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Abstract
This article presents an analytical study of the Variações Rítmicas Opus 15 for piano and typical
Brazilian percussion by Marlos Nobre with the purpose to understand the stylistic fusion
between Brazilian national elements and dodecaphonic-serial technique as well as how the
historical context influenced the work. The study comprised a bibliographical research of the
historical context in which the piece was composed, a harmonic analysis based on the Pitch
Class Set Theory and a rhythmic analysis based on literature about rhythms from Brazilian and
Latin American popular music.
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Introdução
Este artigo apresenta um estudo analítico dos métodos composicionais
encontrados nas Variações Rítmicas Opus 15, para piano e percussão típica
brasileira (1963) de Marlos Nobre. Este texto é resultado parcial de uma
pesquisa de mestrado em andamento e cujo objetivo é elaborar uma
concepção interpretativa dessa peça.
Em seu trabalho sobre a teoria da aprendizagem pianística Kaplan afirma que a
compreensão das relações formais e estruturantes do estilo e da linguagem
musical de uma obra, auxilia na memória lógica para sua execução (Kaplan
1987). Cerqueira ressalta que a consciência dos elementos composicionais
atua diretamente na definição dos recursos fisiológicos, por exemplo, na
definição das digitações ou dedilhados mais adequados para executar as
passagens musicais da obra (Cerqueira 2009). Em linha com as concepções
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desses autores realizamos neste trabalho uma analise dos elementos formais e
estilísticos de Variações Rítmicas com intuito de prover ferramentas de auxílio
para a execução e concepção interpretativa desta peça.
A obra Variações Rítmicas Opus 15, inaugurou a segunda fase do compositor e
foi escrita quando Marlos Nobre tinha 24 anos (Nobre, 1979). É uma peça
notável em seu catálogo e trata-se também da “primeira peça de repercussão
no cenário brasileiro para esta formação” (Hashimoto, 2003 : 71).
Além da importância histórica, Variações Rítmicas Opus 15 apresenta traços
do dualismo entre as estéticas nacionalista e o dodecafonismo europeu. A
maneira como o compositor conciliou a utilização de certos processos seriais
de composição aliado às características rítmicas da música brasileira
demonstra uma preocupação já contida na estética musical da vanguarda
brasileira das décadas de 40 e 50. Cabe citar, por exemplo, a Suíte para violão
(1946) de Guerra-Peixe que foi caracterizada por Vetromilla “como uma
experimentação de um novo caminho - a “nacionalização do dodecafonismo”
(Vetromilla, 2001: 44).
Para o estudo analítico das Variações Rítmicas Opus 15, utilizamos como
ferramentas analíticas a teoria dos conjuntos, o estudo dos rítmos brasileiros e
latino-americanos, bem como sua contextualização histórica. Para análise da
obra utilizando a teoria dos conjuntos, usamos como referência o livro
Introduction to Post-Tonal Theory de Joseph Straus (Straus 2005), e para o
estudo dos ritmos brasileiros utilizamos o trabalho de Mário Frungillo Mapa de
Ritmos do Brasil (Frungillo 2003) e o livro Feitiço Decente de Carlos Sandroni
(Sandroni 2001).
Este artigo é composto em três partes: a primeira aborda a influência do
contexto histórico na linguagem composicional das Variações Rítmicas Opus
15, a segunda e terceira partes discutem o tratamento harmônico e a estrutura
rítmica empregada pelo compositor nesta obra.

1. Contextualização histórica
Variações Rítmicas Opus 15 é uma peça que dialoga claramente com o
contexto histórico em que foi concebida. O ano de 1963 é marcado pela
mudança de Marlos Nobre para Buenos Aires a fim de estudar no Centro de
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Altos Estudios Musicales del Instituo Torcuato di Tella. Nesta ocasião o
compositor Alberto Ginastera era o diretor artístico do Centro de Altos Estudios
Musicales. Ginastera passava por um período de transição da linguagem
nacional à dodecafônica, introduzida na Argentina pelo compositor e
musicólogo Juan Carlos Paz. Outros renomados compositores ensinaram como
convidados no Instituto Torcuato di Tella, dentre eles: Aaron Copland, Olivier
Messiaen, Ricardo Malipiero e Luigi Dallapiccola.
O compositor confessa ter sofrido um choque cultural, ao se deparar em
Buenos Aires com um grupo de compositores de música estritamente serial e
completamente avessos à música popular. Como uma reação a essa
circunstância, criou as Variações Rítmicas, Opus 15 para piano e percussão
típica brasileira.1
A música brasileira está refletida no caráter rítmico desta peça assim como em
sua instrumentação, a “percussão típica brasileira” consta de (cuíca aguda,
xocalho, afoxé, reco-reco, tamborim, 5 agogôs, padeiro e 3 atabaques). VillaLobos já havia tomado a iniciativa em 1925 de utilizar instrumentos típicos junto
à formação orquestral dos Choros 8 e 10 (puíta, reco-reco, cocos, chocalhos,
etc.) e também no Noneto de 1923 (assobios, pratos de louça e caxambu)
(Kater 2001).
A percussão foi a família de instrumentos que mais se desenvolveu no século
XX, deixando de ter um papel ocasional para passar a ter um papel solista nas
composições musicais (Marco 2006). Esse fato histórico encontra eco nas
Variações Rítmicas Opus 15 onde os instrumentos de percussão adquirem um
papel importante em toda a peça, sendo a oitava variação escrita para
percussão solo.
A influência das técnicas de vanguarda européia, especificamente o tratamento
serial, é percebida na organização das alturas bem como na utilização da
linguagem pontilhista especialmente na Variação VI.
Os dados referentes ao estudo analítico serão relativos ao conteúdo intervalar
e ao aspecto rítmico empregado pelo compositor na obra.
1

Informações obtidas em palestra proferida pelo próprio compositor durante o “Congreso Internacional
de Piano” realizado em Buenos Aires, Argentina, em Novembro de 2010.
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2. Tratamento Harmônico
Em linha com a influência do pensamento musical de vanguarda européia, a
estrutura harmônico-melódica de Variações Rítmicas Opus 15 demonstra uma
preocupação do compositor em atribuir a esta obra uma linguagem atonal. O
tratamento harmônico apresenta predominância dos intervalos de segundas
maiores e menores, quartas justas, quintas justas, sétimas maiores e menores
e trítonos, Esses intervalos aparecem organizados na peça de duas formas que
serão detalhadas nas subseções seguintes: em conjuntos intervalares
recorrentes e sob tratamento dodecafônico serial.
2.1 Conjuntos intervalares
Em Variações Rítmicas os intervalos citados no item anterior constituem os
seguintes conjuntos intervalares em: tricordes [016], [015] e [012] e tetracordes
[0126], [0167], [0127]. Estes conjuntos são utilizados em toda a peça criando
uma unidade harmônica. Como é apontado por Straus “um compositor pode
unificar uma composição pelo uso de um conjunto de classes de notas (ou um
pequeno número de diferentes conjuntos de classes de notas) como uma
unidade estrutural básica” 2 (Straus 2005: 33).
A figura 1 exemplifica as relações intervalares que ocorrem no tema e nas
variações III, IV e V.

2

Do original em inglês: “A composer can unify a composition by using a pitch-class set (or a small
number of different pitch-class sets) as a basic structural unit.” (Straus, 2005: 33). Tradução da autora.
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Figura 1 – Quadrante superior: conjuntos intervalares formados pelo Tema; quadrante do meio:
conjuntos intervalares na Variação III; quadrante inferior: conjuntos intervalares utilizados nas
Variações IV e V.

2.2. Tratamento dodecafônico-serial.
Marlos Nobre não utiliza a técnica dodecafônica de maneira estrita. As diversas
formas

de

manipulações

da

série

como

permutação,

fragmentação,

transposição, deslocamentos de oitavas e verticalização dentre outras, se dão
de forma muito livre no decorrer da obra. Em e-mail aos autores, o compositor
comenta este uso particular da técnica dodecafônica:
[...] nesta obra, assim como todas as minhas obras, seriais ou não, nunca são estritas em
busca de números, mas em busca da música. O que me importa é a música, a sonoridade que
quero o som que me parece o adequado para usar, e a técnica dodecafônica eu só usei como
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uso ainda hoje, como ferramenta e não como finalidade. Não respeito nenhuma regra, mas
tenho minhas regras próprias, muito fortes e estritas.

3

Um exemplo de aplicação do pensamento dodecafônico de forma não estrita
pode ser visto na maneira de apresentação das doze notas do total cromático
no tema. Na Figura 2 as sete primeiras notas aparecem no primeiro compasso
(Fá# – Dó# – Fá – Dó – Si – Sol – Lá) e as outras cinco no quinto compasso
(Sol# – Ré – Mib – Sib – Mi). Todavia, este raciocínio é apenas uma analogia
que Nobre fez à técnica serial de fato, pois nem mesmo a regra de não
repetição de uma nota antes que todas as outras onze sejam apresentadas é
preservada no tema (Figura 2).

Figura 2 – 1º e 5º compasso da parte para piano do Tema de Variações Rítmicas Opus 15.
Circuladas em vermelho estão as 12 notas da série.

A apresentação da série dodecafônica de modo tradicional é realizada pela
primeira vez na variação I. A Figura 3 apresenta a série em sua forma original e
exemplos de como foi aplicada nas variações I, VI e VII. Como critério utilizado
para dispor a série em sua forma original nos baseamos na ordem em que as
notas aparecem nas variações I e VI.
Nota-se que os conjuntos intervalares utilizados por Marlos Nobre como
elemento harmônico (ver seção 3.1) estão presentes na constituição da série
(Figura 3). Constatamos que esta sonoridade harmônico-intervalar não passa
por transformações durante a peça, mantendo-se constante. Sua característica
é, portanto, dar unidade à peça.

3

Nobre, Marlos. E-mail aos autores em 4 de fevereiro de 2011.
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Figura 3 – Exemplos do tratamento dodecafônico serial empregado por Nobre. No primeiro
quadrante a serie original. No segundo quadrante a série e os conjuntos de intervalos na
Variação I e no terceiro quadrante a séria na Variação VII.

3. Estrutura Rítmica
Como

visto

na

seção

anterior,

o

tratamento

harmônico

não

sofre

transformações ao longo da peça. Porém ao analisarmos a obra percebemos
que o aspecto rítmico está em constante transformação. O próprio título da
obra faz referência ao elemento rítmico (Variações Rítmicas). Marlos Nobre
emprega elementos rítmicos baseados em padrões típicos da música popular
brasileira, porém sem fazer alusão direta a algum gênero específico. Em e-mail
aos autores o compositor comenta: “há modos rítmicos bastante claros da
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música brasileira popular nesta obra, ritmos como o samba do Rio e o
Maracatu de Recife, às vezes amalgamados e sempre transformados no
momento da criação”.4
Embasados na literatura sobre ritmos brasileiros e latino-americanos, nesta
seção detectamos os elementos comuns entre Variações Rítmicas e os ritmos
típicos brasileiros e como estes elementos são apresentados na peça.
A instrumentação típica brasileira utilizada nas Variações Rítmicas Opus 15
(ver item 2) é semelhante ao instrumental característico das baterias de
escolas de samba do Rio de Janeiro que constam de: dois surdos, caixas,
ganzás, tamborim, reco-reco, agogô, repinique, pandeiro, e cuíca. (Frungillo
2006:147).
Dentre as características rítmicas do Samba de escola que são destacadas por
Mário Frungillo tem-se: compasso binário; base rítmica de pulsação de oito
semicolcheias; contratempos executados na oitava semicolcheia e como
característica marcante a diversidade de acentos. O Maracatu, de compasso
quaternário, também apresenta uma base rítmica em semicolcheias e
contratempo na quarta semicolcheia (Frungillo 2006).

Figura 4 – Exemplos de contratempos no samba e no maracatu retirados de Frungillo (Frungillo
2006).

Dentre as constâncias rítmicas existentes na música popular brasileira
apontadas por Mário Frungillo, duas delas são importantes para a
compreensão da estrutura rítmica da peça em questão: a “síncopa de tempo”
que é caracterizada por um acento na parte fraca do tempo e o tresillo que é
caracterizado por oito pulsações agrupadas em duas metades desiguais 3 + 5,

4

Nobre, Marlos. E-mail aos autores em 27 de março de 2011.
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que podem ser desdobradas no agrupamento assimétrico 3 + 3 + 2, dentre
outros.
Em Feitiço Decente, Sandroni chama a atenção para o “paradigma do tresillo”.
Identificado por musicólogos cubanos como sendo um ritmo característico da
música de seu país, denominaram-no tresillo por se tratar de um ritmo com três
articulações. Porém, o autor salienta que este ritmo é uma constante na música
de muitos outros países onde se identifica a presença de escravos africanos,
inclusive no Brasil (Sandroni 2008: 28). Na figura abaixo tem-se o tresillo e
algumas de suas possíveis variações.

Figrura 5 – Tresillo e algumas de suas possíveisvariações. Exemplo extraído de (Sandroni
2008: 28-30).

Tanto o tresillo quanto a síncopa são elementos característicos nas Variações
Rítmicas. O ritmo do tresillo pode ser encontrado de forma clara no trecho Più
mosso da Coda (Figura 6).
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Figura 6 – Exemplo do ritmo tresillo executado pelo piano (mão esquerda) e pelos atabaques.

O motivo inicial do tema de Variações Rítmicas Opus 15, apresenta tanto as
sincopas de tempo quanto as características do ritmo tresillo (Figura 7).
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Figura 7 – Exemplos de ritmos similares ao tresillo (colchetes na parte superior) e síncopas
(assinaladas em azul).

O motivo inicial do Tema também é encontrado em todas as variações e pode
ser reconhecido mesmo quando passa por modificações, ou seja, é o principal
elemento motívico nas Variações Ritmicas. Exemplos de variação do motivo
principal podem ser observados abaixo.
Na Variação V o motivo rítmico inicial do tema passa por um procedimento de
aumentação como mostra a Figura 8.

Figura 8 – compassos 102 e 103, Variação V.

A figura 9 apresenta a Variação VI, na qual se percebe uma influência do
segundo movimento das Variações para Piano Opus 27 de Anton Webern. Esta
variação se caracteriza por sua textura pontilhista e por estar estruturada sobre
a série dodecafônica (ver figura 3). Os agrupamentos rítmicos característicos
do tresillo do motivo apresentado no tema são reapresentados nesta variação
em agrupamentos de duas e três colcheias espaçadas entre pausas. Outro
elemento de identificação com o motivo do tema é a utilização dos mesmos
conjuntos intervalares.
Variações para Piano Opus 27, 2º movimento, Anton Webern

Performa ’11 – Encontros de Investigação em Performance
Universidade de Aveiro, Maio de 2011

12

Variações Rítmicas Opus 15 (Variação VI), Marlos Nobre

Figura 9 – Comparação entre o 2º movimento das Variações para Piano Opus 27 de A. Webern
(figura superior) e a Variação VI das Variações Rítmicas Opus 15 de Marlos Nobre (figura
inferior). Os números indicam os conjuntos intervales dos respectivos agrupamentos.
Agrupamentos de 3 colcheias estão envolvidas por quadrados e de 2 colcheias por círculos.

A Coda tem como principal característica de variação o tresillo que é enfatizado
durante os compassos 218 a 239 do trecho Piú mosso de maneira clara (3 + 3
+ 2) ( Figura 6) e a partir do compasso 240 até o compasso 260, final, com
deslocamento de uma colcheia ultrapassando a medida da barra de compasso
(Figura10).

Figura 10 – Em azul o ritmo tresillo deslocado de uma colcheia no final da peça.

Desta forma, identificamos nesse estudo que o tresillo foi o principal elemento
de referência ao caráter nacional da musica popular brasileira. Esse padrão
rítmico é também o principal motivo de variação na peça, sobre o qual o
compositor empregou procedimentos como: alargamento rítmico, deslocamento
métrico e fragmentação motívica.
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Considerações finais
Este artigo apresentou uma análise da obra Variações Rítmicas Opus 15, para
piano e percussão típica brasileira de Marlos Nobre. O foco analítico deste
trabalho foi sobre a identificação de elementos de fusão estilística entre as
influências da música popular brasileira e as influências da música
dodecafônica. Foram abordados o contexto histórico em que a obra foi
concebida e as características de sua construção harmônico-melódica e
rítmica. Este estudo foi realizado com o intuito de prover ferramentas para a
compreensão das características da obra que auxiliarão na elaboração de uma
concepção interpretativa da peça.
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