diferença, todavia, é que enquanto os Ponteios só 

reafirmariam o nacionalismo do compositor brasileiro, as Pampeanas seriam as últimas 

obras com referência explícita ao nacional no catálogo do compositor portenho. Pode-se 

dizer que coincidentemente esses dois ciclos de obras são pontos de inflexão que 

marcam o distanciamento estético dos dois compositores a partir de então. 

Para além dessas curtas peças para piano, Guarnieri começou a se dedicar 

quase que integralmente à escrita orquestral, uma vez consolidado seu domínio nessa 

complexa área do ofício. A partir dos anos 1950 sua produção nesse sentido aumentou 

significativamente, assim como se fizeram mais presentes os títulos nacionalistas, não 

por acaso pouco depois da publicação da Carta Aberta. De 1951 data, por exemplo, o 

Choro para violino e orquestra, a primeira de uma série de obras orquestrais que 

surgiriam por toda a década. O primeiro movimento, ―Andante‖, tem duração 

aproximada de oito minutos e meio e inicia-se com a orquestra introduzindo o tema que 

logo seria executado e desenvolvido pelo violino sem acompanhamento algum. 

Enquanto o violino desenvolve variações sobre o tema a orquestra timidamente 

ressurge, trazendo à luz uma bem construída dinâmica, cada qual enriquecendo e 

complementando o outro. Um segundo tema surge e é reexposto juntamente com o 

                                                
137 BRASIL, Lais de Souza. Os 50 Ponteios. São Paulo: FUNART / EMI Music, 2001. 2 Cds. 
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primeiro. O final torna-se gradativamente mais lento até desembocar no segundo 

movimento, ―Calmo‖, de aproximadamente 5 minutos de duração, o qual mantém esse 

caráter até o fim. Trata-se de um movimento monotemático com fraseados marcantes 

que remetem à musicalidade nordestina, assim como o terceiro movimento, ―Alegre 

Ritmado‖, que se inicia com a bateria e o triângulo se destacando sobre os demais 

instrumentos. A música toma para si, então, um colorido tipicamente nordestino, só que, 

ao invés do movimento anterior, calmo e de referência discreta, há uma alegria festiva 

permeando toda a sua extensão. O Choro termina com esse sentimento alegre em 

contraste com a sobriedade dos movimentos anteriores, o que dá maior brilho e 

interesse ao resultado final. A conclusão grandiosa da peça se faz com um rápido arpejo 

de violino seguido por fortes batidas da orquestra. 

No ano seguinte, 1952, Guarnieri escreveu o Concerto nº 2 para violino e 

orquestra e a Sinfonia nº 3. O bom ritmo de produção orquestral teve prosseguimento 

em 1953, quando da publicação das Variações sobre um tema nordestino para piano e 

orquestra, e em 1954, com a Suíte IV Centenário. Em 1956, compôs Choro para 

clarineta e orquestra e no ano seguinte veio à luz a trilha sonora para o filme Rebelião 

em Vila Rica. 

Como se pode notar pela quantidade e qualidade das obras enumeradas, 

Guarnieri já tinha alcançado notável grau de maestria e reconhecimento em sua 

profissão. Daí a explicação para um curioso título pelo qual ficaria conhecido na década 

de 1950: ―papa-prêmios‖. De fato, talvez Camargo Guarnieri tenha sido o compositor 

brasileiro que mais venceu concursos e festivais internacionais. Por este motivo, em 19 

de agosto de 1954, um anúncio da ―São Paulo Musical‖ no Estado de São Paulo o 

adjetivou pela primeira vez sob essa alcunha que, de fato, fazia jus à sua trajetória.
138

 

Dentre os importantes prêmios recebidos no período, dois merecem ser 

enumerados. Em agosto de 1950, Guarnieri foi laureado por suas obras sinfônicas pela 

Serge Koussevitsky Music Foundation junto com o compositor Roger Sessions, colega 

e colaborador de Aaron Copland; outra premiação que viria a consolidar sua 

notoriedade naquele território.
139

 Mas a sua fama não se restringiu somente aos Estados 

Unidos, como o primeiro lugar no Concurso Internacional de Composição de 1957, em 

Caracas, atesta. O prêmio José Angel Lamas para o seu Choro para piano e orquestra, 

                                                
138 Autor desconhecido. ―Se você gosta de música leia ‗São Paulo Musical‘‖. O Estado de São Paulo, São 

Paulo, 19 Ago. 1954. p. 6. 
139 Autor desconhecido. ―Two Music Comissions‖. The New York Times, Nova Iorque, 21 Ago 1950. p. 15.  
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de 1956, foi saudado pela imprensa brasileira, que comemorou não só o reconhecimento 

de seu valor como um dos principais compositores das Américas, como também a 

acentuação do ―prestígio do Brasil e de São Paulo no cenário artístico internacional.‖
140

 

Fruto desse laurel, ocorreu um evento de parabenização no Hotel Esplanada, em São 

Paulo, no dia 6 de junho de 1957, com a presença de artistas, amigos e admiradores, 

ocasião coberta pela imprensa.
141

 

Todas essas premiações, que enunciavam um compositor de valor inegável, 

concorreram para que Camargo Guarnieri atraísse cada vez mais os holofotes da 

imprensa, que passou a publicar o máximo possível sobre apresentações, premiações, 

críticas, resenhas e entrevistas. Desta forma, recebeu grande espaço no jornal O Estado 

de São Paulo, por exemplo, a resenha sobre o concerto da Orquestra Sinfônica 

Municipal no Teatro Municipal para o IV Centenário de São Paulo, em 1954, 

executando as Variações para piano e orquestra. A música foi composta em 1953 e 

basea-se no tema nordestino ―É Lamp, é Lamp, é Lampa‖, colhido por Mário de 

Andrade e publicado no Ensaio sobre a Música Brasileira. O jornal deu ênfase à 

―inconteste virtuosidade no manejo expressivo da orquestra‖ e afirmou também que 

―não obstante a permanência do modernismo da linguagem, a obra vem a confirmar a 

impressão [...] de estar o autor cada vez mais próximo do público‖, ou seja, de mostrar-

se mais acessível ao público comum.
142

 A continuar a crítica, a resenha não assinada 

prossegue: 

 

A nós parece que Camargo Guarnieri já está tratando com o 

―essencial‖ da matéria sonora e universalizando-se imediatamente, 

porque o plano da essência é o universal. A eficácia expressiva dos 
meios empregados conserva-se em proporção direta com a 

simplicidade deles, simplicidade que não é renúncia nem facilidade, e 

sim uma consciência muito lúcida de sua significação.
143

 

 

Trata-se, sem dúvida, de uma mudança muito substancial da imprensa 

brasileira para com um compositor que até o início do anos 1940 só tinha espaço nos 

jornais em poucas e pequenas notas de anúncios de concertos. Agora, na década de 

                                                
140 Autor desconhecido. ―Camargo Guarnieri premiado‖. O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 Mar 1957. p. 

13. 
141 Autor desconhecido. ―Homenagem a Camargo Guarnieri‖. O Estado de São Paulo, São Paulo, 2 Jun 

1957. p. 14. 
142 Autor desconhecido. ―Orquestra Sinfônica Municipal‖. O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 Out 1954. 

p. 11. 
143 Idem. 
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1950, os críticos parecem ter entendido e aprovado sua proposta musical além de relatar 

todos os eventos minimamente significativos de sua carreira. Em 1957, por exemplo, O 

Estado de São Paulo anunciou uma rápida viagem de Guarnieri a Buenos Aires para 

dirigir, no dia 20 de agosto de 1954, a Orquestra Nacional Argentina apresentando obras 

suas e de outros compositores.
144

 Apesar de ter sido uma viagem internacional, não era 

mais novidade para o compositor brasileiro nem teve maiores repercussões, no entanto, 

foi noticiada e acompanhada - ainda que brevemente - pelo interesse e prestígio que o 

compositor evocava. 

 

Neste ponto podemos notar que o período que seguiu o encontro de Guarnieri e 

Ginastera nos Estados Unidos foi bem diferente para ambos, tanto esteticamente quanto 

de oportunidades profissionais. As coisas só voltariam aos eixos para Ginastera com a 

publicação de sua ópera Don Rodrigo (1964), que lhe traria novamente o destaque e as 

oportunidades que lhe eram merecidas.  

Conforme vimos neste capítulo, a política nunca foi o alvo principal dos 

compositores em questão, ainda que tenha participado e influenciado suas trajetórias em 

maior ou menor grau ao longo dos anos. A assinatura de um manifesto democrático por 

parte de Ginastera não se transformou em engajamento político posterior, mesmo após 

sua demissão do Liceo Militar. E mesmo o início de sua fase ―nacionalismo-subjetivo‖, 

com predominância da musicalidade moderna e declínio da preocupação nacional, a 

partir de 1945, não se deu em decorrência dos embates no campo cultural argentino 

entre o nacionalismo dos peronistas e o universalismo dos antiperonistas. O próprio 

Guarnieri não se declarava antiperonista; na verdade, não tocava no assunto. No 

entanto, o uso do nacionalismo pelo governo em manifestações ufanistas certamente 

tirou um pouco do interesse do compositor por esse tipo de estética, dado o seu 

compromisso declaradamente apolítico com a ―alta cultura‖. Neste sentido, podemos 

dizer que a viagem aos EUA pode ter, por outro lado, aumentado seu interesse pelo 

universal e pela musicalidade moderna, tamanha a quantidade e qualidade de obras 

desse viés que por lá tomou contato. Com efeito, é muito difícil dizer o quanto e como o 

ambiente estadunidense e o argentino pesaram na mudança estética de Ginastera. As 

influências sociais que agem sobre o homem são difíceis de mapear e não permitem ao 
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historiador transmitir certeza em suas hipóteses. O que é fato é que elas exerceram 

influência sobre o compositor portenho e não podem ser negligenciadas. 

De um modo paralelo, não encontramos sinais claros de engajamento político 

na trajetória de Guarnieri, ainda que tenhamos como enfoque a Carta Aberta de 1950, 

documento que, como vimos, deve ser lido juntamente com a outra Carta Aberta de 

1941, a entrevista de Guarnieri para Ginastera em Buenos Aires em 1945, e a resposta 

de Koellreutter publicada em 1951. Através desses documentos que perpassam toda a 

década de 1940 e desembocam no início da década seguinte podemos entender as 

mudanças estruturais no pensamento de um compositor que trouxe pela primeira vez o 

atonalismo ao Brasil e que, após a publicação de seu mais conhecido escrito, passou a 

ser considerado excessivamente conservador pela truculência de suas críticas a 

Koellreutter e sua escola de composição dodecafonista. A influência do comunismo e da 

retórica jdanovista na Carta Aberta devem ser matizadas e entendidas nos termos que 

sugerimos ao longo do presente capítulo a fim de evitar conclusões simplórias que 

obscurecem outros pontos essenciais do documento, como o fato de Guarnieri chamar 

para si a responsabilidade de educar musicalmente a nova geração de compositores, em 

clara sintonia com a proposta pedagógica que Mário de Andrade levava adiante antes de 

seu falecimento em 1945. 

Passado esse período de relações nebulosas e fugidias com a política, o 

próximo e derradeiro capítulo terá por objetivo explorar um pouco das nuances estéticas 

e do itinerário dos compositores em final dos anos 1950 e nos anos 1960, período no 

qual as tensões diversas haviam arrefecido e os compositores analisados eram 

reconhecidos pela consagração profissional e pelas surpresas que ainda conseguiam 

despertar em suas proposições estéticas. 



CAPÍTULO 3 TRADIÇÃO E MODERNIDADE AO FIM DE UM 

GRANDE CICLO BIOGRÁFICO. 

 

Ao final da década de 1950, Ginastera e Guarnieri já haviam alcançado notório 

reconhecimento público e, com as idades de 43 e 52 anos, não era de se esperar grandes 

mudanças em suas carreiras já consolidadas. Não foi o que ocorreu, entretanto. Ambos 

surpreenderam a imprensa, a crítica e o público com aventuras por óperas atonais, 

repletas de referências ao sexo e à violência, no caso do argentino, e por concertos 

vanguardistas, no caso do brasileiro, fato que só se tornou notório devido ao tom 

excessivamente conservador de sua Carta Aberta, documento que viria desde então 

sempre diretamente associado à sua personalidade artística.  

O primeiro trabalho acadêmico sobre Alberto Ginastera foi o livro ―Alberto 

Ginastera‖
1
 publicado em 1954 em Buenos Aires pelo musicólogo e diplomata 

brasileiro Vasco Mariz, que reconheceu à época que, a despeito da consolidada 

contribuição de Ginastera para a música latino-americana, muitas mudanças ainda 

poderiam ocorrer em sua carreira, previsão confirmada pelo tempo. Como conclusão ao 

trabalho que intentou esboçar aspectos biográficos e musicológicos além de trazer um 

inédito catálogo de obras, Mariz afirmou que o futuro estético do compositor argentino 

estava em aberto naquela época e não tentou vaticinar nada a respeito. Outra importante 

publicação para a carreira do compositor portenho foi o primeiro artigo acadêmico a ele 

dedicado nos Estados Unidos, assinado por Gilbert Chase em 1957,
2
 que estruturou seu 

texto de modo bem semelhante ao de Mariz, trazendo aspectos biográficos, análises 

musicais e catálogo de obras. Contudo, à diferença do musicólogo brasileiro, é 

interessante notar a força que Chase dá ao nacionalismo de Ginastera mesmo no ano de 

1957. De fato, o folclore latino-americano saltava mais aos olhos de um estadunidense 

do que as técnicas modernas de composição, o que provavelmente turvou a visão do 

crítico americano e o fez negligenciar as diversas mudanças de tratamento para com o 

nacional nas obras do compositor. Dai o prognóstico equivocado que Chase lançou 

sobre a carreira do argentino: 

 

                                                
1 MARIZ, Vasco. Ginastera. Buenos Aires: Seccion Publicaciones, 1954. 
2 CHASE, Gilbert. ―Alberto Ginastera: a portrait of an Argentine composer‖. The Musical Quartely, Oxford 

University Press, Oxford, pp. 11-17, Nº 44, Summer 1957.  
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Qualquer que seja a direção futura de sua evolução criativa, eu 

acredito que Alberto Ginastera vai continuar a assimilar as técnicas 

contemporâneas internacionais sem sacrificar a forte raiz e a intuição 
telúrica de um compositor profundamente identificado com as 

tradições nacionais e os símbolos nacionais de sua terra nativa. 
3
 

 

Os anos seguintes a essa publicação viriam a mostrar que de fato a 

identificação de Ginastera com o nacionalismo argentino não era tão profunda assim. 

Na verdade, ele vinha trilhando um caminho direto ao encontro exclusivo da música 

moderna desde idos da década de 1950, antes mesmo da publicação de Gilbert Chase. 

De 1958 data, segundo o próprio Alberto Ginastera, o início de sua terceira e última fase 

estética: neo-expressionista, marcada por tendências modernas e com quase inexistentes 

referências ao folclore.  

Com efeito, a situação financeira do compositor voltou a melhorar lentamente 

com a retomada de sua cátedra no Conservatório Nacional de La Plata, em 1956. Assim, 

ele diminuiu a quantidade de composições para o cinema e iniciou a escrita de seu 

Concerto para Harpa (op. 25), concluída em 1965 e revisada em 1968. Ainda que a 

situação tenha melhorado e Ginastera tenha retomado a escrita de composições não-

encomendadas, até o ano de 1964 contabilizaram-se apenas cinco publicações de sua 

autoria: Quarteto de Cordas nº 2 (op. 26), de 1958; a famosa Cantata para América 

Mágica (op. 27) de 1960 e estrelada em 1961 no Segundo Festival de Música 

Interamericano de Washington; Concerto para Piano nº 1 (op. 28), de 1961; Quinteto 

para piano (op. 29), de 1963; e Concerto para Violino (op. 30), de 1963.  

Ao final desse período, Ginastera já tinha definido seus novos rumos artísticos 

ao decidir abandonar de vez as referências ao nacionalismo. Em entrevista a Eric 

Salzman, jornalista do The New York Times, declarou sua decisão:   

 

O tempo do folclore passou, mesmo para o sofisticado e 

espiritualizado folclore de um Bartók. É claro, os compositores irão 
manter suas características nacionais, mas isso é outro assunto. Um 

bom compositor sempre mantém a sua personalidade e esta é formada, 

cultural e espiritualmente, por sua sociedade.
4
  

 

De fato, a partir de então, tornam-se diminutos os momentos em que se pode 

interpretar referências ao folclore argentino em suas músicas, como por exemplo alguns 

                                                
3 Ibidem. p. 457-458. 
4 SALZMAN, Eric. Ginastera aids Latin-American composers. The New York Times, Nova Iorque, 11 Mar 

1962. p. 11. 
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trechos de adágios que sugerem a tranquilidade pampeana ou, então, passagens 

enérgicas que guardam relação com danças folclóricas, conforme sugere Pola S. 

Urtubey.
5
 No entanto, não se trata mais de referências mais ou menos explícitas ao 

folclore, mas de manifestações de um vocabulário social interiorizado no artista. 

A nova orientação estética de Ginastera se revelará também no empenho para a 

criação e direção do Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) 

em 1962, pertencente ao Instituto Torquato Di Tella, este, por sua vez, criado em 1958. 

Segundo, Deborah Schwartz-Kates, Ginastera queria criar um espaço onde 

compositores não só da Argentina mas de toda a América Latina pudessem estudar as 

últimas tendências composicionais a fim de receber ―o cabedal técnico do século XX‖, 

considerado fundamental por ele. 
6
 Dessa forma, o instituto subsidiado pela Fundação 

Rockfeller
7
 teve destaque na produção de música dodecafônica, eletrônica e eletro-

acústica. Como Ginastera acreditava que os estudantes precisavam ser expostos à 

multiplicidade cultural e criativa, convidava dois músicos internacionais por ano para 

integrar-se ao CLAEM como artistas-residentes. A presença, então, de compositores 

como Copland, Luigi Nono, Iannin Xenakis, Olivier Messiaen, Luigi Dallapiccola e 

Bruno Maderna fez com que o instituto se tornasse uma referência latino-americana 

para a música moderna e um ícone da cultura argentina até 1971, quando as dificuldades 

financeiras o forçaram a fechar as portas. 

A experiência de Ginastera à frente dessa instituição musical moderna se 

projetou decisivamente sobre suas obras futuras. Ao descrever seus objetivos na direção 

do CLAEM, Ginastera relatou também sua visão sobre a música moderna e a sociedade: 

 

Eu digo aos meus alunos que eu estou falando de um novo 
humanismo. Não é uma arte dedicada a uma elite, ela é moderna e 

avançada, e ao mesmo tempo voltada para um público amplo. Isto é o 

mais importante. Você pode perceber que no centro [CLAEM] nós 

temos musicólogos, educadores e críticos. O compositor moderno 
precisa desse tipo de ajuda. Ele precisa disso para assegurar que a sua 

música seja compreendida e sentida pela sociedade em que está 

inserido. 
8
 

 

                                                
5 URTUBEY, Pola Suárez. Alberto Ginastera: en 5 movimientos. Buenos Aires: Editorial Víctor Lerú, 

1972. p. 26-27. 
6 SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 11. 
7 A Fundação Rockfeller, foi fundada em 1913 nos EUA e, apesar de se autodefinir como não-

governamental, foi por diversos momentos o braço direito do governo estadunidense na ―Política da Boa-

Vizinhança‖. 
8 SALZMAN, Eric. Ginastera aids Latin-American composers. The New York Times, Nova Iorque, 11 Mar 

1962. p. 11. 
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Em 1963, quando abdicou de todos os outros trabalhos para se dedicar 

inteiramente ao CLAEM, Ginastera iniciou a escrita de sua ópera Don Rodrigo, 

publicada no ano seguinte. Seu interesse pelo gênero operístico veio provavelmente da 

experiência com a composição para o cinema e do interesse que lhe despertou Wozzeck, 

de Alban Berg, Tender Land, de Copland, e Il Prigioniero, de Dallapiccola, óperas 

sintonizadas com as modernas técnicas de composição.
9
  

Na verdade, Don Rodrigo fora encomendada pela cidade de Buenos Aires ao 

valor na época de 1 milhão de pesos. Para Ginastera se tratava de uma oferta 

irrecusável, dado que a quatia é elevada até para os nossos dias, mesmo sem levar em 

consideração a inflação acumulada no período. Para a cidade de Buenos Aires, era um 

evento interessante pela atenção que atraia, pela própria receita que o espetáculo iria 

gerar e pelo que iria agregar à cidade de ―cultura clássica‖, ―elegância‖ e ―nobreza‖ - 

valores associados ao gênero operístico.
10

 À administração pública interessava que essa 

atmosfera se associasse ao principal ponto turístico do país. 

A ópera no século XX tomou o mesmo rumo de todas as outras formas de 

composição erudita. A experimentação, o atonalismo, o nacionalismo, minimalismo e as 

sínteses com musicalidades diversas também encontraram no gênero um terreno fértil.  

O mesmo Debussy de Prelúdio à Tarde de um Fauno (1894) é o de Pélleas et 

Mélisande (1902), ópera caracterizada por linhas melódicas incompletas, pelo discurso 

musical fragmentado e por melodias dissolvidas a esmo. Alban Berg, membro da 

Segunda Escola de Viena, deu uma contribuição ímpar à história da ópera com a estreia 

de Wozzeck em 1925. A ópera que conta a história violenta do soldado Wozzeck com 

sua amante e prostituta Marie foi inteiramente composta no estilo atonal, o que torna 

mais intensas as cenas de loucura e alienação dos protagonistas. É interessante observar 

a síntese entre o dodecafonismo e as formas musicais tradicionais (fugas, suítes, 

movimentos de sonatas etc.) que marcam a construção dessa ópera em três atos e quinze 

cenas. O expressionismo de Berg viria a prenunciar uma era na qual a ópera se tornara 

cada vez mais aprimorada em afetar os sentidos, quando a interpretação teatral e a arte 

visual passaram a ter tanta importância quanto a música e o trabalho dos solistas; 

                                                
9  SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 11. 
10 Historicamente, era a nobreza quem consumia ópera, sendo que, até mesmo em meados do século XIX, 

quando a burguesia também passou a frequentar esse espaço social, só o fez na tentativa de agregar a si 

própria os valores e representações sociais daquele seleto grupo. Ao burguês rico, ser visto como 

apreciador das artes era um meio de demarcar distância das camadas populares e se aproximar da 

nobreza, ainda que reconhecesse de antemão sua incapacidade inerente de adentrar integralmente tais 

círculos mesmo a despeito de todo o seu poderio econômico. Esta função social da ópera adentrou o 

século XX e, portanto, os valores de ―elegância‖, ―cultura‖ e ―nobreza‖ ainda se associavam a ela. 



 178 

quando, enfim, a ópera caminhava cada vez mais em direção àquilo que Wagner 

definira como ―A obra de arte total‖. 

Na Argentina, o gênero despontou como um dos principais em consumo após o 

surto imigratório do início do século XX, principalmente com a chegada em massa de 

imigrantes italianos e franceses. O grande interesse social pela ópera foi uma das causas 

de sua presença na obra de diversos compositores ao longo das décadas. Dentre os mais 

destacados, podemos citar o compositor e diretor de orquestra Héctor Panizza,
11

 Felipe 

Boero,
12

 Juan José Castro, Constantino Gaito, Floro Ugarte, Athos Palma, de modo que 

todos eles tiveram contato pessoal e profissional direto com Alberto Ginastera, cabendo 

mencionar, por fim, que Athos Palma foi um dos professores com o qual completou sua 

formação. Os estilos e as estéticas aplicadas à ópera argentina são tão numerosas quanto 

o número de compositores que se dedicaram ou ao menos flertaram com o estilo vez por 

outra, ilustrando a riqueza da tradição do gênero no país. 

Sobre as três óperas de Alberto Ginastera, a saber, Don Rodrigo (1964), 

Bomarzo (1967) e Beatrix Cenci (1971), um fato interessante a ser notado é que apesar 

da musicalidade ser caracteristicamente moderna, as temáticas são históricas, como que 

prestando tributo à tradição do gênero, além do uso de arquiteturas musicais tradicionais 

em meio à modernidade de sua escrita. Existe um equilíbrio entre tradição e 

modernidade que merece destaque nessas três obras. 

Em Don Rodrigo, por exemplo, a estética moderna se aplica sobre uma lenda 

visigótica do século VIII. O governante Don Rodrigo ficou conhecido como o ―último 

rei dos godos‖, em decorrência de ter sido conquistado e morto pelos árabes no ano de 

711, apenas um ano após ter assumido o trono da porção sudoeste da Península Ibérica. 

Trata-se de uma figura obscura sob o ponto de vista histórico - pouco se pode dizer 

seguramente sobre ele ou seu reinado -, no entanto, diversas lendas sobre seu destino 

nefasto surgiram ao longo dos séculos. A ópera de Ginastera, por exemplo, aborda o fim 

do reinado e o logro da invasão árabe em um tom excessivamente romântico dado pelo 

libreto escrito por Alejandro Casona, poeta e escritor espanhol residente em Buenos 

Aires desde 1936, quando fugiu do franquismo, até 1962, quando retornou 

                                                
11 Héctor Panizza (1875 - 1967) foi um dos mais importantes diretores do teatro Colón da primeira metade 

do século XX, responsável pela vinda de importantes companhias de ópera e pela audição de concertos de 

referência no estilo, com especial acento para Verdi e Puccini. De sua autoria, destaca-se a ópera 

Bizâncio, estrelada no Colón em 1939. 
12 Felipe Boero (1884-1958) teve como principais obras suas óperas. A mais famosa delas é El Matrero, 

composta em 1925. Outras que de relevância são: Tucumán (1914), sua primeira ópera, e Raquela (1918), 

repleta de musicalidades argentinas rurais e fazendo uso do violão. Foi também destacado docente. 
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definitivamente a sua terra natal pouco depois de deixar para Ginastera a sua parte no 

trabalho conjunto. 

Resumidamente, a história se inicia com a coroação de Don Rodrigo, evento no 

qual Don Julian, governador de Ceuta, na África, apresenta ao novo rei sua filha 

Florinda. O novo rei promete a Don Julian cuidar de Florinda como se fosse sua filha 

caso ela pudesse ficar na corte real com ele. O governador de Ceuta dá a permissão e 

retorna ao seu território. Mas Rodrigo trai sua confiança ao forçar sexo com Florinda e 

abandoná-la em seguida, o que gera um apelo indignado da filha para que o pai vingasse 

a injúria. O apelo foi atendido com uma incursão militar bem sucedida de Don Julian 

sobre o exército de Don Rodrigo, que permitiu aos Mouros invadirem e se 

estabelecerem na Península Ibérica para a desgraça de Rodrigo, que confessa seus 

pecados e morre nos braços de Florinda, que finalmente lhe concede o perdão.  

Por tratar de um personagem que escape aos historiadores, o libreto de Don 

Rodrigo diz muito mais sobre o romantismo de Alejandro Casona do que da figura 

retratada. A ópera apresenta essa característica logo na primeira fala do rei Don 

Rodrigo, que afirma nunca ter lutado para conquistar o poder, mas que a sua batalha 

sempre foi para livrar a península do espectro da morte, ―pois não há pior ultraje para 

um filho do que o que faz sangrar o rosto de seu pai.‖
13

 Pouco depois, ao final do 

primeiro ato, o espectador se vê perante uma massa popular, metade da qual bradando: 

―- Unidos: Espanha e Rodrigo‖, enquanto a outra responde: ―- Rodrigo e Espanha‖. O 

evidente anacronismo de se falar em Espanha no século VIII é também outra 

característica romântica, a de enxergar nações e ―inventar‖ heróis que mesmo em 

tempos longínquos pudessem explicar a unificação e coesão de um povo. 

Romantismo que, aliás, vai além no início do segundo ato, quando Don 

Rodrigo, em discurso popular, pede a própria Espanha em casamento após elogiar no 

alto e bom tom do tenor que o interpreta as qualidades únicas de sua natureza. A essa 

outra característica do movimento artístico dominante do século XIX se soma, por fim, 

ao tom de superstição que envolve a queda de tão virtuoso rei, tornando inúteis todos os 

seus esforços extraordinários para lutar contra um destino selado.  

O que quer dizer todas essas referências românticas no libreto de uma ópera de 

um compositor que já se decidira pelo caminho exclusivo da música moderna? 

Primeiramente, é importante saber que o próprio compositor afirmara que o teatro lírico 

                                                
13 Libreto da ópera Don Rodrigo, de Alberto Ginastera. Disponível em: 

http://www.kareol.es/obras/donrodrigo/acto1.htm . Acessado pela última vez em: 01/07/2013. 

http://www.kareol.es/obras/donrodrigo/acto1.htm
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moderno deveria prestar seu respeito ao passado do gênero, diretamente associado ao 

romantismo italiano, em grande parte. Outra explicação reside na própria biografia do 

libretista Alejandro Casona, que, mesmo após longo tempo de sua fuga da Espanha 

franquista, ainda se encontrava em um exílio que lhe inspirou a retratar o passado da 

Península Ibérica em paralelo com a atual situação política de seu país. Afinal, a leitura 

do libreto de Don Rodrigo nos permite aventar que os invasores árabes do século oitavo 

guardavam estreita semelhança com o ―Movimiento Nacional‖ que levou o general 

Francisco Franco ao poder, em fins da década de 1930: ambos vieram a destruir a 

harmonia e a paz ora consolidadas para instaurar um poder sórdido inelutável, emanado 

por um destino trágico, como sugeriu Casona. A situação política internacional 

decisivamente influiu na narrativa de Don Rodrigo e potencializou o romantismo da 

formação literária do libretista. 

Sobre a parte musical, o primeiro ato deve muito ao Otello de Verdi, de 1887, 

como diz Schwartz-Kates. Uma audição, sem a leitura da partitura, não nos permite 

inferir a predominância de uma estética moderna; mais notória é a tensão dramática 

existente, dai a correta relação que Schwartz-Kates observou com os trabalhos de 

Giuseppe Verdi. No entanto, ainda segundo a musicóloga estadunidense, esse quadro 

começa a mudar, e, a partir de então: 

 

[...] Don Rodrigo explora um grande leque da música contemporânea. 

Estruturalmente, Ginastera modelou sua ópera no Wozzeck de Berg, 
ao basear o trabalho das cenas individuais em formas fechadas tais 

com o canon, a caccia, o madrigal, o rondó e a suíte. Como nas 

últimas composições de Berg, Ginastera utiliza os procedimentos 
dodecafônicos mas os aplica de modo não sistemático. Ele manipula 

um grande leque de formas, os quais, como em Berg, adquirem a 

função de leitmotiv. Tal abordagem, realçada pelas diversas técnicas 
de performance e pelas criativas reconfigurações espaciais dos 

recursos sonoros produzem um monumental efeito teatral. 
14

 

 

Não é nosso objetivo comentar muito mais sobre essa ópera. Por mais 

informações que levantemos, ainda assim seremos levianos no restrito espaço que 

dispomos para tratar de uma composição de 1 hora e 44 minutos de duração. 

Recomendamos aos interessados que leiam trabalhos específicos, como: ―Alberto 

Ginastera‘s ‗Don Rodrigo‘‖, de Pola S. Urtubey
15

.   

                                                
14 SCHWARTZ-KATES, 2010, op. cit., p. 13. 
15 URTUBEY, Pola Suares. ―Alberto Ginastera‘s ‗Don Rodrigo‘‖. Tempo (New Studies), Cambridge, Ed. 

74, Set. 1965. pp 11-18. 
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Faz-se mais apropriado e interessante aos objetivos deste trabalho em história 

social comentar a recepção da ópera pela crítica. Recepção que se fez interessante por 

vários motivos, seja pelo fato de Ginastera finalmente voltar a ser comentados nos 

jornais argentinos, seja pelos grandes espaços a ele dedicados na imprensa nacional e 

internacional ou então pelo retorno aos holofotes de um compositor que vinha 

escrevendo pouco nos últimos anos. Ginastera foi questionado sobre esse último tema 

ao que respondeu: ―Eu prefiro escrever 30 bons trabalhos a 300 que não sejam 

executados. De qualquer forma, acho a composição uma tarefa árdua, difícil.‖
16

 

Após um longo jejum, o La Nación finalmente voltou a analisar uma 

composição de Ginastera ao comentar sua primeira ópera.
17

 A última resenha 

relacionada ao compositor havia sido, então, sobre a Toccata, villancico y fuga (op. 18) 

para órgão, de 1947, publicada no periódico em 1952, quando foi estrelada. O jornal 

argentino dedicou uma página inteira - com exceção das propagandas - para comentar o 

espetáculo da noite anterior, estrelado mundialmente no Teatro Colón, coisa que não 

acontecia na carreira de Ginastera desde 1949 quando Ollantay: tres movimientos 

sinfónicos (op. 17) lá teve sua primeira execução pública mundial. 
18

 O 

comissionamento da ópera pela cidade de Buenos Aires explica sua estreia mundial no 

mais importante palco do país. A matéria do La Nación, de 26 de julho de 1964, trouxe 

também uma grande foto em destaque de um momento do primeiro ato. Já o texto, não 

assinado, tentou abarcar o espetáculo de um modo geral, desde a descrição do libreto até 

comentários sobre figurinos e atuação dos intérpretes. O início trata das lendas e dos 

fatos históricos que envolvem Don Rodrigo, o que permitiu ao jornal concluir que o 

libretista Alejandro Casona tratou o tema com muita liberdade. Ao comparar a ópera de 

Ginastera com os trabalhos de antigos compositores sobre a mesma lenda, La Nación 

afirma: ―Don Rodrigo é uma ópera ambiciosa e uma significativa contribuição para a 

ópera argentina.‖
19

  

Não foi só de elogios, no entanto, que o jornal argentino adjetivou sua crítica. 

Ao comentar sobre a arquitetura orquestral da ópera, o jornal afirmou que Ginastera: 

 

                                                
16 SALZMAN, Eric. Ginastera aids Latin-American composers. The New York Times, Nova Iorque, 11 Mar 

1962. p. 11. 
17 Autor Desconhecido. ―En el Teatro Colón se dió a conocer la ópera  ‗Don Rodrigo‘‖. La Nación, Buenos 

Aires, 26 Jul. 1964. 
18 Como dito ao final do capítulo anterior, Ginastera estrelou suas obras majoritariamente na Europa e nos 

Estados Unidos na década de 1950 a fim de dar mais notoriedade internacional à sua carreira. 
19 Idem. 
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Empregou um organismo orquestral enorme, continuando uma linha 

que tem como antecedentes principais Berlioz, a tetralogia 

wagneriana, Strauss, a ―Consagração‖ stravinskiana etc., com grande 
efeitos de massa na qual predominam talvez excessivamente as 

sonoridades dos metais e da percussão em detrimento do equilíbrio 

geral.
20

 

 

Além disso, há algumas críticas pontuais a alguns momentos da ópera, mas 

nada que tirasse o brilho da composição e do desempenho de estreia, segundo o jornal. 

La Nacion observou, ainda, a proximidade de Don Rodrigo com o Wozzeck de Berg, no 

que tange à divisão da obra em quadros de arquitetura musicais definidas. 

Outro jornal argentino, La Prensa,
21

 também publicou uma significativa 

resenha sobre a estreia de Don Rodrigo. O que há de particular nessa crítica do não 

identificado articulista O. F., que assina a matéria, é a percepção de uma suposta 

―incongruência‖ estética entre a música e o libreto, de modo que compositor e libretistas 

parecem ―pertencer a tempos diferentes‖.
22

 Concordamos com a essência da crítica. De 

fato, a audição leva a esse estranhamento. Se em Don Rodrigo há uma tentativa de 

trabalhar a questão da tradição em conjunto com a modernidade, o resultado da síntese 

não parece dos mais apropriados da maneira que foi feito, mesmo a despeito da fama e 

reconhecimento que a ópera alcançou junto ao público por sua dramaticidade. A mesma 

síntese poderia ser alcançada de outras maneiras, como, por exemplo, trabalhando o 

tradicional e o moderno dentro da própria composição musical ou do libreto, sem 

deflagrar uma dissociação estética entre ambos. 

Além de La Nación e La Prensa, outros periódicos argentinos saudaram a 

estreia de Don Rodrigo, são eles: El Mundo, com o artigo ―Don Rodrigo de Alberto 

Ginastera en el Colón‖, de Jorge D‘Urbano; Clarín com o artigo ―Noble y vigorosa 

recreación en Don Rodrigo‖; La Razón, com o artigo ―Don Rodrigo de Alberto 

Ginastera es una creación de sólidos valores‖, de Julio Viale Paz; e, por fim, a revista 

Buenos Aires Musical, que também dedicou um artigo ao tema. É notório o fato de que 

Ginastera finalmente havia voltado ao centro das atenções dos cadernos de artes dos 

jornais de seu país depois de longos anos voltando a sua carreira majoritariamente para 

a Europa e principalmente para os Estados Unidos. 

                                                
20 Idem. 
21 F., O. ―El estreno de Don Rodrigo‖. La Prensa, Buenos Aires, 26 Jul. 1964. p. 18. 
22 Idem. 
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A imprensa internacional também acompanhou com afinco a estreia da tão 

aguardada produção do compositor argentino. O jornal O Estado de São Paulo 
23

 

publicou, no dia 24 de junho de 1964, exatos 1 mês e 2 dias antes da estreia da ópera, 

uma entrevista com Alberto Ginastera falando de temas como a concepção, o roteiro e a 

estética da ópera. Genoves Garcia, correspondente do jornal paulistano, trouxe um 

resumo do libreto, que o próprio Ginastera a ele confessou não ter pretensão de 

veracidade histórica, e comenta sobre a conturbada questão entre tradição e 

modernidade na ópera tendo por base, obviamente, as respostas de seu entrevistado, 

visto que a ópera não fora estrelada ainda naquele momento. Assim sendo: 

 

―Don Rodrigo‖ permanece, pois, fiel aos esquemas permanentes do 
drama tradicional, renovando sua expressão e consegue, em alguns 

momentos, segundo Ginastera, efeitos totalmente novos, isto é, 

inspira-se na tradição viva, através de linguagem original. 
24

 

 

Por fim, Genoves Garcia afirma que o ―compositor mais representativo e 

avançado da América Latina‖ apresentará uma obra que fará jus à sua espera de 

―interesse extraordinário‖.
25

 É interessante notar que a denominação de ―moderno‖ ou 

―avançado‖ sempre acompanhava o sobrenome do compositor argentino desde meados 

da década de 1950, como vimos no capítulo anterior. 

Os jornais estadunidenses também cobriram com afinco as diferentes estreias 

de Don Rodrigo tanto em Buenos Aires quanto em seu próprio país. Destacamos o 

extenso artigo de Howard Klein para o jornal The New York Times publicado no dia 20 

de fevereiro de 1966, pouco antes de Don Rodrigo dar as caras nos Estados Unidos. 
26

 

Klein começa seu artigo parafraseando o próprio título ao dizer que ―o compositor mais 

feliz em Nova Iorque dos dias atuais é Alberto Evaristo Ginastera‖
27

, isso porque em 

poucas semanas completaria 50 anos e ganharia de presente a estreia estadunidense de 

sua primeira ópera sob a batuta de Julius Rudel. O jornalista prossegue dizendo acerca 

do sucesso da ópera em Buenos Aires e comenta sobre o trabalho de Ginastera nos 

bastidores da produção. Primordial para o presente trabalho foram os questionamentos 

que Klein fez a Ginastera a respeito do campo estético. Quando perguntado sobre seu 

                                                
23 GARCIA, Genoves. ―Estreia de ópera de A. Ginastera em Buenos Aires‖. O Estado de São Paulo, São 

Paulo, 24 Jun. 1964. p. 09. 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 KLEIN, Howard. ―Ginastera - a most happy composer‖. The New York Times, Nova Iorque, 20 Fev 1966. 

p. X13. 
27 Idem.  
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direcionamento nos últimos anos, obteve como resposta: ―Independentemente do estilo, 

a expressão subjetiva da personalidade do compositor é predominante. Beethoven é 

Beethoven de Fur-Elise até seus últimos quartetos.‖ 
28

  

Klein endossa essa afirmação ao dizer que a mudança do folclore para o ―novo 

universalismo‖ na carreira de Ginastera não é tão brusca quanto se imagina, pois até 

mesmo em sua fase mais nacionalista já havia um contato direto com o atonalismo. Em 

Panambí, por exemplo, prossegue o jornalista, há um tema proveniente da técnica dos 

12 sons. Deste modo, aparenta-nos que Howard Klein estava reproduzindo a tese que 

Ginastera lhe dissera na entrevista de que não se importa tanto com a técnica ou com a 

estética quanto com a música em si. Nas palavras do compositor: ―Todos têm técnica 

hoje em dia. Todos falam e dissecam as músicas como se fossem cadáveres. Então, eu 

os digo: ‗Ouçam, ouçam, ouçam.‖ Pra mim, não existe clássico ou moderno: apenas 

música.‖
29

 Tanto Ginastera quanto Guarnieri, a essa altura de suas trajetórias, sempre 

tentavam minimizar as influências estéticas e sociais sobre suas obras, de modo a 

engessarem uma imagem para a posteridade que lhes mostrassem como seres 

individuais de expressão criativa única e desligada do meio. Trataremos essa questão 

mais à frente. 

Por fim, Ginastera concluiu a entrevista a Howard Klein dizendo que está com 

―a faca no pescoço‖ para terminar a sua segunda ópera Bomarzo, escrita a pedido da 

Washington Opera Society. Na verdade, a encomenda foi feita pelo presidente da 

associação, Hobart Spalding, que presenciou a estreia de Don Rodrigo em Buenos Aires 

e acreditou que o compositor poderia ajudá-lo a dar ares mais modernos à instituição na 

qual havia iniciado seus trabalhos como presidente havia apenas dois anos. 

Com efeito, após o sucesso de Don Rodrigo nos Estados Unidos
30

 Ginastera 

viria a publicar sua segunda e mais polêmica ópera no ano de 1967. Se é certo que Don 

Rodrigo despertou certo alvoroço pelas cenas chocantes como a do estupro de Don 

Rodrigo em Florinda, Bomarzo foi além em todos os sentidos, tornando-se uma ópera 

marcante para a cultura argentina em vários sentidos. O principal deles é que entrou 

para a memória argentina associada diretamente à censura. 

                                                
28 Idem. 
29 Idem. 
30 Após a primeira temporada de Don Rodrigo nos Estados Unidos, o jornal Estado de São Paulo publica 

uma pequena nota informando que: ―A obra do compositor argentino Alberto Ginastera ‗Don Rodrigo‘ 

obteve tal êxito em sua primeira apresentação no Teatro Estadual de Nova York que os diretores do teatro 

substituíram a encenação do ―Capricho‖, de Richard Strauss, para atender às exigências do público que 

exigiu nova montagem da ópera de Ginastera.‖ In: Autor desconhecido. ―Ginastera substitui R. Strauss.‖ 

O Estado de São Paulo, São Paulo, 27 Mar 1966. p. 17. 
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Esteban Buch, em seu livro inteiramente dedicado à segunda ópera de 

Ginastera,
31

 afirma deliberadamente que, acima de tudo, ―Bomarzo é uma história de 

censura.‖
32

 O general Juan Carlos Onganía, militar que havia tomado o poder na 

Argentina em junho de 1966 após o golpe que destituiu Arturo Umberto Illia do poder, 

afirmou que a obra estava carregada de ―referência obsessiva ao sexo, à violência e à 

alucinação‖, censurando-a em nome ―da tutela dos interesses da moral pública.‖
33

 A 

estréia mundial de Bomarzo ocorreu na Sociedade de Ópera de Washington (―Opera 

Society of Washington D.C.‖), em 19 de maio de 1967, sob a direção de Julius Rudel, o 

mesmo que regera a estreia estadunidense de Don Rodrigo. Foi a partir dessa 

apresentação que o general Onganía tomou conhecimento do teor da ópera por meio de 

membros do governo - visto que não esteve presente na ocasião - e a censurou através 

do decreto nº 1347 em 18 de julho de 1967. No mesmo dia, Ginastera disse: ―Estou tão 

surpreendido pela resolução que não posso sair de meu assombro.‖
34

 

A estréia latino-americana estava marcada para o dia 04 de agosto no Teatro 

Colón, que não veria uma apresentação dessa ópera antes de 1972, no governo do 

general Lanusse, empossado no ano anterior e mais aberto e diplomático que Onganía. 

Até então, Bomarzo já havia estrelado em Nova Iorque (1968), Los Angeles (1969), 

Kiel (1970), Zurique (1970) e Londres (1972). Voltaria, depois, a ser apresentada no 

Colón em 1984 e em 2003. 

O general Onganía pertencia a um grupo do exército afinado com as ideias de 

Perón, que aplaudiu o logro do golpe em seu exílio na Espanha.
35

 Apreciavam o caráter 

cristão e nacionalista do peronismo e o consideravam uma força útil para conter o 

avanço das ideologias de esquerda na Argentina, autodenominando o golpe de 

―Revolución Argentina‖. Bomarzo foi censurado, sugere Esteban Buch, para além da 

defesa dos valores morais tradicionais por parte do novo governo, pela fraqueza 

intelectual dos militares e do próprio Onganía, flagrado não raras vezes dormindo em 

concertos.
36

 A crítica da época já levantara tal hipótese e, segundo exemplo dado por 

Pola Suáres Urtubey, 

 

                                                
31 BUCH, Esteban. The Bomarzo affair: ópera, perversión y dictadura. Córdoba: Adriana Hidalgo S.A., 

2003. 
32 Ibidem. p. 17. 
33 Idem. 
34 Depoimento de Ginastera aos jornais Buenos Aires Herald e El Mundo publicado em 20 de julho de 1967 

apud BUCH, 2003, op. cit. p. 107. 
35 Diário El Mundo, Buenos Aires, 29 Jun. 1966. 
36 Ibidem. p. 18. 
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Ao conhecer aquela proibição, o crítico W. Roldán, do ―El País‖ de 

Montevidéu, que havia assistido à estréia, caiu em risada em sua 

coluna, pois, a seu juízo, nem as mais puritanas senhoras de 
Washignton se sentiram feridas. Para ele, não era para tanto, pois 

―Bomarzo‖ era tão imoral como ―Rigoletto‖ e mais inocente que 

―Salomé‖. O problema é que o governo não sabia quem era Rigoletto 
nem Salomé. 

37
 

 

Há evidente acerto nessa sugestão, afinal, um pouco de reflexão estética e 

sobre a história da arte poderia evitar tal episódio. No entanto, no contexto latino-

americano dos anos 1960, a defesa dos valores tradicionais era também a defesa de certa 

concepção política conservadora em contraposição a outra concepção política 

revolucionária, de esquerda, que se associara irremediavelmente à revolução cultural e 

ao alargamento das fronteiras morais da época.  

Daí o fato de não só Bomarzo ter sido censurado na Argentina à época. Outras 

composições tiveram o mesmo destino no país, como os balés Sagração da Primavera 

de Stravinski (1913) e O Mandarim Maravilhoso de Béla Bartók (1926), pelo que 

representavam de desordem, tumulto, loucura e dissonância.
38

  

Não se tratava de uma perseguição contra a estética moderna, mas o puro e 

simples resguardo da moral e da ordem. Prova disso é que a capital argentina estava 

recebendo naquele momento o compositor italiano de vanguarda Luigi Nono para uma 

série de apresentações envolvendo, além de outros, experimentos eletro-acústicos, as 

quais foram canceladas por iniciativa do compositor em solidariedade a Ginastera. O 

compositor argentino fez o mesmo e proibiu a execução de suas obras em qualquer 

outro teatro municipal de Buenos Aires.
39

 Tais atitudes foram apoiadas por outros 

artistas de que um modo ou de outro protestaram contra a censura. 

Esteban Buch imagina que Bomarzo poderia ter sido a ópera a dar um tom 

moderno e liberal à ditadura militar argentina caso Onganía a apoiasse e assim a 

                                                
37 URTUBEY, Pola Suáres. ―Bomarzo: de Italia a la calle Florida‖. La Nación, Buenos Aires, 13 Jun. 2003. 
38 Filmes como Blow Up de Michelangelo Antonioni (1966) e algumas peças para teatro compartilharam do 

mesmo destino. Acrescentada à perseguição artística, Onganía se tornou conhecido também por sua 
intolerância contra as universidades, em especial por conta do episódio chamado ―A noite dos porretes 

largos‖, de 26 de julho de 1966, quando a polícia reprimiu violentamente uma manifestações universitária 

na Universidad de Buenos Aires, resultando em diversos feridos e mais de 400 alunos, professores e 

dirigentes presos além de laboratórios e bibliotecas destruídos.  
39 Segundo nota do Estado de São Paulo, amparada pela agência de notícias internacionais ANSA: 

―Informa-se de Buenos Aires que o conhecido compositor argentino Alberto Ginastera proibiu a execução 

de todas suas obras no Teatro Colón, ou em qualquer outro próprio municipal. A decisão foi motivada 

pela exclusão da ópera ―Bomarzo‖ [...]da presente temporada lírica argentina.‖ Autor Desconhecido. 

―Ginastera revida proibição‖. O Estado de São Paulo. São Paulo, 08 Ago. 1967. p. 10. 
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associasse ao seu regime.
40

 Não foi isso o que ocorreu, todavia, e os militares se 

afastaram o máximo possível dela. Mas, por quê? O que havia de tão chocante e de tão 

diferente na segunda ópera de Ginastera? 

Antes de mais nada, é válido o conselho para que leitor, caso queira maiores 

detalhes e informações sobre a obra, busque leituras específicas como o próprio livro de 

Esteban Buch ―The Bomarzo Affair: ópera, perversión y dictadura‖,
41

 inteiramente 

dedicado à ópera e sua repercussão nacional e internacional. Estamos lidando com uma 

ópera com 2 horas e 40 minutos de duração e seria inviável trabalhá-la especificamente 

neste espaço, assim como o foi com Don Rodrigo e o será com Beatrix Cenci, a terceira 

e última ópera de Ginastera. 

Inicialmente, comentaremos alguns aspectos que nos interessam em primeiro 

plano sobre o libreto. O libreto de Bomarzo é fantasioso e trata o personagem histórico 

com bastante flexibilidade. No entanto, à diferença de Don Rodrigo, não é romântico, 

mas está afinado com a atmosfera libertária dos anos 1960, principalmente no que tange 

à construção do roteiro, repleto de violência e de temas delicados como impotência 

sexual, homossexualidade, sexo em público, magia negra, pacto demoníaco e com 

sugestões de nudez em algumas cenas. O próprio duque de Bomarzo, protagonista da 

ópera, é um anti-herói. Essa mudança em relação à ópera anterior é fruto de Manuel 

Mujica Laínez, escritor argentino que, apesar de nunca ter tido a pretensão de ser 

vanguardista - pelo contrário, exibia estilo clássico e erudito - não abriu mão de 

possibilidades temáticas inovadoras e, algumas vezes, chocantes. Assim, quando Laínez 

adaptou para libreto de ópera o seu livro Bomarzo - ganhador do Prêmio Nacional de 

Literatura em 1963 -, apesar de não ser um vanguardista na técnica, como Ginastera o 

era em sua área, contribuiu decisivamente para o choque que a ópera iria causar na 

sociedade por meio dos elementos citados acima. 

A ópera trata da vida de Pier Francesco Orsini, duque da cidade italiana de 

Bomarzo, na época do Renascimento. A história começa com o duque bebendo uma 

poção de um astrólogo que lhe prometera vida eterna. Um sobrinho do duque, todavia, 

envenena o copo para vingar a morte de seu pai, assassinado por seu tio. A ópera se 

passa entre o momento em que Bomarzo bebe o líquido até a sua morte, recheada por 

lembranças de sua vida.  O eixo da narrativa é o amor e o casamento de Pier Francesco 

por Julia Farnese. Logo após as bodas, o duque de Bomarzo se mostra impotente 

                                                
40 Ibidem. p. 148. 
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sexualmente e, atormentado por um enorme sofrimento que se reflete também em sua 

corcunda, que tem uma função simbólica no roteiro, inicia a construção de enormes 

esculturas de pedras em sua cidade, monumentos reais que até hoje, segundo as 

intenções de Ginastera e principalmente Laínez com a obra, perpetuam os sentimentos 

torturados de seu idealizador. Segundo o compositor, em carta a Hobert Spalding, que 

lhe encomendou a ópera: ―Bomarzo é a história de um ser humano muito atormentado, 

e, no roteiro, sente-se a angústia existencial, as dúvidas metafísicas de um homem e as 

complexidades psicológicas que o atormentam.‖
42

 

Bomarzo está dividida em 15 cenas, todas precedidas por um interlúdio, 

totalizando dois atos. De um modo geral, a ópera mescla o bel-canto tradicional - que 

até então vinha sendo deixado de lado pelos compositores modernos por uma forma 

musical entre o canto e a fala (―sprechgesang‖) difundida pela Segunda Escola de Viena 

- com uma base orquestral moderna, fazendo uso do dodecafonismo, de microtons, da 

aleatoriedade e de clusters,
43

 estas duas últimas vanguardas recentes da década de 1960. 

No entanto, até mesmo na composição orquestral há elementos tradicionais em 

Bomarzo, representados pelos instrumentos de época - viola d‘amore e viola da gamba - 

e pelas formas tradicionais, como, bem afirma Pola Urtubey, a villanella, a museta e o 

madrigal, cumprindo papel importante para atender às exigências da ação dramática, da 

lógica e do ritmo teatral.
44

 Ainda que a ópera tenha sido conhecida por seus temas 

experimentais e por sua linguagem moderna, elementos da ópera tradicional tiveram seu 

espaço conforme o projeto inicial do compositor. 

Para o bem ou para o mal, o choque de valores que causou Bomarzo também 

teve seus efeitos na crítica nacional e internacional. Todos os críticos e jornalistas 

tocaram no tema em maior ou menor grau. Logo após a estreia mundial em Washington, 

Allen Hughes escreveu um artigo para o The New York Times enfatizando essa 

característica da obra sob um viés negativo, ao dizer: ―De qualquer forma, é possível ver 

e ouvir a ópera mais como uma habilidosa fabricação de efeitos e sensações do que um 

vigoroso trabalho de arte de valores perenes.‖
45

 Nan Robertson
46

, outro articulista do 

                                                
42 GINASTERA, Alberto. Carta a Hobert Spalding. 11 Mai. 1966. Coleção pessoal de Ginastera, Caixa 77 

apud SCHWARTZ-KATES, Deborah. Alberto Ginastera: a research and information guide. New York: 

Routledge, 2010. p. 13. 
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ruídos. Cf: WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 
44 URTUBEY, Pola Suáres. ―Bomarzo: de Italia a la calle Florida‖. La Nación, Buenos Aires, 13 Jun. 2003. 
45 HUGHES, Allen. ―Ginastera‘s ‗Bomarzo‘ is given world premiere in Washington‖. The New York Times, 

Nova Iorque, 21 Mai. 1967. p. 83. 
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mesmo jornal, também enfatizou tais características comentando que as dançarinas se 

sentiram envergonhadas em alguns trechos que sugerem nudez e em algumas danças 

sensuais. O articulista comenta também que as pessoas saíram perplexas do concerto, 

ainda que empolgadas com a qualidade do espetáculo. Acrescentando ao coro, um 

crítico alemão chegou a dizer que ―Bomarzo é ―porno in belcanto‖.
47

 

De modo semelhante ao que fizeram esses articulistas, as críticas se centraram 

quase unanimemente nos choques de valores que a ópera causa, elogiando-a ou não. O 

que não foi dito mas que se torna primordial para entender o contexto dos conflitos 

evolvendo Bomarzo é que justamente ―sexo, violência e alucinação‖ era a propaganda 

da ópera,
48

 uma forma de chamar a atenção da mídia e do público para garantir seu 

sucesso comercial. Tal objetivo foi alcançado, contudo, foi justamente esse slogan que 

valeu a censura por parte de Onganía, que havia tomado conhecimento da ópera por 

terceiros e não queria permitir que estrelasse um espetáculo com essa proposta sob seu 

governo conservador. 

A propaganda de Bomarzo foi tão eficiente que a crítica jornalística centrou 

seus textos enfatizando o choque de valores que se presenciava nas representações da 

ópera. No entanto, não tardou para que alguns críticos especializados começassem a 

relativizar e amenizar esse efeito que a obra de Ginastera supostamente criava. O 

principal deles foi Harold C. Schonberg, outro articulista do The New York Times, que, 

à véspera da estréia da ópera em Nova Iorque em 1968, afirmara que em termos de 

violência, Bomarzo perde para Lulu, de Alban Berg, e para Il Trovatore, de Verdi, e que 

em termos de sexo há realmente muito pouco para que se cause alvoroço.
49

 O crítico 

tem ―o sentimento de que tudo sobre Bomarzo foi exagerado‖
50

 Não nega, no entanto, a 

modernidade da obra, mas conclui: ―Os efeitos terminam apenas como - ‗efeitos‘. Eles 

te chocam quando você os ouve pela primeira vez, chocam menos na segunda, e depois 

de um tempo se tornam pálidos.‖
51

 Em outro artigo escrito nove dias depois para o 

mesmo jornal, após a estreia de ópera em Nova Iorque, Schonberg afirma que a mistura 

de tendências modernas fazem parecer que a obra tem a sua modernidade de modo 

―externo‖: ―É mais o trabalho de um homem que quer ser considerado moderno do que 

                                                                                                                                          
46 ROBERTSON, Nan. ―‗Bomarzo‘: sex, violence, hallucination‖. The New York Times, Nova Iorque, 28 
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47 BUCH, 2003, op. cit., p. 77. 
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49 SCHONBERG, Harold C. ―The opera: Ginastera‘s not-so-wicked ‗Bomarzo‘ arrives here‖. The New York 

Times, Nova Iorque, 15 Mai. 1968. p. 28. 
50 Idem. 
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o trabalho de um homem que realmente é moderno‖,
52

 conclui. À parte essas críticas, há 

também elogios à Bomarzo, dita a grande ópera dos últimos anos e muito interessante 

pela mescla do tradicional com o moderno. 

O próprio Ginastera já havia defendido, desde que soube da censura, que 

Bomarzo não é tão chocante quanto parece principalmente em comparação com outras 

óperas, e foi bastante procurado para comentar o fato. Em entrevista ao The New York 

Times,
53

 reproduzida outros jornais do mundo como, por exemplo, O Estado de São 

Paulo
54

 por meio da agência de notícias UPI, o compositor argentino, ao ser 

questionado sobre a acusação de seus censores de que Bomarzo seria obcecada por sexo 

e violência, disse que dificilmente poderia concordar mais com a afirmativa: 

 

Sexo e violência são dois dos três pilares que usamos na construção de 

‗Bomarzo‘. O outro é a alucinação. 
Qualquer boa ópera deve ter essas ou similares qualidades dramáticas. 

‗Salomé‘ é sexo, ‗Tosca‘ é violência. ‗Boris Godunov‘ é alucinação. E 

‗Wozzeck‘ é todos os três juntos. 
55

 

 

As cenas mais fortes da ópera, diz Ginastera, ainda assim são muito vagas, 

―não há uma cena na qual você possa se sentir envergonhado.‖
56

 Deste modo, sugere o 

compositor que a censura da ópera se deu mais pela polêmica do que pela obra em si. 

Ele assegura, se defendendo da censura: ―As autoridades de Buenos Aires nunca viram 

nenhum ensaio nem leram o libreto.‖
57

 E fez uma ligeira ameaça sobre a proibição que 

impôs de suas obras não tocarem em Buenos Aires até que a censura da ópera fosse 

revogada: ―Mesmo que eu tenha de esperar cem anos, Bomarzo será o meu próximo 

trabalho a ser ouvido em Buenos Aires.‖ De fato, Ginastera não teve de esperar tanto, 

como vimos, em 1972 sua ópera era finalmente estrelada em sua cidade natal. 

O The New York Times cobriu também o tema da censura por parte do governo 

argentino. De posicionamento liberal e sempre se colocando ao lado de Ginastera, o 

jornal ―[...] dedica grandes artigos a ridicularizar as pretensões moralistas de um regime 

controlado por uns católicos ‗ultraconservadores e ultranacionalistas‘ que ‗enxergam 
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sexo em cada cama e comunistas escondidos embaixo delas‘‖.
58

 Uma revista portenha 

chamada Sintesis de la Industria, nacionalista e porta-voz dos interesses do governo, 

respondeu ao jornal estadunidense que ―ninguém os deu o direito [aos EUA] de atuar 

como árbitros em problemas que são da particular interpretação de cada país‖, e, 

acrescenta a revista em clara sintonia com o discurso oficial, ―a Argentina deveria ser 

reconhecido por seus esforços pela recuperação‖ [econômica] e não pelo ―incidente 

desatado por uma novela escatológica muito apropriada para drogados e maconheiros, 

mas não recomendável para gente que aspira a viver dentro das condições, normas e 

atributos que Deus e a mãe natureza nos deu.‖
59

  

A situação obviamente não era das mais fáceis para Ginastera na Argentina, o 

que ocasionou uma nova série de viagens aos Estados Unidos, onde veria sua ópera 

estrelada em diversas cidades. Aqueles anos, como bem lembra Schwartz-Kates, foram 

marcados por diversas viagens ao exterior, iniciadas em 1965.
60

 A primeira delas foi 

para Berlim, a fim de passar seis meses como artista residente pela Ford Foundation 

Fellowship. Depois passou alguns meses em Paris como convidado do governo francês, 

ao término da qual embarcou para os Estados Unidos para acompanhar a produção de 

Don Rodrigo pela New York City Opera. Logo após retornar à Argentina no início de 

1966, embarcou novamente para os Estados Unidos para acompanhar outra temporada 

de Don Rodrigo em Nova Iorque e, depois, a estreia mundial de Bomarzo em 

Washington, no ano seguinte. Retornou, então, ao seu país natal onde ficou apenas até o 

final do ano e embarcou novamente para os Estados Unidos no início de 1968, onde 

permaneceria por mais seis meses e acompanharia a aguardada estreia de Bomarzo em 

Nova Iorque. Nesse período, viajou ao Canadá para presenciar a estreia mundial de seus 

Estudios Sinfonico (op. 35), regida por Meredith Davies à frente da Vancouver 

Symphony Orchestra. Nesta composição, Ginastera explorou os recursos da 

aleatoriedade e da livre improvisação, sendo a obra em que mais foi além nesse sentido. 

Posteriormente, a infelicidade com os resultados obtidos, segundo Schwartz-Kates, 

―motivou numerosas mudanças no trabalho, incluindo a exclusão de um movimento 

entitulado ―Para las estructuras aleatóricas‖.
61
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O compositor argentino interrompeu sua produção artística de 1968 a 1971 

devido a problemas com a saúde de seu filho mais velho, Alex - aquele mesmo que foi 

uma das causas da postergação da bolsa Guggenheim em 1942 - e problemas em seu 

casamento com Mercedes de Toro, os quais resultariam em divórcio. Foram três anos de 

paralisação criativa enquanto os prazos de suas obras encomendadas continuavam a 

correr incessantemente.  

Dentre as composições que lhe haviam sido encomendadas havia uma terceira 

ópera que seria usada na inauguração do teatro John F. Kennedy Center for the 

Performing Arts, em Washington, até hoje um dos mais prestigiados do mundo. Essa 

não poderia ser postergada. Por sorte, as coisas melhorariam e a atividade criativa do 

compositor retornaria aos seus melhores dias depois de Ginastera ter encontrado um 

novo amor, Aurora Nátola. Aurora era violoncelista e divulgou por toda a Europa seu 

Concerto para Cello nº 1 (op.36) de 1968. No retorno da viagem, após alguns encontros 

com o compositor, ambos se apaixonaram e marcaram casamento. O retorno de 

Ginastera ao seu ofício se deu com a cantata Milena (op. 37), de 1971, baseada nas 

cartas de amor de Franz Kafka a Milena Jesenska, nítida referência e homenagem a seu 

novo romance com Aurora. 

Alternadamente à escrita de Milena, Ginastera completou sua terceira ópera, 

Beatrix Cenci, estrelada, como programado, em setembro de 1971 na inauguração do 

teatro Kennedy Center, em Washington, regida novamente por Julius Rudel.  

Beatrix Cenci também se passa na Itália do Renascimento, romanceando a vida 

da família do conde Francesco Cenci. O libreto, escrito por William Shand e Alberto 

Girri, poetas argentinos, foi baseado nas lendas em torno da família de Beatrice Cenci, 

tendo inspiração em obras anteriores sobre o mesmo tema, como: Chroniques italiennes 

(1836-1839) do escritor francês Stendhal e o poema The Cenci (1819) do poeta 

romântico inglês Percy Shelley. Outras óperas já haviam tocado o tema, como The 

Cenci, publicada em 1952, por Havergal Brian, compositor e crítico britânico, e 

Beatrice Cenci, de 1950, de Berthold Goldschmidt, compositor germânico, ambas 

inspiradas no poema de Shelley. 

O roteiro de Beatrix Cenci se inicia com um baile de máscaras organizado por 

Francesco Cenci para comemorar a morte de seus dois filhos. Horrorizados ao saber do 

intuito da festa os convidados se retiram, e sozinha, Beatrice é estuprada por seu próprio 

pai, soltando um grito horripilante que encerra o primeiro ato da ópera. O segundo ato é 

permeado pela ideia de vingança. Beatrice contrata dois assassinos para vingar sua 
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humilhação. Quando a filha acredita ver seu pai morto, ele encontra as últimas energias 

para agarrá-la e rasgar sua blusa, deixando seus seios descobertos, simbolizando que até 

o último momento Francesco expôs sua paixão carnal pela filha. Os assassinos 

escondem o corpo que após alguns meses é descoberto, o que resulta em julgamento e 

morte para eles assim como para Beatrice, que é decapitada ao final da ópera não sem 

antes proclamar suas últimas e mais profundas palavras: ―Não, a morte não! Tenho 

medo do inferno! Ali encontrarei o meu pai debatendo-se entre as chamas, olhando-me 

implacavelmente com seus olhos fixos, mortos, para sempre...‖
62

 Para atingir tais efeitos 

dramáticos, Ginastera achou por bem empregar recursos próprios do cinema em sua 

ópera, tais como gritos e sons ambientes em meio à musicalidade moderna que permeia 

os dois atos e as quatorze cenas da ópera.  

Há uma tentativa evidente em Beatrix Cenci de levar ainda mais aos extremos 

aquilo que havia feito de Bomarzo uma ópera chocante e desafiadora. Não se trata 

apenas de sexo, mas de incesto, parricídio e de cenas de nudez. À primeira vista, isso 

parece desafiador até mesmo para aqueles tempos de revolução cultural, no entanto, tais 

temas eram recorrentes dentro da concepção de tragédia grega. Referência, esta, que 

permeia as três óperas de Ginastera, expressa de modo mais nítido no que tange à 

tentativa dos personagens de se rebelarem contra um destino inelutável. No entanto, o 

que choca em Ginastera não é tanto a temática como o tratamento e o desempenho 

estético do espetáculo. Bem diferente de ler sobre o parricídio e o incesto em Édipo Rei, 

de Sófocles, é ver encenado, à frente dos olhos e com todos os recursos dramáticos do 

teatro lírico contemporâneo, os mesmos conflitos existenciais. A ópera faz com que 

esses temas atinjam mais profundamente o espectador, desenvolvendo e recriando as 

tensões encenadas no interior de quem a observa com mais vivacidade ao atingir vários 

dos sentidos humanos de uma só vez. Ginastera, em entrevista ao La Nación, em 1970, 

ocasião em que já escrevia a Beatrix Cenci, explica seu entendimento sobre o tema: 

 

Entendo o teatro lírico contemporâneo como um teatro de ação, no 
qual intervêm em quantidade apreciável elementos supra-realistas ou 

expressionistas; no qual os personagens dramáticos aparecem 

perfeitamente definidos e as paixões chocam com a violência; no qual 

os sentimentos sobrepõem a razão assim como o mundo onírico 
sobrepõe o real.

63
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O mesmo vale para as outras duas óperas anteriores. Todavia, diferentemente 

de Bomarzo, a crítica já não se deixa admirar pelos recursos dramáticos de Ginastera e 

dos libretistas com tanta facilidade. Donal Henahan, que acompanhara com mais 

entusiasmo obras anteriores do compositor argentino, critica duramente Beatrix Cenci 

em um artigo lançado após sua estreia em Nova Iorque.
64

 De modo irônico, dispara logo 

de início: 

 

―Cenci‖ é como o ‗Don Rodrigo‘ e ‗Bomarzo‘ do sr. Ginastera, mas é 

ainda mais espetacular em seus efeitos sonoros, mais explícita no 

sexo, mais violentamente sadística e mais grotesca. Não é uma 
resposta em forma de ópera a ―Deep Throat‖ [―Garganta Profunda‖, 

1972] ou ―Straw Dogs‖ [―Sob o domínio do medo‖, 1971], mas 

tenta.
65

 

 

Apesar do evidente anacronismo (afinal, Ginastera não poderia responder em 

sua ópera de 1971 a um filme lançado em 1972) as referências aos filmes que marcaram 

a década pelo sexo e pela violência explícitos certamente não poderiam ser mais 

adequados à ironia do autor. No entanto, Henahan também soube ser direto em sua 

crítica, mas não menos rígido: ―[...] Mas o que o sr. Ginastera nos dá, mais uma vez, é 

um expressionismo da Europa Central de meio século atrás, em tradução espanhola. Há 

bons momentos de pesadelos, mas não se comparam aos de ‗Wozzeck‘.‖
66

 

De um modo geral, a crítica se divide entre aqueles que se restringem a 

anunciar ou descrever a ópera sem julgá-la e outros que se mostram pouco elogiosos a 

aquilo que eles já consideravam uma fórmula desgastada de Ginastera. Estes últimos 

deixam implícito que as sensações fortes tão usadas e levadas ao extremo já estavam 

perigosamente se aproximando, naquele momento, do banal e da polêmica estéril, algo 

pouco afeiçoado da produção artística do compositor portenho. Isso pode explicar 

também o diminuto interesse pela imprensa por Beatrix Cenci em comparação a 

Bomarzo. 

Para o bem ou para o mal, uma coisa é inconteste sobre as óperas de Ginastera: 

foi por meio delas que o compositor se tornou conhecido em larga escala no mundo 

inteiro. Não que ele fosse desconhecido ou relativamente desconhecido até então, mas a 
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partir delas ele chegou a grupos e contextos que não tinha adentrado antes, atingindo um 

nível de popularidade invejável na sua área. Em 1974, por exemplo, o crítico Allen 

Hughes escreveu que ―apesar de Ginastera ser conhecido pelas suas três ópera, ele 

também escreveu outros tipos de música‖.
67

 É assim que o crítico estadunidense abre 

seu artigo intitulado ―Novo Ginastera‖ para anunciar a estreia da Serenata, música de 

câmera inspirada nos poemas de amor de Pablo Neruda. Nota-se que a popularidade de 

Ginastera aumentou tanto após as suas óperas que se tornava quase necessário 

apresentá-lo novamente ao público, no caso, apresentá-lo como alguém que também 

escreve ―trabalhos não-operísticos‖. O mais absurdo disso tudo é que Ginastera 

construiu toda a sua carreia trabalhando com outros gêneros, de modo que a sua 

primeira ópera só veio aos 48 anos, quando já era conhecido mundialmente. O correto 

seria dizer que foi quando iniciou sua escrita para a ópera que surgiu um ―novo 

Ginastera‖, não quando ele retomou a escrita de outros gêneros. 

Tão descabida se afigura a frase do jornalista estadunidense que, já no ano de 

1971, Ginastera era demandado para fazer um balanço de suas obras até então. Foi ai 

que surgiu a definição das três fases estéticas que dividiriam sua produção artística. Em 

entrevista ao jornal espanhol ABC, Ginastera, ao ser perguntado se caberia estabelecer 

estilos, momentos em sua carreira, afirmou: 

 

Eu diria que em minha obra se apontam dois momentos, subdividido o 

primeiro em duas partes: o de inspiração nacional, com um 
nacionalismo objetivo, direto, e outro subjetivo, de (re)criação de um 

folclore imaginário e, por fim, o de uma época mais abstrata na qual 

se abandona o centro, a relação tonal, para entrar na técnica 
contemporânea.

68
 

 

O início de sua terceira fase, posteriormente autodenominada neo-

expressionista, se deu em 1958, com a publicação do Cuarteto de Cuerdas nº 2, uma 

obra de fato sem expressão nacionalista ―sem que isto queira dizer que de alguma forma 

eu não siga usando o autóctone‖,
69

 ou seja, o folclore, diz o compositor. No entanto, 

como concordava o autor e seus biógrafos, o folclore aparece em sua fase neo-

expressionista apenas casualmente, como expressão interiorizada e não-intencional de 

uma cultura na qual viveu todos os seus anos até então. 

                                                
67 HUGHES, Allen. ―Music: new Ginastera‖. The New York Times, Nova Iorque, 21 Jan 1974. p. 36. 
68 Autor desconhecido. ―Alberto Ginastera en España‖. ABC, Madri, 10 Mar. 1971. p. 10. 
69 Idem. 
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Após a publicação de Beatrix Cenci houve toda uma mudança estrutural na 

vida e na carreira do compositor. Uma das mais importantes delas decorreu do 

casamento com Aurora Nátola em setembro de 1971. Não pelo casamento em si, mas 

pelo fato do casal ter escolhido como morada Genebra, na Suíça. Foi lá onde Ginastera, 

que já tinha uma situação financeira confortável o suficiente para se dedicar 

inteiramente à composição, encontrou a tranquilidade que almejava. A saída da 

Argentina foi motivada pela situação em que ele se encontrava no país: havia quatro 

anos que nenhuma de suas obras era executada em Buenos Aires e não havia 

perspectiva alguma de que Beatrix Cenci seria permitida na cidade que proibira 

Bomarzo. Ademais, no início da década a situação econômica e política deterioraram o 

CLAEM, que fechou as suas portas deixando o compositor sem a instituição de música 

contemporânea a que tanto se dedicara. A escolha por Genebra partiu de Aurora, que 

passou boa parte de sua carreira como violoncelista na cidade. 

A partir de então a carreira de Ginastera seguiu o rumo da música moderna, 

mormente, mas marcado por outras nuances que merecem ser estudadas em outros 

trabalhos. As três óperas encerram o final de um ciclo em sua vida, o mais importante 

para o entendimento de sua trajetória. O mês de setembro de 1971 marca dois fatos 

importantes para o fim desse ciclo: a estreia mundial de Beatrix Cenci e o segundo 

casamento do compositor, que o levaria a ter outro estilo de vida, bem diferente do que 

vivera até então e distante de sua terra natal geográfica e esteticamente, ainda que nunca 

tenha deixado de flertar com as suas raízes vez por outra e brevemente, seja por meio de 

viagens, seja nas pautas de suas partituras. 

Se as óperas marcaram a trajetória de Ginastera nesse período de maturidade, o 

mesmo não pode ser dito em relação a Camargo Guarnieri. O encontro de Ginastera 

com o gênero foi circunstancial. Uma encomenda e uma oferta milhonária levaram 

Ginastera a adentrar um terreno complexo, difícil e ainda inexplorado em sua carreira, 

que terminou por alçá-la a um patamar ainda mais elevado em termos de notoriedade 

além de assegurar definitivamente sua situação financeira após um longo período 

conturbado nesse aspecto. No caso do compositor brasileiro, não houve uma 

circunstância que posicionasse o gênero operístico em um lugar de destaque em sua 

produção musical. 

De fato, a própria ópera no Brasil era um gênero pouco afeito aos 

compositores, de um modo geral. Não foram muitos os que lograram êxito nesse terreno 

e, dentre os poucos que se encontram nesse seleto grupo, cabe-nos citar com maior 
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destaque o compositor Carlos Gomes, que, além de sua consagrada ópera O Guarani 

(1870), escreveu também Fosca (1873), Maria Tudor (1874), O Escravo (1889) e 

Colombo (1892), para citar as mais célebres. Não se pode falar em uma tradição da 

ópera no Brasil. Paradoxalmente, o gênero sempre teve boa recepção do público, fato 

visivel pela quantidade de execuções nos teatros das principais capitais e pela 

penetração e influência na atividade cultural do país. Essa aparente contradição é 

explicada se entendermos que a burguesia era o principal grupo consumidor do gênero. 

Como a ópera tinha uma função social para a burguesia - a de demarcar afastamento 

simbólico das massas ao supostamente aproximá-la dos valores da nobreza -, era mais 

interessante a quem fosse aos espetáculos ser visto em apresentações de consagrados 

compositores europeus, via de regras românticos, o que não melhorava em nada a 

situação financeira e social dos músicos brasileiros. 

A ausência de libretistas também foi um problema grave que impossibilitou 

uma possível tradição do gênero no país. O próprio Camargo Guarnieri comentou sobre 

esse problema histórico: ―Não há quem faça libretos no Brasil. Os escritores escrevem 

para teatro e não para o canto.‖
70

 Os libretistas das óperas brasileiras eram poetas, 

escritores e intelectuais que se aventuravam na área mas que não a tomavam por 

profissão. Guarnieri compôs apenas duas óperas em sua carreira: em uma delas o 

libretista foi Mário de Andrade e na outra, Gianfrancesco Guarnieri, poeta e dramaturgo 

que dedicou a maior parte de sua vida ao teatro e às novelas televisivas. 

As incursões de Guarnieri pela ópera foram esparsas e não representam um 

ciclo em suas obras. Pedro Malazarte, sua primeira ópera,
71

 foi composta em 1932 e 

tinha caráter cômico e estética nacionalista, composta sob as asas do até então professor 

e guia Mário de Andrade. Escrita para um ato só, foi estrelada somente em 1952 no 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com um atraso de 20 anos. Sua segunda e última 

ópera, Um Homem Só, é uma tragédia lírica escrita e publicada em 1960 que também 

possuia apenas um ato, tendo estrelado no mesmo local com um atraso de dois anos da 

                                                
70 GUARNIERI, Camargo. Proheto Compositor Contemporâneo. Direção:Renato Galon. São Paulo: Museu 

da Imagem e do Som, 1990. 
71 Lorenzo Fernandez publicou, em 1941, a ópera Malazarte, de temática semelhante à de Guarnieri. Com 

efeito, Malazarte foi uma das primeiras óperas nacionalistas no panorama da produção musical brasileira. 

Para maiores informações e comparações entre as óperas, recomendamos o artigo de José Fortunato 

Fernandes: ―Brasilidade na ópera: um paralelo de Malazarte de Lorenzo Fernandez e Pedro Malazarte de 

Camargo Guarnieri.‖ Cf: FERNANDES, José Fortunato. ―Brasilidade na ópera: um paralelo de Malazarte 

de Lorenzo Fernandez e Pedro Malazarte de Camargo Guarnieri‖. Opus (revista online), Belo Horizonte, 

v.11, pp.176-196, 2005. 
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data de publicação. Esses fatos por si só evidenciam a diferença de destaque que teve o 

gênero na produção de Guarnieri e de Ginastera. 

O período que vai de fins dos anos 1950 até o início da década de 1970 foi 

marcante para a trajetória de Camargo Guarnieri por outros motivos. Assim como 

ocorrido com o colega argentino, o período de maturidade da carreira trouxe o espaço 

definitivo sob os holofotes da imprensa e dos eventos envolvendo a profissão. Trouxe 

também o espaço definitivo nos livros sobre a história da música erudita brasileira, algo 

almejado por todo músico. Os primeiros escritores a inserirem Camargo Guarnieri em 

suas histórias da música foram Luiz Heitor Correa de Azevedo, com o seu ―150 anos de 

música no Brasil: 1800-1950‖, cuja primeira edição foi publicada pela editora carioca 

José Olímpio no ano de 1956, e Vasco Mariz, com ―História da Música no Brasil‖, cuja 

primeira edição é da brasiliense INL/MEC, publicada no ano de 1981.
72

 Ambos os 

trabalhos e autores foram importantes para o estabelecimento de uma memória da 

música brasileira e estão interligadas no sentido de que 

 

[...] ambos os memorialistas comungam do mesmo ideal nacionalista a 

partir do qual julgam as obras e as carreiras dos compositores. Ambos 
adotam o mesmo procedimento metodológico. Poucas fontes 

documentais consultadas diretamente, muita opinião sobre as obras 

musicais, que ambos os autores conhecem bem, de partituras e de 
audição em concerto. Além de usar como base a participação pessoal 

deles mesmos no meio musical, a partir do contato pessoal ou por 

correspondência com os compositores.
73

 

 

Estruturalmente, esses livros se organizam em capítulos dedicados aos 

compositores ditos ―menores‖, trabalhados em grupo, e em capítulos individuais aos 

considerados mais notáveis. Foi justamente nesse último grupo seleto que Guarnieri 

apareceu pela primeira vez no livro de Luiz Heitor C. de Azevedo, o que dá mais um 

motivo para que possamos dizer que Guarnieri já era um compositor consagrado no 

início dos anos 1950. 

Era também conhecido como ―papa-prêmios‖ pela imprensa paulistana e fez 

jus ao seu apelido ampliando significativamente seu quadro de honrarias. São inúmeras 

as premiações que recebeu nesse período, e citá-las uma a uma seria desnecessariamente 

extenuante. Convém mencionar, entretanto, o primeiro prêmio no 2º Concurso de 

                                                
72 EGG, André Acastro. Fazer-se compositor: Camargo Guarnieri (1923-1945). Tese (Doutorado em 

História), Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 13. 
73 Ibidem. 
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Música Latino-Americana, em 1958 em Caracas, pelo seu Choro para piano e 

orquestra, que lhe garantiu ainda mais convites de regência no exterior, honrarias 

internacionais e participação em concursos, a partir de então, como jurado. À parte isso, 

é igualmente extenuante a lista de condecorações, homenagens, medalhas, diplomas, 

placas e troféus, boa parte dada por instituições particulares e por outras da esfera 

governamental, no Brasil e no exterior.
74

  

De competidor e ―papa-prêmios‖, Guarnieri se inseriu cada vez mais ao lado 

daqueles que julgam os competidores. É notória a sua participação como jurado no 

Concurso Internacional de Piano Tchaikoviski, em Moscou no ano de 1958. Guarnieri 

foi convidado pessoalmente por Chostakovitch para o evento. Na primeira colocação foi 

eleito o estadunidense Van Cliburn, fato que levantou algumas hipóteses sobre um 

possível jogo político em um cenário de Guerra Fria e bipolarização mundial. Quando 

questionado sobre isso, o único jurado latino-americano disse: 

 

Jogada política nenhuma. Você sabe como a apuração final se 
realizou? Não sabe. Pois vou comentar. Quando o concurso atingiu as 

finais, os seis candidatos apresentavam um tal nível que o presente 

propôs outra modalidade de apuração. Voto em lugar de pontos. 
Todos concordaram. Então, um camarada veio com uma cestinha 

cheia de papeizinhos. Distribuiu os papeizinhos entre os 18 jurados e 

foi embora. Quando as provas terminaram, e cada jurado já havia 

escrito o nome de seus candidato a prêmio, o camarada voltou. 
Recolheu os votos e os levou para o presidente. Este começou a abrir 

cada um dos papeizinhos, enquanto ia lendo em voz alta: Van Cliburn, 

Van Cliburn... e assim foi repetindo o mesmo nome dezoito vezes. 
Isso é unanimidade maciça.

75
 

 

A atividade no Brasil foi ainda mais vasta e importante, sempre aliada às 

diversas viagens para compromissos nos exterior. Guarnieri foi assessor musical de 

Clóvis Salgado, Ministro da Educação e Cultura, de 1956 a 1960, apresentando um 

projeto de reestruturação do currículo das faculdades de música de modo que o 

estudante aliasse o ensino do colégio com os estudos musicais, sem, com isso, ter de 

terminar os estudos escolares antes de entrar na faculdade. O projeto, contudo, não foi 

                                                
74 Sobre este último, vale citar a inesperada medalha de ouro que Guarnieri recebeu da cidade italiana de 

Caltanissetta, Sicília, cidade de onde seu avô migrou para o Brasil em 1885. Guarnieri sempre desejou 

conhecer o passado de sua família e, na primeira viagem à cidade onde seu pai nasceu, organizada pelo 

embaixador e musicólogo Vasco Mariz, cônsul de Nápoles na época, recebeu tal condecoração dada 

oficialmente em 04 de fevereiro de 1960, 3 dias após seu aniversário. 
75 GUARNIERI, Camargo. Depoimento a Maria Abreu apud SILVA, Flávio (org). Camargo Guarnieri: o 

tempo e a música. Rio de Janeiro: Funart; São Paulo: Imprensa Oficial de São Paulo, 2001. p. 52. 
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levado adiante dado o desinteresse geral: das direções de mais de quatrocentos centros 

de ensino apenas duas responderam ao projeto, ambas em negativa.
76

 

Em 1959, com a morte de Villa-Lobos, tornou-se presidente honorário da 

Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira nº 57, ―Leopoldo Miguez‖. Exerceu 

também magistério em diversas instituições de ensino, tendo formado ao longo dos anos 

a chamada ―Escola Paulista‖, com os alunos: Osvaldo Lacerda,
77

 Theodoro Nogueira,
78

 

Oliver Toni,
79

 Marlos Nobre,
80

 Almeida Prado
81

 e Nilson Lombardi.
82

 A ideia de criar 

uma escola de composição surgiu para fazer frente ao grupo Música Viva, logo após a 

publicação da Carta Aberta. Segundo Guarnieri,  

 

―[...] a escola surgiu em defesa da música brasileira e o seu primeiro 
fruto foi a apresentação em São Paulo, no dia 5 de novembro de 1953, 

de um concerto no qual apresentei cinco alunos de composição. 

Destes, apenas três deles fazem parte dos jovens compositores do 
Brasil: Oswaldo Lacerda, Theodoro Nogueira e Oliver Toni.

83 

 

Em 1960 aceitou a cátedra de piano, composição e orquestração no 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo; em 1964 assumiu a docência de 

                                                
76 Guarnieri recebeu respostas de Joanídia Sodré, diretora da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro, 

e de um diretor de uma escola de música de Porto Alegre, que propunha algo totalmente diferente dos 

planos iniciais do compositor paulistano. Cf: VERHAALEN, Marion. Camargo Guarnieri: Expressões de 

uma vida. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo / Imprensa Oficial, 2001, p. 49. 
77 Osvaldo Lacerda nasceu na cidade de São Paulo, em 1927 e foi pianista e compositor. Em 1950 começou 

a ter aulas com Guarnieri e na década seguinte foi bolsista da Guggenheim, nos Estados Unidos, onde 

teve aula com Aaron Copland e Vittorio Giannini. Veio a falecer no ano de 2011. 
78 Ascendino Theodoro Nogueira nasceu em 1913 em Santa Rita do Passa Quatro, na região de Ribeirão 

Preto, e viveu boa parte de sua vida em Araraquara, também no interior de São Paulo. Foi aluno de 

Camargo Guarnieri e ficou conhecido por seus trabalhos e pesquisas com a viola caipira, fazendo versões 
com o instrumento para diversos tipos de composições. 

79 Oliver Toni nasceu em São Paulo em 1926 e foi aluno de Koellreutter e Guarnieri, tendo cursado junto 

aos seus estudos de música a Faculdade de Filosofia da USP. Profissionalmente, atuou como fagotista na 

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Fundou diversas instituições voltadas à música e se 

destacou também como professor e maestro. 
80 Marlos Nobre é um pianista e compositor brasileiro ainda atuante. Nascido em Recife em 1939, estudou 

com Koellreutter e Camargo Guarnieri e, em 1963 viajou para Buenos Aires em estudos de pós-

graduação no Instituto Torquato Di Tella, tendo aula com Alberto Ginastera e Aaron Copland, entre 

outros. Desde então vem exercendo destacada atividade como compositor tendo sido premiado em 

diversas ocasiões e elogiado pela imprensa internacional. 
81 José Antônio Rezende de Almeida Prado nasceu em Santos em 1943 e exerceu destacada atividade como 

compositor e pianista, tendo estudado composição com Guarnieri até meados da década de 1960 e sido 

membro da Academia Brasileira de Música. Escreveu obras premiadas e foi professor do Instituto de 

Artes da UNICAMP de 1974 a 2000. Faleceu em São Paulo no ano de 2010. 
82 Nilson Lombardi nasceu na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, em 1926 e foi pianista, compositor 

e regente brasileiro, definindo-se como um continuador da obra de seu mestre, Camargo Guarnieri. Teve 

obras gravadas por diversos artistas e morreu no ano de 2008. 
83 Autor desconhecido. Entrevista com Camargo Guarnieri. São Paulo, 1969 apud WERNET, Klaus. 

Camargo Guarnieri: memórias e reflexões sobre a música no Brasil. Dissertação (Mestrado em Música). 

Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. p. 131. 
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regência e composição no Conservatório Musical de Santos; e em 1967 começou a 

lecionar na Universidade Federal de Uberlândia e na Universidade Federal de Goiás, em 

evidente esforço de elevar o nível da educação musical em outras cidades além das 

grandes capitais do país.
84

  

Como fruto desses e outros esforços em prol do meio musical brasileiro, 

Guarnieri recebeu uma pensão vitalícia da Presidência da República em 21 de junho de 

1971, outorgada pela lei 5.667. O mesmo governo que concedeu o benefício a Guarnieri 

perseguiu e exilou artistas de outros segmentos. O Brasil vivia os tempos de maior 

repressão da ditadura militar. O AI-5, criado em 1968, no governo do general Costa e 

Silva, era vigente e responsável pela maior repressão da ditadura brasileira, proibindo 

abertamente, entre outros, atividades ou manifestações sobre assuntos políticos e 

censurando previamente a imprensa, a música, o teatro, o cinema e a literatura. Tudo em 

nome da moral e dos bons costumes ou, então, contra a propagação do pensamento de 

esquerda, assim como ocorrido no governo militar argentino.
85

 

A pensão foi concedida pelo governo do general Emílio Médici, caracterizado 

pelos slogans e músicas de propaganda institucional, pelo chamado ―milagre 

econômico‖ do Ministro da Fazenda Delfim Neto, pela intensificação da censura aos 

meios de comunicação e às artes, e pela repressão a grupos de esquerda por meio de 

torturas e assassinatos institucionalizados. Não é por isso, entretanto que se pode dizer 

que Camargo Guarnieri tenha sido ―conivente‖, ―entusiasta‖ ou ―parceiro‖ do governo. 

Não era sob moldes dicotômicos, imperantes no senso comum de um tema que desperta 

tantas paixões políticas, que Guarnieri agia e pensava em relação ao governo imposto; 

da mesma forma, não era sob esses mesmos moldes que o poder tratava Guarnieri, que 

sempre se distanciou o máximo que pôde de um possível engajamento político.  

O compositor paulistano sempre havia se inserido nos diferentes governos 

brasileiros justamente pela não declarada preocupação política, por seus contatos, por 

seus dotes diplomáticos e por ter participado ativamente da fundação e desenvolvimento 

de centros de ensino musical em diferentes pontos do território. O argentino Alberto 

Ginastera também reunia características semelhantes mas preferiu um caminho 

autônomo, sempre buscando participar mais das instituições particulares - como o 

                                                
84 VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 52. 
85 São inúmeros os exemplos de artistas censurados durante a ditadura militar brasileira; para citar alguns 

deles: os músicos populares Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, o escritor e autor de peças 

para teatro Plínio Marcos, os cineastas Glauber Rocha e Rogério Sganzerla e escritores como Rubens 

Fonseca e Jorge Amado, este último censurado na literatura, no cinema, na televisão e no teatro; isso sem 

citar as aposentadorias compulsórias e perseguições a professores universitários. 
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próprio CLAEM, a que tanto se dedicara - do que das públicas. O compositor argentino 

não se sentia confortável sob o controle estatal. Para sua geração, a iniciativa privada 

tinha respondido bem às necessidades dos compositores, assegurando, por fim, uma 

suposta liberdade criativa que - acreditava-se - seria ameaçada pelo governo. No Brasil 

das décadas de 1920 a 1950, o grupo de nacionalistas justamente reivindicava do poder 

público medidas que direcionassem o campo o artístico segundo as vias que aqueles 

mesmos intelectuais propunham. Na década de 1960 e 1970, interessava ao Estado 

autoritário e de discurso patriótico se associar à figura de Guarnieri pelo que ela 

evocava de nacionalismo. Daí que a relação entre arte e Estado tivesse diferentes 

conotações no Brasil e na Argentina e que influissem de maneira diferente na trajetória 

dos compositores em foco. 

Nesse período, Guarnieri criou obras definitivas para a consagração de sua 

carreira. Compôs também outras capazes de causar surpresas. A principal delas foi o 

Concerto nº 5 para piano e orquestra, publicado em maio de 1970. O concerto surgiu 

como ideia de Edino Krieger e encomendado pelo Jornal do Brasil para ser estrelado no 

2º Concurso Guanabara de Composição, voltado para a revelação dos novos talentos. 

Krieger, presidente do concurso, imaginou que a encomenda de obras de compositores 

consagrados para serem executadas juntamente com as composições vitoriosas do 

festival prestigiaria a obra dos emergentes compositores ali revelados. Deste modo, em 

16 de maio de 1970, o novo concerto de Guarnieri foi estrelado. E o que há de 

surpreendente nele é o fato de ser inteiramente atonal. Não que o atonalismo ou o 

serialismo gerassem surpresas por si sós no início da década de 1970. O que surpreendia 

era o fato de estar presente em uma obra de quem escreveu a Carta Aberta e passou 

anos criticando tais métodos de escrita musical na imprensa. 

O compositor e musicólogo Luduino Pitombeira, em seu estudo específico 

sobre esse concerto de Guarnieri,
86

 afirma que ele ―não utiliza nem o vocabulário nem a 

sintaxe tonais‖, mas reitera que, da mesma forma, não utilizou tampouco o 

dodecafonismo ou o serialismo de modo integral na obra: 

 

Embora no aspecto formal, esta obra tenha fortes conexões com a 

tradição (forma sonata), Guarnieri evidencia aqui uma sintonia com a 

composição sistêmica da segunda metade do século XX e um 
completo controle composicional de aspectos micro-estruturais, 

                                                
86 PITOMBEIRA, Liduino. ―O serialismo de Camargo Guarnieri no seu Concerto para piano e orquestra nº 

5‖. Per Musi, Belo Horizonte, nº 20, 2009, pp. 44-53. 
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quando, de acordo com nossa modelagem, parte unicamente de um 

motivo gerador, o qual lhe fornece as possibilidades de utilizar tanto o 

atonalismo desordenado - através das sonoridades que definimos - 
quanto um serialismo que é algumas vezes ordenado e outras 

desordenado.
87

 

 

Sobre essa última afirmação, Pitombeira afirma que a rigor o serialismo 

implica uma ordenação específica, algo em que Guarnieri se mostra intencionalmente 

displicente, fugindo à rigidez dos postulados fundamentados pela Segunda Escola de 

Viena. O serialismo de Guarnieri é demasiadamente particular na escrita do referido 

concerto para que um musicólogo o classifique com base nos padrões em que esses 

conceitos são habitualmente empregados pelos profissionais da área.  

Outro fato interessante pode vir a explicar algumas das escolhas e 

características da composição, como nos indica Pitombeira: 

 

[...] observamos que, coincidentemente, o número cinco parece ter 

alguma significação numerológica nesta obra. Este é o quinto concerto 

de Guarnieri (cuja abertura se assemelha ao quinto concerto de 
Beethoven), que é construído a partir de um gesto de cinco notas, o 

qual gera cinco sonoridades básicas. O evento inicial da orquestra 

dura cinco compassos, aos quais se seguem blocos de arpejos, 
executados pelo piano, defasados por um intervalo de quinta justa. Um 

estudo que enfoque com profundidade esta conexão numerológica 

(como existe, por exemplo, no quinto Quarteto de Cordas de Bartók) 
pode revelar importantes facetas sistêmicas do serialista Camargo 

Guarnieri.
88

 

 

Como podemos observar, havia outras intenções em Guarnieri que anulavam 

os postulados rígidos da Segunda Escola de Viena, ainda que a sua obra se construa em 

detrimento da linguagem tonal que marcou a sua produção até então. Não faria muito 

sentido, de qualquer forma, exibir uma escrita serial ou dodecafônica nos moldes exatos 

como protagonizados cinco décadas anteriores. Guarnieri já tinha o domínio da técnica 

e erudição o suficiente para tal e simplesmente achou mais apropriado escrever algo ao 

seu jeito, que lhe traduzisse a personalidade.  

Mesmo assim, nota-se um evidente distanciamento de suas composições 

anteriores. Ainda que o próprio Concerto nº 4 para piano e orquestra tenha apresentado 

notável diálogo com o atonalismo, o Concerto nº 5 se mostra como uma ruptura com o 

paradigma estético anterior do compositor. No entanto, uma audição da obra revela que 

                                                
87 Ibidem, p. 51. 
88 Idem. 
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não há tanto assim a se estranhar. Guarnieri, repetimos, sempre foi conhecido pelo 

―modo difícil‖ de escrever, conforme definição de Mário de Andrade. O primeiro 

movimento, ―Improvisando‖, a despeito de sua atmosfera inicial um tanto nebulosa e 

dos improvisos inesperados do piano, possui, por outro lado, trechos de rítmica bem 

marcada e passagens líricas cantantes. O segundo movimento, ―Sideral‖, de fato tenta 

alcançar algo de etéreo no desenvolvimento lento e quebradiço do piano ao início, em 

destaque em relação aos outros instrumentos. É um movimento calmo mas denso, 

carregado de tensão acentuada por silêncios prolongados de determinados setores da 

orquestra, que retornam e se silenciam sucessivamente. Após alguns momentos de 

maior dramaticidade do coro orquestral, o movimento se encerra com um 

desenvolvimento de piano semelhante ao do início, com algumas variações e 

participações isoladas de outros instrumentos da orquestra, pairando no ar uma 

atmosfera sombria e solitária, ―sideral‖. O agogô, o pandeiro e a caixa clara quebram 

esse clima no início do terceiro movimento bem à moda nordestina, que cria o clima 

para o desenvolvimento alegre do piano, este atonal, gerando um interessante efeito se 

tivermos em mente a falta de correspondência do atonalismo com a música popular. 

Logo essa referência à musicalidade nordestina se esvai e inicia-se um diálogo rápido da 

orquestra com o piano, com diversas variações deste último. A percussão 

ocasionalmente retoma seu protagonismo na obra mas sucumbe ante um final dramático 

entre o piano e a orquestra, que termina com esta tendo a última palavra. 

A gravação que tomamos por base para a nossa audição foi feita pela Orquestra 

Sinfônica Municipal de São Paulo em 22 de agosto de 1972, tendo como regente o 

próprio Camargo Guarnieri e como pianista Laís de Sousa Brasil,
89

 a quem o Concerto 

nº 5 para piano e orquestra foi dedicado. A gravação foi feita ao vivo no Teatro 

Municipal de São Paulo. No ano seguinte, em 1973, ocorreria a primeira audição da 

obra no exterior, novamente trazendo a dupla Camargo Guarnieri e Laís de S. Brasil 

como protagonistas da Orquestra Sinfônica de Chicago. 

Apesar do Quinto Concerto de Guarnieri ter sido um hiato em sua produção 

após a publicação da Carta Aberta de 1950, não se tornou polêmica na imprensa. Dos 

jornais que temos trabalhado com maior recorrência neste trabalho, O Estado de São 

Paulo, Folha de São Paulo e o The New York Times, pouco se falou da obra, 

                                                
89 GUARNIERI, Camargo. Concertos para piano e orquestra nº 3, 4 e 5. São Paulo: FUNARTE, 1995. 1 

Disco Compacto, digital, estéreo. 
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excetuando algumas poucas notícias de sua estréia. Nada sobre uma suposta mudança 

de postura estética por parte de Guarnieri.  

O compositor foi questionado nesse sentido apenas por pessoas próximas, com 

a habilidade suficiente de entender e julgar sua composição. A biógrafa Marion 

Verhaalen, amiga de Guarnieri e de sua família, afirma que ele negava qualquer 

alteração em sua postura estética com a publicação do concerto. Segundo ela, o 

compositor declarava ao ser questionado: ―Não estou mudando de ideia. Vivo no 

presente assim como a minha música; a personalidade dela é atual.‖
90

 Notadamente há 

uma tentativa de querer fugir da discussão sobre a Carta Aberta, que, se lançou uma 

sombra sobre Koellreutter, estendeu-a também sobre ele próprio. 

A própria biógrafa, por sua vez, demonstra parcialidade no tema e se posiciona 

acriticamente ao lado do compositor, sem questioná-lo e o defendendo, às vezes de 

modo simplório, algo pouco afeiçoado ao seu ofício. Ela afirma, por exemplo, que a 

aparente contradição pode ser resolvida se interpretarmos a Carta Aberta unicamente 

como uma crítica ao modo que o dodecafonismo era ensinado aos jovens compositores 

brasileiros. Assim sendo, Guarnieri, 

 

O que conseguiu provar a si próprio e a outros, usando o serialismo 

em seu 5º Concerto para piano e orquestra, foi que nas mãos de um 

compositor maduro essa técnica pode resultar em música que é muito 
mais que simples manipulação de notas.

91
 

 

Aqui Marion Verhaalen compra inteiramente o discurso de seu biografado. 

Mais que isso, adere inteiramente ao discurso da Carta Aberta, que possui um trecho 

parafraseado nas últimas linhas da citação acima. Além do mais, a defesa do compositor 

acaba se tornando uma crítica a todos os outros compositores dodecafônicos, afinal, 

afigura-nos que, para Verhaalen, apenas Guarnieri logrou em dar vida à escrita atonal; 

ele teria sido o único a ―provar‖ que essa técnica pode resultar em outra coisa que não 

seja a pura e simples manipulação de notas.  

Com efeito, grande parte da preocupação da Carta Aberta era destinada aos 

jovens compositores e à didática - no entender de Guarnieri - inapropriada que 

Koellreutter lhes transmitia. Contudo, não era só disso que o documento tratava, e não 

foi à toa que se tornou um símbolo da resistência à música atonal e dodecafônica no 

                                                
90 VERHAALEN, Mario. Entrevista com Camargo Guarnieri. São Paulo, 20 Dez. 1970 apud 

VERHAALEN, 2001, op. cit., p. 47.  
91 Idem. 
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Brasil. Há, ai, toda uma incongruência no discurso do compositor, que mais parece fugir 

à questão do que querer explaná-la. 

Basta acompanhar algumas entrevistas para perceber que Guarnieri nunca foi 

claro o suficiente para esclarecer a questão de modo definitivo, por mais que gastasse 

inúmeras palavras nesse intuito. De fato, parece-nos que ele próprio não se decidia 

sobre o que pensar do dodecafonismo. Não foram poucas as entrevistas em que 

desfilava frases do tipo:  

 

[...] através desta expressão musical, o indivíduo perde sua própria 

personalidade de ser, que pensa e sente como produto de sua 

sociedade que existe em algum lugar do mundo, e que 
indiscutivelmente possui a sua individualidade própria. No 

dodecafonismo, todos se parecem. 

Dei uma entrevista em Nova Iork e disse que nas obras dodecafônicas 
não havia necessidade de se colocar o nome do compositor. Bastaria 

apenas um número, porque na verdade o que menos interessa é o seu 

nome como indivíduo que pensa, age, sente e reage.
92

 

 

Por outro lado, podemos encontrar também afirmações mais ponderadas, como 

em uma entrevista de 1970 - ano da escrita do referido concerto - na qual o compositor 

parece demonstrar maior aceitação àquilo que antes era somente motivo de injúrias. 

Quando perguntado se as experimentações de Schoenberg, de Pierre Schaeffér ou de 

Stockhausen representariam um perigo ou uma necessidade para a música do período, 

respondeu: 

 

Dizem que sou contra a música de vanguarda. Não é verdade, sou 

contra, isso sim, a falsificação, o cabotinismo, a mistificação. 

Considero que muita obra de valor foi escrita neste século. Mas é 

preciso considerar que existe muita mistificação com o nome da 
música. A dificuldade é saber até que ponto a sinceridade do 

compositor esteve presente. O aparecimento de um Shoenberg, de 

uma Stockhausen, de um Webern, de um compositor genial como 
Alban Berg, foi absolutamente salutar à arte musical e não representou 

perigo algum. A música antes da Segunda Guerra Mundial estava 

cheia de modismos e convencionalismos e esses compositores vieram 
a trazer novas possibilidades, abrir novos caminhos. Como essas 

novas experiências propiciaram maior facilidade à escrita musical, 

surgiram muitos falsos valores.
93

 

 

                                                
92 Autor desconhecido. Impressões do festival Interamericano em Washington. A Gazeta, São Paulo, 27 

Mai. 1961. 
93 MAGALHÃES, Carlos Fernando. Entrevista com Camargo Guarnieri. São Paulo, 1970 apud WERNET, 

2009, op. cit. pp. 441-442. 
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Os discursos de Guarnieri sobre a música de vanguarda em especial sobre o 

dodecafonismo não são lineares ou coerentes ao longo dos anos. Isso é algo 

absolutamente corriqueiro. As opiniões mudam, são nuançadas ou perdem sua força ao 

longo das diferentes conjunturas que marcam a existência, sejam elas políticas, 

ideológicas ou sociais.  

Não só as opiniões que mudaram. A própria obra de Guarnieri teve diferentes 

nuances no decorrer de todos esses anos. Apesar do compositor sempre ter se declarado 

engajado com a causa da geração modernista brasileira, o período de nacionalismo, 

digamos, rígido em sua obra foi de apenas vinte anos, aproximadamente. De meados de 

1940 até meados de 1960, o compositor, imbuido da atmosfera de dicotomias 

ideológicas expressas na Carta Aberta, evitou o quanto pôde os diálogos com a música 

moderna e experimental a fim de se mostrar coerente com o modo com que defendera 

sua causa principal. Antes e depois desse mesmo período, podemos ver que esse diálogo 

foi possível e até mesmo era o que o caracterizava preponderantemente como um 

compositor ―nacional‖, conceito este que se refere ao que está além do ―nacionalismo‖, 

segundo os preceitos de Mário de Andrade, quando a musicalidade representativa da 

terra natal se faz presente não importa a técnica ou estética utilizada. Ser ―nacional‖ era 

ser mais sofisticado e mais maduro do que ser ―nacionalista‖; era ter a segurança do 

domínio da identidade musical de modo que essa não precisasse ser vigiada por regras 

de composição. O próprio sufixo de ―nacionalismo‖ indica esforço, destituindo a 

naturalidade pressuposta no conceito de ―nacional‖.  

Apesar de todo esse cenário, o Concerto nº 5 não se tornou notório na 

imprensa. Há alguns indícios que nos ajudam a entender isso. A maioria dos jornalistas 

não tinha conhecimento o suficiente de música para observar, em uma única 

apresentação ao vivo, que se tratava de uma composição inteiramente atonal. Guarnieri 

sempre foi um compositor ―difícil‖ e o Quinto Concerto só parecia alimentar esse 

rótulo, ainda que soasse um pouco mais inacessível que as outras obras. Por outro lado, 

havia a possibilidade da estreia do concerto ter sido presenciado por críticos com 

conhecimento para tal, mas ainda assim, é justificada a falta de polêmica em torno desse 

assunto pelo simples fato do atonalismo e do serialismo, vanguardas do início do século, 

já não mais despertarem a atenção na década de 1970. 

Naqueles anos, o serialismo, o dodecafonismo e o atonalismo já eram mais que 

aceitos e até mesmo assimilados. As vanguardas correntes, ou seja, as técnicas de 

composição recentes e ainda experimentais, eram de outra ordem. Falava-se, então, de 
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―ultracromatismo, microtons, glissandi (deslizamento do tom sem subdivisão 

cromática), clusters (aglomeração de notas vizinhas formando ruídos), nebulosas de 

feixes probabilísticos, músicas aleatórias e indeterminadas‖.
94

 Como vimos, o 

compositor portenho Ginastera incorporou algumas delas ao seu vocabulário, como o 

cluster e a aleatoriedade, mas o mesmo não pode ser dito de Guarnieri. As técnicas da 

Segunda Escola de Viena já haviam se tornado quase que ―tradicionais‖; não mais 

despertavam polêmicas e já haviam sido absorvidas pelo establishment, cumprindo o 

destino comum das vanguardas no século XX, de um modo geral: ―Os futuristas 

italianos queriam dinamitar os museus. Os fauvistas, cubistas, abstracionistas, etc. 

entram logo nos museus. Antes se diria: as sucessivas vanguardas são rapidamente 

superadas. Nenhuma chega a demonstrar todas as suas possibilidades. Morrem antes de 

ficarem esgotadas.‖ 
95

- conforme ensaio de Otto Maria Carpeaux sobre a ―Morte das 

vanguardas‖. 

É sempre necessário ponderar que uma coisa é publicar a Carta Aberta em 

1950, em um clima de bipolarização ideológica e estética mundial, em um cenário de 

Guerra Fria e em um circuito musical como o brasileiro, onde a música dodecafônica e 

atonal, entendida como música de vanguarda naquele momento e lugar, começava a 

finalmente obter seu espaço junto a público, crítica e novos compositores. Outra coisa, 

bem diferente, é publicar uma composição atonal em 1970, tempo totalmente diferente, 

na qual a Segunda Escola de Viena parecia remeter a um passado já não tão próximo.  

Deste modo, visto tanto pelos dias atuais como pela época de sua escrita, o 

Quinto Concerto de Guarnieri não parece ou pareceu polêmico, desafiador. A polêmica 

só pode ser suscitada se pensarmos na Carta Aberta e outros discursos posteriores 

contra o dodecafonismo; no entanto, há de se considerar, além de tudo o que já foi dito, 

que havia vinte anos separando uma coisa da outra. Nesse período de tempo, o cenário 

musical brasileiro mudou assim como o próprio Guarnieri. Não é de se esperar que o 

compositor fosse manter a mesma personalidade do ano de 1950, quando havia muitas 

preocupações e tensões estéticas e ideológicas já não mais presentes. No entanto, como 

pudemos observar na resposta de Guarnieri quando questionado sobre o assunto, 

parece-nos que o compositor tentou sustentar uma suposta coerência de personalidade 

no intuito de petrificar uma imagem para a posteridade.  

                                                
94 WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. p. 95. 
95 CARPEAUX, Otto Maria. ―Morte das vanguardas‖. In: CARPEAUX, Otto Maria. Ensaios Reunidos: 

1946-1971 - Volume II. Rio de Janeiro: UniverCidade; Topbooks, 2005. 
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Isso não se deu só com Guarnieri mas também com Ginastera, não 

coincidentemente no período em que passaram a figurar nos livros e manuais de história 

da música. Alguns dos discursos de ambos precisam ser desconstruídos e analisados sob 

outra ótica. O compositor brasileiro sempre tentou sacramentar uma imagem para a 

posteridade pudesse constar nos livros de história da música brasileira e que retratasse 

todo o seu eu-ideal, pelo qual gostaria de ser lembrado. Ele queria entrar para a 

memória da música erudita brasileira como um compositor ―sério‖, engajado com o 

nacional, e mestre da técnica; não como um polemista ou um artista rancoroso com 

outros estilos, daí a razão de ele fugir da possível polêmica sobre o Quinto Concerto. O 

caso de Alberto Ginastera não foi diferente. Algo corrente nos discursos do compositor 

portenho é o modo como ele se diz supostamente cosmopolita, universal, sempre 

tentando se mostrar como um compositor voltado somente à estética, não deixando 

transparecer em seus trabalhos preocupações sociais de outras ordens. Para Ginastera, 

isso não significava, por outro lado, se desligar da realidade, uma vez que acreditava 

que o papel do músico é o de representar o ―espírito de sua época‖ em sua obra, algo 

que para ele caracterizava melhor a sua função social do que a militância política, por 

exemplo.  

Era desse modo que esses compositores se enxergavam e se definiam, no 

entanto, nem tudo o que foi dito se deu com intuito propagandístico. Tanto Ginastera 

quanto Guarnieri foram criados e se desenvolveram em um sistema de figuração social
96

 

que entendia o mundo das artes de forma diferente do modo que propomos no presente 

trabalho. O artista era por eles entendido como uma personalidade em um meio que 

pouco o influenciava era isso o que havia por trás do termo ―gênio‖ - e eles queriam se 

posicionar ao lado desses criadores excepcionais nos compêndios de história da música 

sendo descritos da mesma forma. Desta maneira, acreditavam, constituía-se um artista 

perene e era nesses moldes que tentavam se encaixar e se mostrar ao público. De modo 

distinto, nosso intuito no trabalho foi sempre o de desconstruir esses discursos e mostrar 

o quanto as escolhas, caminhos e decisões de ambos sempre estiveram em sintonia com 

sua época e suas questões vigentes. Eles não foram artistas engajados, não se trata de 

uma oposição entre arte interessada e desinteressada socialmente, mas de como essas 

                                                
96 Figuração social é um termo usado por Norbert Elias com o intuito de definir as posições no jogo social 

que existem independentemente dos indivíduos e que regulam o exercício de suas liberdades. Daí a 

importância de estudarmos não só a personalidade mas também toda a sua sociedade e o posição social 

em que está envolvida para entendermos de modo mais amplo e correto como o indivíduo se situou em 

meio à redes de pressões que condicionam a sua liberdade e a sua trajetória. 
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personalidades se inserem em seu meio e reagem a diversas pressões como a 

necessidade de dinheiro, a busca por oportunidades diversas, as escolhas técnicas e 

estéticas etc. 

Assim sendo, Camargo Guarnieri não queria transmitir a imagem de alguém 

que muda de ideia e atitudes, de alguém que se deixa influenciar por questões 

ideológicas e de modo um tanto grosseiro toma partido nelas. Ele queria se pintar como 

um compositor sempre maduro e dedicado unicamente à sua arte, que embora 

nacionalista, fosse consumida também como universal, fruto de um gênio criativo que 

ultrapassou as fronteiras de seu país sem tirar um pé da terra natal. Era exatamente isso 

o que Mário de Andrade havia dito, décadas atrás sobre o último degrau da escala 

evolutiva do compositor brasileiro.  

Alguns valores transmitidos pelo mestre fincaram profundas raízes em 

Guarnieri. Em carta a Vasco Mariz, datada de 1980, Guarnieri deixa transparecer que 

não havia mudado, em sua missão estética, com relação à década de 1930, cinquenta 

anos passados: ―Sempre desejei, desejo e desejarei ser um músico nacional, e que a 

minha mensagem traduza o sentimento mais profundo do meu povo.‖
97

 E ainda repetia 

as teses fundamentais do nacionalismo musical de Mário de Andrade: 

 

No Brasil, o problema do nacionalismo consciente tem a sua base no 
livro do meu inesquecível amigo Mário de Andrade, Ensaio sobre a 

música brasileira, que todos conhecemos, onde ele, com aquela sua 

característica premonição, estabelece três fases. 
Na primeira, são os compositores brasileiros que escrevem música 

européia - isto vem desde José Maurício até Leopoldo Miguez, sem se 

preocuparem com as nossas características musicais. A segunda fase 

inicia-se com Nepomuceno e vai até Mignone, passando pelo maior de 
todos - Villa-Lobos. O compositor se preocupa com a expressão 

nacional, procurando produzir uma obra que tenha o ―cheiro da terra‖. 

E a terceira fase é a do compositor liberto de todas as influências 
européias, produzindo uma obra essencialmente nacional. [...] Na 

terceira fase, o compositor não utiliza diretamente o folclore, mas traz 

no íntimo os elementos específicos que o tornam necessariamente um 
músico nacional.

98
 

 

Guarnieri se enxergava e se vendia como um representante desse terceiro grupo 

de compositores. Mas a sua carreira mostra que os desdobramentos de sua arte nunca 

foram lineares nos termos propostos pelo padrão ideal traçado por Mário de Andrade. 

                                                
97 GUARNIERI, Camargo. Carta a Vasco Mariz. São Paulo, 02 Jul. 1980 apud SILVA, 2001, op. cit., p. 

389. 
98 Ibidem, p. 390. 
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Daí, mensurar as aproximações e afastamentos com o nacional, em consonância com 

todo um cenário musical, social, político e ideológico, emaranhado indissociavelmente 

em sua própria vida, permite apresentar ao leitor um Camargo Guarnieri mais real, 

menos ideal, enfim, humano.  

O mesmo esforço foi empreendido quando tratamos da carreira de Ginastera. 

Foi esse o nosso norte no presente trabalho, que nada subtrai de brilho e logro das duas 

das mais brilhantes trajetórias da história da música erudita latino-americana. 

 

Tendo em mente o nosso objetivo maior, qual seja, o de estudar suas trajetórias 

do ponto de vista da estética e sob a ótica da história social, pudemos observar que até 

mesmo em um período tardio de produção artística Ginastera e Guarnieri surpreenderam 

seus pares por suas escolhas estéticas ou então pelo experimentalismo de seus temas. 

Tudo em um período de suas vidas na qual já não eram mais jovens e tinham 

personalidades artísticas consolidadas, o que fazia com que se acreditasse que iriam 

apenas dilapidar o caminho que já vinham percorrendo ao invés de desbravar outros 

pelos quais não haviam enveredado até então. 

As três óperas de Alberto Ginastera são bastante contributivas à história do 

gênero. A dramaticidade de seus temas, o esmero artístico e a síntese entre tradição e 

modernidade as fazem figurar em um local de relevo entre a produção musical de seus 

anos. Para a infelicidade de Ginastera, Bomarzo e Beatrix Cenci não foram estreladas 

em seu país natal na época de suas publicações, graças ao fato do governo argentino ter 

se importado mais com as possíveis polêmicas que elas poderiam despertar em sua 

―violência, sexo e alucinação‖ do que com o teor artístico que elas carregavam consigo. 

A censura foi mantida até 1972, quando Bomarzo finalmente estrelou no Teatro Colón 

depois de ter sido apresentada em diversos países da Europa e em vários estados dos 

Estados Unidos sempre com grande aplauso do público e com a simpatia da crítica, que 

não demorou muito a perceber que seus enredos não eram tão fortes e polêmicos quanto 

se acreditava a princípio. Ainda assim, Don Rodrigo, Bomarzo e Beatrix Cenci são 

obras que, além de figurarem entre as mais destacadas de toda a produção de Ginastera, 

revelam um compositor maduro mas ainda assim disposto a dialogar com recentes 

tendências da música de vanguarda e com temas considerados polêmicos e fortes para a 

música erudita e, por isso mesmo, também vistos como de vanguarda. 

O Concerto nº 5 para piano e orquestra de Camargo Guarnieri não é polêmico 

por si só. Afinal, o dodecafonismo, o serialismo e o atonalismo não eram novidades na 
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década de 1970, longe disso. Todas essas técnicas traçaram o caminho comum das 

vanguardas no século XX sendo logo absorvidas pelo establishment e assim perdendo a 

força, a energia e a polêmica inerentes que lhes dão a característica de vanguarda. Deste 

modo, quando Guarnieri compôs seu Quinto Concerto, ele não estava fazendo uso de 

técnicas de vanguarda, mas sim de técnicas modernas de composição, que já não eram 

mais vanguarda apesar de um dia terem sido. Isso explica a falta de polêmica em torno 

da obra. Guarnieri foi questionado por sua escolha apenas por pessoas próximas como a 

própria biógrafa e musicóloga Marion Verhaalen, dando respostas negativas sobre uma 

suposta mudança de atitude para com o dodecafonismo. Deste modo, alimentava uma 

intenção subliminar de pintar a própria imagem para a posteridade: estática, séria e 

coerente, postando-se ao lado de seus ídolos da composição erudita, assim retratados em 

biografias e livros de história da música do período. 



CONCLUSÃO 

 

 

Não foi por acaso que Camargo Guarnieri teve como primeiro nome Mozart. 

Mozart Camargo Guarnieri e Rossine Camargo Guarnieri são, na verdade, a projeção 

bem sucedida de um pai que estimulou a veia artística em seus dois filhos. O primeiro, 

um dos mais famosos compositores brasileiros; o segundo, um poeta. Dois irmãos 

representantes de duas artes irmãs. Miguel Guarnieri não mediu esforços para que esse 

destino se cumprisse. Ao abandonar seu emprego e sua cidade natal quando notou os 

primeiros passos de seu filho mais velho na composição, demonstrou ele também ter o 

ímpeto daqueles que acreditam cegamente na arte; uma arte que não se realizaria nele, 

mas que ainda assim se lhe fazia vital. 

Alberto Ginastera, por outro lado, tinha condições materiais mais propícias 

para o desenvolvimento de seu talento. Seu pai, bem sucedido comerciante, 

recomendou-lhe que cursasse uma escola de comércio nos anos 1930 caso a música não 

vingasse, mas nunca desestimulou o caminho sonhado pelo filho. O suporte material 

que Ginastera recebera se mostrou tão importante como o suporte espiritual que o pai de 

Guarnieri deu ao filho. Enquanto o primeiro tinha os melhores professores e as 

melhores escolas portenhas bancadas pelo pai, Miguel Guarnieri driblava suas 

impossibilidades financeiras e, com oportunismo, conseguiu gratuitamente ao filho um 

dos melhores professores de música no Brasil, o italiano Lamberto Baldi. 

Não são, contudo, só os empreendimentos particulares que nos interessam na 

presente pesquisa. Pelo contrário, estudar os desdobramentos estéticos dos dois 

compositores exige que se tracem quadros sócio-culturais dos dois países em contato 

com os movimentos artísticos internacionais. Isso perpassa todo o nosso trabalho, desde 

o breve estudo do passado cultural do Brasil e da Argentina, a fim de situá-los em seus 

inícios de carreira, até o conhecimento de como o cenário musical internacional 

dialogou com as suas obras nos anos 1960 e no início da década seguinte. É a partir do 

social que buscamos entender os diferentes direcionamentos estéticos presentes na 

produção artística de ambos. É por meio da síntese entre trajetória social, influências 

ideológicas e políticas e as tendências estéticas nacionais e internacionais que 

observamos as aproximações e distanciamentos - nem sempre lineares - com o nacional 

ou as vanguardas da música moderna em suas trajetórias. 
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Esses dois paradigmas estéticos são fundamentais para entendermos as 

trajetórias dos dois compositores em questão. O nacionalismo e as diferentes 

vanguardas musicais do século XX eram as correntes estéticas predominantes e, devido 

à sua difícil compatibilidade,
1
 se tornaram contrapostos, gerando rupturas no meio 

estético e sendo temas de debates intelectuais. O conceito de ―música de vanguarda‖ é 

um conceito fugidio, que escapa a um entendimento generalizante e deve ser abordado 

de modo particular e à luz de determinado período histórico. Vanguarda é aquilo que 

está à frente, que é pioneiro, corajoso e experimental. Daí a importância de termos em 

mente que só se é vanguarda em determinada sociedade e determinado lugar. Por isso 

que, ao longo do texto, usamos o termo ―vanguarda‖ aos nos referirmos ao atonalismo 

na década de 1930 e 1940 na América Latina. Enquanto na Europa o atonalismo já era 

assimilado, na América Latina era novidade e causou tanto furor no circuito musical 

erudito quanto havia causado do outro lado do Atlântico décadas atrás. Para os outros 

casos, ao se tratar de determinados paradigmas estéticos já assimilados, usamos o 

conceito de ―música moderna‖, que, de fato, engloba as diferentes estéticas de 

vanguarda do século XX mas sem possuir a mesma carga semântica. 

O meio intelectual e musical brasileiro era predominantemente nacionalista nos 

anos de formação de Camargo Guarnieri e assim continuou por muitas décadas. O 

projeto encabeçado pelo intelectual Mário de Andrade era unânime na música erudita e 

Guarnieri, ao conhecer seu mais importante interlocutor estético, seguiu o caminho de 

sua geração. Ainda que o compositor tenha tido muitos professores no que tange ao 

domínio da escrita musical, o pano de fundo de sua obra sempre foi o da busca e 

projeção do nacional, mostrando o quanto Mário de Andrade se fez presente em suas 

partituras. 

O mesmo não se deu na Argentina, cuja elite sempre esteve em constante 

contato com a cultura europeia, estabelecendo rápidas e incessantes trocas culturais que 

inviabilizariam a constituição de um paradigma nacionalista no campo das artes por 

tanto tempo quanto no Brasil, além do que lá não houve figuras-chave defensoras desse 

projeto estético com a capacidade de agregar novas personalidades em torno deste ideal. 

Daí uma das explicações para a constante perda de espaço que o nacional teve na obra 

de Alberto Ginastera. Na década de 1950, por exemplo, enquanto Guarnieri publicara 

                                                
1 As vanguardas eram europeias e associadas ao ―universal‖ em detrimento do nacionalismo que se erigia 

justamente como um grito de independência cultural do velho continente. 
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sua famosa Carta Aberta, o compositor portenho viria a escrever sua última obra com 

referências nacionalistas, a Pampeana nº 3. 

Socialmente, a música erudita era entendida como um empreendimento privado 

na Argentina. Havia um público consumidor consolidado, estrutura formada por 

conservatórios e teatros, visitas constantes de companhias musicais etc. Com o advento 

do peronismo, criou-se uma política cultural para a música erudita, ainda que não 

tivesse tido tanto interferência estatal como o cinema, por exemplo. E justamente essa 

política cultural, que se expressou mormente na criação de orquestras e na reserva de 

espaço para compositores nacionalistas nos repertórios dos teatros, foi entendida como 

uma tentativa de monopolização por parte do governo pelos intelectuais antiperonistas, 

que olhavam com desconfiança os empreendimentos estatais no terreno artístico. No 

Brasil, por outro lado, os intelectuais de um modo geral ansiavam por políticas culturais 

governamentais no campo das artes, visto a insipiência do setor e a oportunidade que 

isso daria para a valorização da cultura nacional. 

A política nunca foi uma preocupação de primeira grandeza para esses 

compositores. Ainda que tenham dialogado com essa dimensão social em determinados 

pontos de suas trajetórias - em maior ou menor grau - não pudemos concluir, em 

nenhum momento, que algum deles tenha mostrado engajamento político. Nem a Carta 

Aberta de 1950 nem a assinatura do manifesto democrático em 1945 contra a junta 

militar que governava a Argentina podem ser interpretados como indícios de 

engajamento político. Ambos acreditavam que suas artes deveriam estar apartadas o 

máximo possível dessa dimensão social. Que um compositor ―sério‖ deveria saber 

privilegiar os objetivos perenes de sua arte em detrimento de pequenas querelas 

políticas. 

É ai que entra também um objetivo advindo da consagração desses 

compositores: o de sacramentar uma imagem para a posteridade. A partir dos anos 

1950, ambos começaram a ser estudados pelos acadêmicos e a fazer parte dos manuais 

de história da música, e isso os fez atentar cada vez mais para a imagem pública que 

transmitiam, cuidando para que os historiadores os descrevessem da mesma forma que 

haviam retratado seus ídolos: como personalidades marcantes, sérias, inteiramente 

dedicadas às artes e idiossincráticas, ou seja, acima de suas sociedades. Foi então que 

desconstruímos esse discurso e mostramos o quanto em suas trajetórias, e até mesmo 

naquele exato momento, a produção artística de ambos tinha ambos os pés fincados no 

terreno das questões vigentes de seu tempo. 
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De fato, ambos nunca deixaram de opinar e se posicionar sobre diferentes 

questões sociais. Nos anos 60 e 70, por exemplo, posicionamentos sobre o gênero Rock 

And Roll serviu para mostrar o quanto participavam dos debates de suas sociedades, 

ainda que suas convicções e posturas estéticas se encontrassem apartadas. 

Ginastera serviu de inspiração para o grupo de rock progressivo Emerson, Lake 

& Palmer com o primeiro movimento de seu Concierto para piano nº1 (op. 28), de 

1961, adaptado pelo trio britânico sob o título de Toccata, segunda faixa do álbum 

Brain Salad Surgery, de 1973. Durante a gravação do álbum, Keith Emerson foi ao 

encontro de Ginastera em Genebra e tocou uma gravação de sua interpretação da 

composição. Guarnieri, por sua vez, ao término da audição, exclamou em seu mau 

inglês: ―- Diabólico!‖, o que fez Emerson acreditar que se tratava de um repúdio ao seu 

arranjo. A confusão foi sanada por Aurora Nátola, que, ademais, traduziu para o músico 

inglês outras palavras de seu marido: ―Você capturou a essência da minha música como 

ninguém havia feito antes‖, mostrando que a sua mente não havia se fechado para 

outros gêneros e de que era capaz de compreender e apreciar novas formas de 

musicalidades modernas bem distintas das quais havia construído sua personalidade 

artística. 

O mesmo não pode ser dito de Guarnieri, que, quando questionado na imprensa 

sobre o mesmo assunto, respondeu: 

 
Aqui no Brasil, o que interessa é o futebol que dá uma letargia e 

ninguém pensa, é conveniente para eles, e agora inventaram outra 

desgraça ainda pior que é o rock. O rock está envenenando toda a 
sociedade brasileira.  

Estão divulgando porcarias através de todos os meios de comunicação, 

principalmente a televisão. Uma tapeação, alienando o jovem 

brasileiro que tem como ídolos nomes como Pelé, formado em 
‗pedalaria‘ e seus companheiros, que ganham altos salários para 

chutar uma bola. Enquanto isso, a juventude fica batendo numa bateria 

sem saber o que fazer e um cantor tenta engolir um microfone, como 
se estivesse louco.

2
 

 

Como constatado, a Carta Aberta não foi o único depoimento polêmico do 

compositor paulista sobre um novo gênero musical que começava a angariar espaço no 

meio musical brasileiro. Isso revela, por outro lado, a permanência de certas maneiras 

de ver e pensar que Guarnieri iria perpetuar ao longo de toda a sua trajetória, mostrando 

                                                
2 COSTA, Márcio de Farias. ―A fantástica irreverências de Mozart Camargo Guarnieri‖. Gazeta de Alagoas, 

Alagoas, 02 Fev. 1986 apud WERNET, Klaus. Camargo Guarnieri: memórias e reflexões sobre a música 

no Brasil. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2009. p. 140. 
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novamente que o nacionalismo e a defesa da ―alta cultura‖ ainda eram a pauta 

dominante em sua carreira. 

Aliás, a defesa da alta cultura e da técnica sempre foi uma característica perene 

nos compositores estudados. Ambos se orgulhavam do esmero com o qual praticavam o 

ofício. Guarnieri resume em uma frase aquilo que bem poderia ter saído dos lábios de 

seu colega argentino: ―Em toda a minha vida sempre dei o direito de as pessoas 

gostarem ou não da minha obra. Só não admito que digam ser ela mal feita 

tecnicamente.‖
3
 

Outra característica que os colocam lado a lado foi a valorização do 

conhecimento humanístico a partir das reflexões sobre filosofia, estética, história e artes 

de um modo geral. Ginastera teve ótima formação escolar ao lado da formação musical. 

Guarnieri, por outro lado, teve boa parte de seu conhecimento de ciências humanas e 

literatura por conta de Mário de Andrade, visto que antes de conhecê-lo mal havia 

completado o segundo ano do ensino fundamental. Estudar e conhecer a esses temas era 

considerado fundamental à época. Não só na América Latina, mas se tratava de um 

paradigma aceito de modo geral para o campo musical, como podemos ilustrar com um 

excerto de ―Doutor Fausto‖ de Thomas Mann. Qando o autor descreve o professor do 

protagonista Adrian Leverkuhn, declara: ―[...] Além disso vi e notei nitidamente que a 

Kretzschmar não bastava ser o professor de piano, que treinasse o aluno numa técnica 

especial, mas que para ele a própria Música, o objetivo de tal ensino, representava uma 

especialidade suscetível de atrofiar o espírito humano, se fosse tratada unilateralmente, 

sem nexo com outros campos da forma, do pensamento e da cultura.‖
4
  

Não é por acaso que há determinadas sincronias nas trajetórias dos dois 

compositores analisados. Não é por acaso também que eles discordem de determinados 

assuntos e sigam por vezes caminhos diferentes. A história social não nos dá todas as 

respostas nem as únicas possíveis. No entanto, torna uma pesquisa mais rica por revelar 

os contatos culturais e as influências mútuas que agem sobre os artistas de um modo 

geral, entendendo sempre que eles se inserem em determinada posição social e nela 

agem, condicionam, e são igualmente condicionados. Há toda uma rede de pressões e 

influências mútuas que merecem ser estudadas a fim de nos libertar das imagens 

românticas dos compositores como seres acima do corpo social. Mesmo em trajetórias 

                                                
3 NATALE, Denise. ―Com o lápis na mão, fazendo música e contas‖. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 

Set. 1978 apud Ibidem, p. 370. 
4 MANN, Thomas. Doutor Fausto: a vida do compositor Adrian Leverkuhn narrada por um amigo. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 105. 
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sem claro engajamento ou posicionamento político, as diferentes influências do meio 

revelam o quanto esses compositores dialogam abertamente com a sua sociedade, 

participando dos debates e conflitos, e, por fim, mostrando o quanto as suas artes são 

também produtos de todo um contexto muito maior do que eles próprios.
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