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Abstract
This article aims to present the compositional similarities among 4 Studies for solo piano by the
Brazilian composer José Vieira Brandão (1911-2002): Estudo n.1 and Estudo n.2 dedicated to
Arthur Rubinstein and Ernesto Nazareth, respectively, Estudo n.3 (Chorinho) and Tocata 1
(Estudo n.4). There is a strong recurrence of material in these studies, in which three aspects
will be highlighted: the rhythmic, with a succession of sixteenth notes, the melodic, with the use
of chromatic scales and an aspect of piano technique, the double notes. The recurrence of
compositional material among the studies confirms the establishment of a personal language,
and there is still a dependent formal coherence on the connection among the materials.
Keywords: Vieira Brandão, Brazilian music, studies, solo piano.

José Vieira Brandão (1911-2002)
José Vieira Brandão nasceu em Cambuquira no Estado de Minas Gerais,
Brasil. Formou-se em 1929 na Escola Nacional de Música, no Rio de Janeiro.
Somente em 1939 apresentou-se como compositor, sendo atualmente
conhecido principalmente por sua obra coral e atuação pedagógica ao lado de
Villa-Lobos. (Neves 2001).
Pianista de talento reconhecido, Vieira Brandão estreou muitas das obras de
Villa-Lobos, tais como os Choros 11, no entanto, ainda não há estudos
suficientes para dimensionar a real influência composicional de Villa-Lobos aos
seus contemporâneos e gerações que o sucederam (Salles 2009).
Quatro Estudos para piano solo
A Obra de Brandão para piano não é numerosa, mas apresenta uma linguagem
particular e detém peças de interesse para diferentes níveis de desempenho
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pianístico. Dentre suas peças estão Quatro Estudos para piano solo. São eles:
Estudo n.1 (dedicado a Arthur Rubinstein); Estudo n.2 (dedicado a Ernesto
Nazareth); Estudo n.3 (Chorinho); Tocata 1 (Estudo n.4).
Uma das características principais das composições de Vieira Brandão é a
coerência, preferência pela linguagem mais próxima do tonalismo e uma
identificação com as correntes nacionalistas da música brasileira. Apesar disso,
Vieira

Brandão

não

utilizava

o

nacionalismo

como

uma

forma

de

posicionamento político, como Guarnieri e Santoro por exemplo (Pedrassolli
Junior 2007).
Cada um dos Quatro Estudos, através das homenagens sugeridas pelo próprio
compositor nos subtítulos, faz referência a outros músicos ou gêneros
composicionais. Por se tratarem de estruturas com conceitos tradicionais, os
procedimentos formais apresentados por Schoenberg (1991) se aplicam no
sentido de que a coerência depende da conexão firme de pequenos elementos
da forma.
Os estudos não foram concebidos como um conjunto, o que pose ser
confirmado pelas datas de composição, por exemplo, o Estudo n.2 foi escrito
dez anos depois do Estudo n.3. Dos estudos, apenas o primeiro foi editado. Os
outros três encontram-se manuscritos e disponíveis para consulta na Biblioteca
José Vieira Brandão do Museu Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Segue então
uma breve descrição analítica dos quatro estudos.
O Estudo n.1 foi escrito em 1951, na tonalidade dó maior e traz a indicação de
Allegro Moderato em compasso binário composto (6/8). É dividido em duas
seções principais, gerando uma espécie de ABA. As duas seções tem caráter
bastante virtuosístico sendo que a primeira lembra uma tocatta onde a principal
dificuldade técnica é a polirritmia gerada entre a acentuação marcada pelo
compositor e o compasso inicial indicado na partitura. A segunda seção (a
partir do compasso 52) traz a indicação Meno mosso e é uma espécie de
cantilena em lá menor com caráter seresteiro, onde a dificuldade técnica a ser
desenvolvida pelo intérprete é a sequência de semicolcheias como
acompanhamento da melodia.
O Estudo n.2 foi composto em 1965 no Rio de Janeiro e traz uma dedicatória a
Ernesto Nazareth fato este que auxilia na interpretação no que tange ao estilo.
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Alguns elementos do Choro e do Tango brasileiro de Nazareth são trazidos à
tona por Vieira Brandão, porém de uma maneira elaborada e até mesmo
estilizada.
Escrito em compasso binário simples, e na tonalidade de Lá bemol Maior, traz
a indicação de caráter Comodamente. Sua forma pode ser entendida como
ternária pelo fato de apresentar duas partes principais e contrastantes, e uma
coda, sendo que a primeira parte é repetida após a execução da segunda.
O Estudo n.3 data de 1955 e tem como subtítulo Chorinho, apesar de não
existir na partitura nenhuma referência expressa a este gênero musical
brasileiro. A indicação de caráter é Allegro Moderato e o compasso binário
simples (2/4). Podem ser observadas cinco partes distintas: rápido-lentorápido-lento-rápido, em que as partes rápidas têm em comum o tema com
notas duplas, que começa nitidamente tonal e vai gradativamente sofrendo
uma distorção da tonalidade. Os temas lentos têm caráter seresteiro, de certa
forma, amenizam a agitação das partes rápidas.
O Estudo n.4 tem como subtítulo Tocata 1. Foi composto em 1959, revisado
em 1981 e dedicado a Villa-Lobos. A indicação de caráter é Allegro com moto e
compasso binário simples (2/4). A estrutura deste estudo consiste basicamente
na interpolação de dois temas distintos, que são apresentados e desenvolvidos
no decorrer da peça sempre com base no material temático inicial (compassos
1 e 2).
Semelhanças composicionais
Nos Quatro Estudos aqui apresentados Vieira Brandão deixa expressa a
utilização de uma linguagem pessoal que pode ser confirmada pela presença
de alguns elementos musicais recorrentes na sua obra. A seguir, são
destacados três aspectos, talvez os mais perceptíveis mesmo em uma primeira
audição das peças. O primeiro aspecto diz respeito à questão rítmica das
peças e como o compositor distribui as figuras musicais a fim de fazer
referência à rítmica brasileira. Um segundo ponto refere-se ao desenho
melódico, com a utilização das escalas e sonoridades cromáticas mesmo
dentro de um âmbito nacionalista e, por fim, o terceiro ponto discute a questão
de execução de notas duplas recorrentes nos quatro estudos.
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1) Grupos sequentes de semicolcheias: o primeiro aspecto que chama
a atenção, já em um primeiro contato com as partituras dos Quatro Estudos é a
forte incidência de sequências de semicolcheias. Todos os tempos estão
preenchidos com esta subdivisão, com raras exceções, ou seja, alguns poucos
compassos no Estudo n.3 (Chorinho) apresentam seus tempos subdivididos
em colcheias ou tercinas. Estas semicolcheias, por sua vez, são agrupadas das
mais diferentes maneiras, que nem sempre estão de acordo com a fórmula de
compasso sugerida pelo compositor, conferindo aos estudos um jogo rítmico
diferente em cada peça.
O Estudo n.4, na Figura 1, é o único que apresenta o fluxo de
semicolcheias com a subdivisão obedecendo a formula de compasso, ou seja,
4 semicolcheias para cada tempo.

Figura 1: Agrupamento regular em 2 grupos de semicolcheias no compasso binário
simples no Estudo n.4, compassos 1 e 2.

Ao contrário do Estudo anterior, no n.1, o compasso marcado pelo compositor
é 6/8, onde a unidade de tempo é uma semínima pontuada e sua subdivisão
três colcheias. Conforme mostrado na Figura 2, devido a divisão em dois
grupos de três semicolcheias em cada tempo, surge um efeito de polirritmia
entre o que determina a fórmula de compasso e a acentuação gerada pelos
sinais de marcato, o que remete a um caráter improvisatório tipicamente
brasileiro.
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Figura 2: Agrupamento das notas do compasso Binário composto em grupos de 3
semicolcheias no Estudo n.1, compassos 1 e 2.

No Estudo n.2 as semicolcheias são agrupadas de modo que a primeira nota
nem sempre é tocada na parte forte do tempo gerando um jogo rítmico de duas
semínimas pontuadas e uma colcheia (Figura 3).

Figura 3: Estudo 2, compassos 1 e 2.

Esta mesma idéia rítmica, porém delineada para compasso ternário simples, é
encontrada no Estudo n.3, onde as semicolcheias são agrupadas de 3 em 3,
formando o ritmo três semínimas pontuadas e uma colcheia (Figura 4).

Figura 4: Estudo 3, compassos 16-18.

2) Utilização de Cromatismos: a sonoridade que permeia as peças é
construída principalmente sobre a escala cromática. A alternância das teclas
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pretas e brancas do teclado é utilizada das mais diversas maneiras, deixando a
tonalidade principal ambígua.
Nos Estudos n.1, n.3 e n.4 o cromatismo se faz presente principalmente como
acompanhamento de melodias que, embora de caráter seresteiro, não fazem
referência alguma a melodias folclóricas, pois Vieira Brandão sempre
compunha suas próprias melodias (Mariz 2001). Assim, podemos observar a
construção de uma textura musical que, de acordo com a conceituação de
Wallace Berry (1987), está sujeita a quantidade de seus componentes soando
simultaneamente pela interrelação e interação entre eles. Nos Estudos n.1 e
n.4, para a construção de uma destas ‘camadas’ musicais, Vieira Brandão se
utiliza do cromatismo não como uma escala, mas como contornos (Figura 5).
No Estudo n.1 estes contornos não são repetidos regularmente enquanto que
no Estudo n.4 a cada 3 grupos de 4 semicolcheias a forma se repete.

Figura 5: Movimentos cromáticos simultâneos a uma melodia nos Estudos n.1 (compassos5153) e Estudo n.4 (compassos 29-31), respectivamente.

Assim como os Estudos n.1 e n.2, o Estudo e n.3 apresenta cromatismos em
notas duplas (Figura 4). Porém a principal diferença entre eles é que o n.3,
entre outros formatos, incorpora a escala cromática que é utilizada sem
modificações, ou seja, com os doze sons - de dó a réb descendente. A Figura 6
demonstra o compasso 39 em que a mão esquerda faz este desenho.
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Figura 6: Estudo n.3 (compassos 37-39) com a escala cromática descendente
demarcada nos compassos 38 e 39.

No Estudo n.2 o cromatismo aparece de maneira bastante discreta, ou seja,
apenas em ‘aproximações cromáticas’. O motivo aparece de maneira marcante
e característica na peça. Segundo Schoenberg “Os fatores constitutivos de um
motivo são intervalares e rítmicos, combinados de modo a produzir um
contorno que possui normalmente uma harmonia inerente.” (Schoenberg
1991:35). Este conceito se aplica ao Estudo n.2 de Vieira Brandão, visto que a
primeira seção é construída sobre um único motivo, uma segunda maior
descendente. Trata-se aqui de uma formação extremamente estável visto que
este não sofre grandes variações e está firmemente conectado com a
condução harmônica. A única variação é que o motivo é modificado de
segunda maior para menor (Figura 7), gerando uma aproximação cromática
que se estenderá por toda a segunda seção do Estudo.

Figura 7: Motivo da primeira seção e alterado para aproximação cromática.

3) Sequências/Escalas de notas duplas: como aspecto técnico a ser
trabalhados, Vieira Brandão incluiu em seus estudos uma grande quantidade
de sequências de notas duplas. Um bom exemplo pode ser encontrado no
Estudo n.1 onde a escala ascendente de terças cromáticas faz referência ao
Estudo Op.25 n.6 de Chopin, conforme as Figuras 8a e 8b.
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Figura 8a: Escala cromática com notas duplas nos compassos 92 e 93 do Estudo n.1 de Vieira
Brandão.

Figura 8b: Escala cromática com notas duplas Compassos 5 e 6 do Estudo Op.25 n.6
(“Terças”) de Chopin.

O Estudo n.3 pode ser considerado um estudo de notas duplas, pois toda peça
é construída utilizando-se deste material, tanto a seção inicial quanto as partes
contrastantes com seus temas seresteiros. Uma sequência de quartas
descendentes em movimento cromático pode ser observada na Figura 3.
Nos Estudos n.2 e n.4 as notas duplas são desdobramentos da melodia, como
duas vozes cantando o motivo em movimento paralelo. No Estudo n.2, a
melodia que passa de uma mão para outra é desdobra da em uma sequência
de terças paralelas (Figura 9a).

Figura 9a: Melodia em Terças no Estudo n.2 nos compassos 23 e 24.

No Estudo n.4, entre os compassos 144 e 150 a melodia está escrita em terças
na camada superior das três linhas (Figura 9b), acompanhada de um acorde no
registro grave e um contracanto no médio.
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Figura 9b: Melodia em notas duplas no Estudo n.4, compassos 144-148.

Com relação aos referidos estudos pode ser feita uma analogia a prática do
Choro brasileiro, onde dois instrumentos melódicos são acompanhados por um
violão.
Considerações finais
Como resultado foi observado que os três aspectos musicais discutidos podem
ser encontrados em maior ou menor grau em todos os 4 Estudos para piano
solo de Vieira Brandão. Outro aspecto marcante é a preferência do compositor
por uma linguagem composicional mais próxima do tonalismo e sua
identificação com o nacionalismo brasileiro, embora sua relação com o
nacionalismo tenha sido somente musical.
Brandão compôs peças que refletem o Brasil onde os elementos de brasilidade
encontram-se

estilizados,

confirmando

sua

preferência

pela

estética

neoclássica. A recorrência de elementos composicionais entre os estudos
confirmam o estabelecimento de uma linguagem pessoal, verificando-se ainda
uma coerência que depende da conexão de pequenos elementos da forma.
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