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[Foi apresentada uma fita gravada contendo uma
selegao de aproximadamente 30 segundos cada com
obras dos seguintes autores: Chavez, Sinfonia India;
Ginastera, 1. Sonata; Estevez, Cantata Criolla;
Guarnieri, Sonata para cello e piano; Tacuchian, Ritos
para harpa; de la Vega, Tropimapal; J. Oliveira, Piano
Piece-1984; B. Kiefer, Musica sem incidentes para
f1auta e violao; Villa Lobos, Choros n° 2 para violino e
cello.]

Ritmo, figurat;:oes caracteristicas formadas por
durat;:oes e sih~ncios que se articulam em padroes,
interagindo hierarquicamente e formando uma trama,
que se manifesta no fluir do tempo, que estabelece,
muda, contrasta, repete, comet;:a, faz e acontece,
transita e acaba ...

Ao serconvidada para participardesta mesa
redonda procurei gravat;:oes as mais diversas e
variadasde musica composta por latinoamericanos,
conseguindo reunir uns escassos 35 itens entre a
biblioteca do Instituto de Artes da UFRGS, acervo
de colegas e 0 meu pr6prio. Tendo ouvido este
ajuntamento randomico de LPs, CDs e cassetes,
verifiquei mais uma vez a incontestavel supremacia
do parametro ritmo sobreos demaisneste repert6rio
do qualouvimos uma pequena amostra. No entanto,
tanto quanta me foi possivel verificar na literatura
disponivel entre Iivros, revistas, teses, monografias,
pouco ou quase nada encontrei commo base de
sustentat;:ao de um ESTUDO SISTEMATICO DO
RITMO desta musica.1

Constatei que alguns autores mencionam
a importancia do elemento rftmico e chegam a
indicar suas origens2 Como latinoamericanos
somos ensinados que 0 ritmo da nossa musica e
talvez 0 elemento ou aspecto mais importante,
contagiante, ou ate talvez 0 mais interessante ... Se

I Menyao deve ser feito a um artigo de Carlos Kater "Pesquisa Analltica baseada na teoria geral do ritmo aplicada as
variayoes sobre 'Condes Claros'" ANALISE MUSICAL, Vol. I, sao Paulo: Atravez, outubrol1989, p. 9-34.

1ARETZ, Isabel. Ed. America latina en su Musica. Unesco: Siglo Veintiuno, ed., 1977.



por um lado compendios de analise nao
hesitam em nos informar que:

" ... num sentido importante, 0 estudo
do ritmo e assim 0 estudo de todos os
elementos musicais, as ayoes destes
elementos produzindo os efeitos de mudanya,
padrao e agrupamento que consituem os
elementos do ritmo."3

"Estudar ritmo e estudar tudo na
musica. 0 ritmo tanto organiza quanta e
organizado portodos os elementos que criam
e formatam os processos musicais."4

Por outro lado, definiyoes de carater
ample e generalizado como as acimas
apresentadas contribuem para reforyar 0
conceito de que na musica latinoamericana
este e 0 parametro essencialmente privilegiado
e que globalmente define e identifica seu
estilo.

Estilo, segundo Meyer e: "a repetiyao
de padroes, seja no comportamento humane
ou nos artefatos produzidos pelo
comportamento humane e que resultam numa
serie de escolhas feitas num conjunto de
limites".5

Ao concordar que na obra de um
compositor, de um grupo de compositores, de
um movimento ou escola, de uma regiao
geogratica, de um determinado pais ou de
uma determinada cultura, padroes sac
replicados com relayao a um conjunto de
limites, torna-se necessario ou mesmo
imprescindivel um estudo de como isto se
processa nas varias situayoes e epocas

particularizadas, para que possamos
ultrapassar este estagio prolongado onde
menyoes sac feitas em bases pouco
consistentes. Nao e suficiente constatar que
padroes de sincopes, contratempos,
hemiolas, metrica simples ou composta, etc.
estao presentes num determinado repert6rio.
Nao e suficiente reconhecer e classificar
pad roes, seus use, modificayoes e
transformayoes numa determinada produyao.
E preciso gerar explicayoes, isto e, e precise
INTERPRETAR os elementos percebidos
como resultado de escolhas feitas dentro de
um ambito de possibilidades ou limites. 0 que
Meyer chama de limites e 0 que e aprendido
por vivencia, experiencia, e a bagagem cul-
tural, psicol6gica e hist6rica e que e expressa
em leis, regras e estrategias presentes numa
determinada produya06 Assim sendo,
menyoes quanta ao usa de figurayoes
sincopadastanto em Estevez quanta B. Kiefer,
ou asseryoes tais como "0 ritmo na musica do
seculo XX foi liberado", relacionam-se com 0
estabelecimentos de limites transculturais ou
universais. Quando menyao e feita a Villa-
Lobos, Ginastera ou Chavez como
compositores do seculo XX, esta e feita para
mostrar que estes ou outros compositores
sac dignos de nota porque lograram a fayanha
de escrever uma musica que e ao mesmo
tempo distinta e peculiar, mas principalmente
porque e tambem regida por leis universais e
parametrizadas 7

Regras, por outro lado, referem-se

as manifestayoes intraculturais. Como
exemplo, poderia afirmar sem sombra de
duvida que existe uma tendencia sacralizada
nasescolasde musica para perpetuaro estudo
da harmonia tonal. Dentro desta linha
pedag6gica, cadencias podem ser estudadas
como uma decorrencia do estabelecimento e
desenvolvimento do ritmo harmonica entre os
seculos XVII e XIX. Nao sei no entanto de
nenhum estudo sistematizado sobre
"Procedimentos ritmicos de larga escala na
obra pianistica de Camargo Guarnieri", onde
poderia ser explicitada uma relayao entre
motivos tematicos e ritmicos em varios niveis
da estrutura.

Ao compor 0 compositor delinea e
executa estrategias, isto e, escohe maneiras
especificas de conviver e resolver as regras
que caracterizam um estilo. Como e porque
compositores distintostais como Tacuchian e
de la Vega fazem usa de ostinato, ou de
blocos timbristicos repetidos? Um estudo
minucioso de um segmento da produyao de
um compositor podera pass,ar com grande
proveito por uma parametrizayao, utilizando
programas tais como os que estao sendo
desenvolvidos por Jamary Oliveira e que
certamente serao uma contribuiyao da maior
importancia para um levantamento estatistico
confiavel.

3 BERRY, Wallace. Structural Functions in Music. New York: Dover, 1976, p. 301.

, COOPER, G. & MEYER, L The Rhythmic Structure of Music. Un. of Chicago Press, 1960, p. 1.

5 MEYER. Leonard. Style and Music. Theory, History, Ideology. Un of Pennsylvania Press. 1989, p 3

6 Estetemae abordado por: Nogueria, IIza. "AnaliseComposicional: "Oque" "Como"e "Porque" Trabalho lido nol Simp6sio
Brasileiro de Musica. Salvador, SA, 15 a 24 de agosto de 1991, p. 12.

7 Afirma~5es como esta sao comuns em livros tais como Griffiths, Paul. A Musica Moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

Levantamentos feitos em uma
musica, na obra de um compositor,O num
grupo de compositores podem servir de base
para interpretayao, como explicayao de
escolhas fertas, relacionadas e hierarquizadas
pelo poder de controle sobre as regras
utilizadas. Neste sentido e chegada a hora de
explicar, portanto interpretar 0 ritmo, este
ingrediente imediatamente perceptivel da
musica latinoamericana nao s6 no nivel
imediato (superficial) mas no sentido do
estabelecimento de hierarquias, no
aparecimento e transformayao de estruturas,
nos efeitos expressivos da experiencia musi~
cal.

Postscriptum: Agradeyo aos compositores
presentes a composiyao das musicas
utilizadas e lastimo que os limites temporais
nao nos permita ouvi-Ias em toda sua
integridade. Agradeyo aos estudiosos
presentes (Kater, Nogueira, Oliveira, entre
outros) 0 trabalho iniciado para suprir lacunas
tao profundas no estudo da musica brasileira
e portanto latinoamericana. Em vez de chorar
e lastimar a ausencia total desta musica em
livroseantologias utilizadasno resto do planeta,
declaro que cabe a n6s mesmos valorizar
esta produyao, estudando-a e explicando 0
como e 0 porque das escolhas feitas.

8Veja 0 estudo de Ilza Nogueira sobre a musica de ErnstWidmer, publicado ~m Cadernos de Estudo, Analise Musical, 'i~' '

vol. V, Atravez, 1993


