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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo investigar as interfaces existentes entre peças
concebidas para violão solo e o processo criativo de Canção, com base na análise da obra
para voz e violão dos compositores-violonistas Guinga e Elomar. Autores oriundos de
universos distintos que desenvolveram linguagens musicais personalíssimas e
significativamente diferentes entre si. Trazem como traço comum o exato foco deste artigo,
na medida em que se alimentam do intercâmbio entre música cantada e música feita para
violão solo.
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Guinga e Elomar: The presence of guitar solo in the birth of the song
Abstract: This study aims to investigate the interfaces between music for solo guitar and
the creative process of Song, based on analysis of the work for voice and of composerguitarists, Elomar and Guinga.Authors coming from different universes that developed
unique and personal musical languages, and significantly different from each other.Having
as common feature the exact focus of this article, in feeding their languages on the
exchange of music sung and guitar solo music.
Keywords: Song, SoloGuitar, Guinga, Elomar

Capítulo I: Violão-Canção
I. 1 O Violão, a Canção e as vocações convergentes
A distinção entre o violão e a canção se esclarece na medida em que
observamos suas especificidades no fazer musical.
O equilíbrio sonoro do instrumento garante ao violão solístico integridade
que o leva a ser tratado como “pequena orquestra”, onde cada relação intervalar entre
vozes pode ter importância estrutural para a peça, e sugerir, inclusive, o desenho da
melodia principal.
O compositor Manuel de Falla (1933), em prólogo para a “Escola Razonada
de la Guitarra” de Emílio Pujol, exalta as qualidades do violão solista:
“Instrumento admirable, tan sombrio como rico... y cómo no afirmar que,
entre los instrumentos de cordas com mástil, esla guitarra el más completo y
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rico por sus possibilidades harmônico-polifónicas?”

Fator marcante no repertório do violão erudito europeu, o aspecto
“harmônico-polifônico” contaminou decisivamente o violão popular brasileiro. A
prática das duas escolas entrelaça-se no Brasil, desenvolvendo-se através da exploração
de tais possibilidades musicais.
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Já a Canção, que por natureza é uma melodia acompanhada, equilibra em
primeiro plano a melodia com a palavra, priorizando as exigências do canto para atingir
plena expressividade. Na colocação de Almirante 2 (1963) o termo “música popular”
figura em equivalência a canção se contrapondo a uma maior elaboração no plano
musical. Cito-o:
“Mais uma vez ficou provado que o êxito da música popular depende e quase
exclusivamente do valor intrínseco de sua melodia e da graça e inspiração de
seus versos. Arranjos, gravações trabalhadas, etc., naturalmente ajudam, mas
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são simples acessórios...”

Tatit define o “cancionista” ao delinear as habilidades e visão dos criadores
que atuam no campo da canção:
“Parece, realmente, que o ouvido dos cancionistas possui uma Gestalt
própria... adota algumas sequências de acordes (quando toca algum
instrumento) e algumas regularidades rítmicas como pontos demarcatórios
para a invenção melódica; propõe e memoriza melodias globalmente sem se
deter nos detalhes de passagem... Se a tendência do músico é desenvolver um
ouvido analítico, chegando ás unidades mínimas do som (embora não perca a
noção do todo), o ouvido do cancionista privilegia o tratamento global da
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obra, não se importando com alterações localizadas.” (TATIT, 1995: p.163)

A significativa distinção entre a figura do “cancionista” e do “músico”
representa uma baliza para o trabalho teórico que Luiz Tatit vem desenvolvendo, não
por acaso no curso de Letras, acerca da canção popular.
É notável que nos cursos superiores de Música, a despeito da relevância do
campo, ainda tenhamos tão poucos trabalhos que investiguem a canção popular, em lida
aprofundada com a complexa natureza de seu material musical. No âmbito do violão
solístico, uma vez que o referencial técnico da tradição europeia o coloca no patamar de
arte “culta”, os trabalhos são mais numerosos e reverberam nos cursos universitários de
Música, que, em sua grande maioria, apresentam um programa estritamente “erudito”.
A respeito dessa fronteira, a presente pesquisa identifica-se com o
pensamento apresentado pela pesquisadora Márcia Taborda referenciado no historiador
Peter Burke:
“É preciosa a contribuição do historiador Peter Burke, no estudo dedicado à
cultura popular. Reconhecendo por um lado dicotomia cultural, por outro
troca e reciprocidade, o historiador observa que a atenção dos estudiosos
deveria concentra-se na interação e não na divisão (grifo nosso) entre
culturas... É sobretudo enriquecedora , por abolir a construção em que
processos de interação eram encarados pela ótica da deformação, da
distorção, do rebaixamento (ou a contrapartida da ascensão), conceitos que
permearam a grande maioria dos estudos dedicados à música brasileira”
5
(TABORDA, 2011: p.13)
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Um de nossos desafios é lidar, de forma orgânica e criativa, também no
plano do pensamento, com oposições que entendemos como complementares tais como
as que se dão entre a Música Erudita (de tradição escrita) e a Música Popular (de
tradição oral), e o Violão (ou música instrumental) e a Canção (ou música vocal), entre
várias outras oposições que dão o mote a ser desenvolvido ao longo do curso de
mestrado.
Apresentamos abaixo uma colocação de Luiz Tatit extraída da entrevista
que se tornou inaugural para a investigação, que será apresentada em minha dissertação,
sobre o trânsito entre os universos delineados:
“Essa distinção entre canção e música não é pra que os universos se
afastem ou se separem, não é essa a questão. É para que entendam que a vocação para
canção é diferente da vocação musical.” (SARAIVA:2011) 6
As múltiplas formas como essas vocações se traduzem em música, cantada
ou instrumental, e as diferentes funções que o violão exerce nesse panorama revelam
um campo de interação promissor. O que nos leva a iniciar um processo de entrevistas a
partir dessas duas primeiras, a fim de registrar o olhar do cancionista frente à
composição para violão e, no sentido contrário, o olhar do compositor-violonista frente
à canção.
A fim de melhor exemplificar o cerne de convergência estética, que vem
sendo estudado, não sem incursões a questões e pontos aparentemente distantes desse
eixo, que na verdade lhe são essenciais, faremos nesse artigo um pequeno estudo
comparativo entre as obras de Guinga e Elomar, procurando salientar aspectos que
elucidem que tipo de manejo, independente de seu ponto de partida e mesmo de
chegada, representam a convergênciaestética estudada.

I.2 O eixo: Guinga e Elomar
O Violão solístico e a Canção, desenvolvem-se analogamente em nosso país
e influenciando-se, mutuamente, desde o primeiro momento da história. Muitos
violonistas atuantes em ambos os campos mereceriam ser estudados 7. A obra do
violonista-compositor Baden Powell é um exemplo de divisão entre a produção vocal e
a produção de caráter instrumental, com o autor assumindo processos de composição e
chegando a resultados francamente distintos entre si.
Entretanto, o interesse deste projeto não é estudar os processos de
separação, e sim os de aproximação entre a linguagem que caracteriza o violão-solo, em
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sua natureza idiomática e harmônico-polifônica, e a Canção, com os recursos
expressivos que lhe garantem eficácia.
Guinga e Elomarsão autores brasileiros que trabalham essa convergência
entre peça de violão e Canção, em obras que espelhamrealidades distantes: Guinga a do
subúrbio carioca e Elomar a do sertão baiano. A despeito das flagrantes diferenças,que
nos proporcionarão a oportunidade de examinar materiais musicais de natureza
distintas, as obras para violão e voz dos dois autores se irmanam quando apreciadas em
seu encaixe entre a partitura da voz e do violão.
Seguem as primeiras páginas de duas obras, presentes em dois álbuns de
partituras que são importantes referenciais, no que tange á notação musical dessa
vertente autoral.“Nítido e Obscuro” (Guinga/Aldir Blanc), de “A música de Guinga”
(2003) 8 e “O violeiro” (Elomar), de “Elomar: cancioneiro” (2008) 9:
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O Violeiro (Elomar)
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Em ambos os casos, e de forma excepcional dentro da tradição da Canção
brasileira, a “peça de violão”, que faz as vezes do acompanhamento, contém o desenho
melódico apresentado pela voz.
Em que campo situar a composição, que se alimenta do jogo entre a Canção,
em seus moldes tradicionais, e uma peça concebida no instrumento?
T. Cardoso referindo-se a Guinga diz:
“Outra evidência que demonstra a presença dos “violonismos” na música de
Guinga é a frequente construção de melodia das canções a partir do Violão.
Em diversas canções analisadas percebemos a íntima relação entre melodia
cantada e o acompanhamento violonístico, sugerindo que a melodia da voz
foi inspirada pelos arpejos criados por Guinga e desenvolvida a partir destes”
10
(CARDOSO, p. 90).

O compositor-violonista acha assim a posição, privilegiada, de livre trânsito
entre a peça de violão solo, contendo a melodia apresentada pela voz, e a condição
tradicional de canção, com a liberação para que a voz siga numa direção e inflexão
independente, cabendo ao violão a condução rítmico-harmônica 11, de recorte vertical,
ou a conduta harmônico-polifônica, com sentido horizontal.
Na medida em que nos aprofundamos na comparação entre os dois
compositores vamos percebendo diferenças e coincidências entre as linguagens.
A linguagem violonística dos dois compositores, até pela distância de seus
universos de origem, é significativamente diferente.
No caso de Elomar é notória a presença de recursos típicos da Viola, caipira
ou sertaneja, na linguagem violonística do compositor que, vale frisar, teve formação
“clássica” utilizando os rudimentos da escola de Tárrega e executando constantemente
em seus concertos “solos” de violão permeando as canções. Dessa maneira o que se
ouve em Elomar é algo que podemos chamar de “Violão-Viola” onde o modalismo
impera, ainda que repleto de tríades que relativizam o modo vigente.
Já em Guinga a busca é completamente diferente, sendo uma música
essencialmente tonal e herdeira dos caminhos harmônicosJobinianos, em seus acordes
que trabalham com as extensões da parte superior do acorde.
A linguagem de Guinga poderia ser chamada então de “Violão-Piano”,
termo que, apresentamos já referenciado em uma das entrevistas-piloto realizadas pelo
projeto de pesquisa que venho desenvolvendo em meu mestrado. Uma vez que ele
surgiu naturalmente na entrevista que realizamos com Paulo Bellinati no segundo
semestre de 2011.
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Bellinati:
“Esse negócio de fazer um violão mais elaborado, eu chamo de “ViolãoPiano”. O piano é um instrumento que por tradição faz a redução orquestral.
São oitenta e não sei quantas teclas, e tem dez dedos pra tocar um monte de
notas então você consegue reduzir uma orquestra. Já o violão já trabalha com
um número muito menor de notas. É um instrumento muito mais intimista,
mais essencial em um sentido, mas que,por isso mesmo chega de forma
diferenciada na condição de uma “pequena orquestra”.” 12(SARAIVA:2011)

Um ponto que podemos apontar como coincidente, e que de certa forma
sustenta o que há de essencial para o “violão solístico” que tanto Guinga, e seu ViolãoPiano quanto Elomar, e seu Violão-Viola, fazem questão de preservar é o aspecto
camerístico de suas apresentações.
Ambos os artistas se apresentam com seu violão acompanhado de apenas
um segundo violão e algum instrumento melódico, nunca com baixo, bateria ou mesmo
percussão, apesar do caráter eminentemente rítmico dos repertórios.
As obras de Guinga e Elomar, no que tange ao manejo com a palavra,
apresentam mais uma vez uma grande diferença, com Guinga se restringindo à parte
musical da canção e se valendo da fértil tradição de parceria entre compositor (de
música) e letrista dentro da canção brasileira, ao passo que Elomar extrai sua música da
palavra que ele mesmo escreve, sendo um dos maiores poetas brasileiros em atividade.
Desta ou daquela maneira ao atingirem expressividade incontestável na
convergência entre o habilidoso manejo da “entoabilidade”, própria do “cancionista”
popular, e uma sofisticada elaboração violonística, em ambos os casos marcantemente
referenciada na música de Heitor Villa-Lobos, o eixo representado pelas obras de
Guinga e Elomar servem de referência para esclarecer o viés musical que a nossa
pesquisa no mestrado pretende investigar. Com o intuito de levantar observações,
potencializadas pelo foco nesse eixo excêntrico tanto ao campo da canção quanto ao do
violão, que acreditamos contribuir, com avanços significativos, nos estudos de ambos os
campos e da fértil interação existente entre eles.
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