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Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal relatar o resultado do exame comparativo              

entre três gravações da valsa-choro Primeiro Amor (na instrumentação original de flauta e piano), do               

compositor Patápio Silva. As gravações escolhidas são analisadas tanto individualmente, como em            

confronto com a primeira partitura publicada da obra e também comparadas entre si, apontando para               

os contrastes e diferenças de abordagem interpretativa. O relato sobre as gravações é feito a partir                

principalmente da escuta focada nos seguintes aspectos: timbre, tecnologias de gravação, efeitos,            

forma, notas e ritmos escritos versus não-escritos ou modificados, dinâmica, articulação e fraseado,             

andamento e agógica. Ao final do artigo são tecidas considerações sobre o contexto das gravações,               

ampliando a análise comparativa a partir da maior compreensão de questões musicais e culturais              

envolvidas e como elas interferem na própria proposta e resultado dos fonogramas enfocados. 

 

Palavras-chave: Patápio Silva. Primeiro Amor. Choro. Práticas interpretativas. Análise de          

gravações. 
 
1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma análise          

comparativa entre três gravações selecionadas da valsa-choro Primeiro Amor, de          

Patápio Silva. Compararemos também as gravações com a primeira partitura          

publicada da obra, datada de 1906. Embora tenhamos utilizado algumas ferramentas           

e pensamentos apontados especialmente por Rink (2007 e 2012) e Cook (2011), a             

metodologia aqui utilizada para análise das gravações foi, em grande parte, por nós             

desenvolvida por parecer adequada para a proposta deste trabalho. 

Nas análises das gravações atentaremos para os seguintes aspectos:         

timbre, tecnologias de gravação, efeitos, forma, notas e ritmos escritos versus           

não-escritos ou modificados, dinâmica, articulação e fraseado, andamento e agógica.          

Consideraremos esses aspectos sem hierarquia de importância entre eles e os           

abordaremos sem a intenção de fazer qualquer juízo de valor sobre as escolhas             

interpretativas de cada gravação. O exame dos fonogramas será realizado          

principalmente através da escuta, dispensando, exceto para medições de tempo,          

programas computacionais de análise e edição de som. 

Comentaremos na próxima seção a seleção das gravações. Em seguida          

abordaremos o compositor e uma breve análise formal e tonal da partitura. Depois             

seguiremos com a análise propriamente dita das gravações, primeiro individualmente          

e em comparação com a partitura e, em sequência, confrontando-as entre si            

observando também as questões contextuais que as envolvem  

 

2. As gravações escolhidas 

 

A valsa-choro Primeiro Amor é a obra mais gravada de Patápio Silva            

(1880–1907).  Apresenta cerca  de  40  gravações  catalogadas  no  Instituto  Memória 
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Musical Brasileira (IMMuB) , além de outras, principalmente mais recentes, que          
1

estão ausentes desse catálogo. Existem gravações da peça em diversas formações           

instrumentais. Apenas pequena parte delas conserva a instrumentação original de          

flauta e piano que consta na primeira partitura publicada. Como o presente trabalho             

tem por objetivo principal o confronto entre os fonogramas e deles com a partitura,              

optou-se pela escolha exclusiva de gravações na formação instrumental original,          

visando objetivar e tornar mais “palpável” o entendimento de nossas comparações e            

análises. 

Dentre as gravações de flauta e piano escolhemos propositalmente as          

três que, dentre as pesquisadas, parecem ser mais contrastantes entre si e em sua              

relação com a partitura. Outro critério balizador da escolha foi a possibilidade de             

acesso gratuito e prático às gravações escolhidas, objetivando que o leitor deste            

trabalho possa acompanhar a leitura com a audição das gravações. Sem essa            

facilidade de acesso, este trabalho poderia ser menos interessante. 

A primeira das gravações selecionada foi lançada em disco de 78 RPM            
2

(rotações por minuto) no ano de 1904 , embora conste informação de que teria sido              
3

gravada em 1901 . (SOUZA, PEDROSA, et. al, 1983). Não sabe quem teria sido o              
4

pianista acompanhador, embora existam especulações em torno de alguns nomes,          

mas o flautista foi certamente o próprio compositor, Patápio Silva. A segunda faixa             

selecionada data de um LP em homenagem a Patápio lançado em 1983 pela             
5

FUNARTE com Altamiro Carrilho na flauta e Luiz (ou “Luizinho”) Eça ao piano. A              

terceira gravação é mais recente, de 2014, constante do CD The Golden Years,             

lançado internacionalmente, cujos intérpretes são Marcelo Barboza (flauta) e Clelia          

Iruzun (piano). Esta última gravação está disponível no aplicativo Spotify ,          
6

bastando-se procurar pelo título da obra para acha-la em uma das opções listadas. 

 

3. O compositor e a obra abordada 

 

Nascido em 1880 em uma família pobre na vila de Itaocara (no norte             
7

fluminense), Patápio Silva teve uma curta vida de 26 anos. Viveu boa parte de sua               
8

infância e início da adolescência em Cataguazes (MG). Iniciou seu aprendizado           

musical com seu pai, que era barbeiro, com uma flauta rudimentar de cinco furos,              

que depois de um tempo foi substituída por outras mais complexas e eficientes, mas              

ainda distantes das versões consideradas mais “modernas” do instrumento. Na          

barbearia de seu pai, de quem também aprendeu o ofício, tocava nas horas vagas e               

participou também de uma banda local. Por volta 1900 foi para o Rio de Janeiro com                

1 O IMMuB é uma entidade dedicada à pesquisa, preservação e promoção da música brasileira. Em seu                 

site é possível pesquisar informações catalográficas da discografia de música brasileira. 
2 Uma reprodução desse fonograma pode ser encontrada em Vittaosilva14 (2017). 
3 Algumas fontes atribuem o ano de 1903, mas a maioria indica 1904. 
4 Algumas fontes atribuem o ano de 1902, mas a maioria indica 1901. Cogita-se também a                

possibilidade de que o convite para a gravação tenha ocorrido ao final de 1901 mas as gravações                 

tenham se realizado no início de 1902. 
5 Disponível em Kasparovitch (2017). 
6 O Spotify é um dos mais populares aplicativos de consumo de música por meio virtual na época de                   

escrita deste artigo (2017). Em sua versão gratuita é possível pesquisar e ouvir os fonogramas nele                

acessíveis desde que o usuário esteja conectado à internet. 
7
 Patápio foi registrado como se tivesse nascido em 1881 

8
Nas diferentes fontes encontramos diferentes grafias para seu nome: “Patapio”, “Patápio”, “Pattapio”             

ou “Pattápio”. Utilizaremos aqui “Patápio” que se mostra como sendo a mais usada atualmente. 
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a intenção de estudar no Instituto Nacional de Música com o professor Duque             
9

Estrada Meyer que, após ouvi-lo tocar, o adotou como aluno e amigo lhe dando uma               

flauta transversa do tipo daquelas usadas pelos músicos eruditos na época.           

(MENEZES, 1953) 

Conta-se que Patápio era muito aplicado nos estudos e concluiu o curso            

de seis anos do Instituto em apenas dois, tornando-se exímio virtuose, apesar das             

grandes dificuldades financeiras que sempre enfrentou. Foi ajudado nesse aspecto          

especialmente por seu padrasto e seu professor de flauta. Desejava aperfeiçoar-se na            

Europa e para isso planejou uma grande turnê de concertos pelo país para arrecadar              

fundos para a viagem. Em 1907, após um desses concertos, em Florianópolis,            

adoentou-se vindo a falecer alguns dias depois. (MENEZES, 1953) 

O jovem atuou tanto na esfera da música popular quanto da erudita            

como intérprete e compositor. Os ouvintes de sua época impressionavam-se com sua            

virtuosidade na flauta e sua notabilidade foi certamente um dos fatores que o             

tornaram um dos primeiros músicos a serem convidados a gravar discos de 78 RPM              

no Brasil, discos esses que perpetuaram o registro de suas obras e interpretações.             

(SOUZA, PEDROSA, et. al, 1983). 

Dentre as suas obras havia algumas com perfil mais “erudito”, como por            

exemplo Sonho e Oriental e outras com gosto mais “popular”, como Primeiro Amor e              

Zinha que, entre outras, poderiam encaixar-se facilmente nos gêneros típicos do           
10

choro, ainda que tivessem sido registradas em partitura de maneira formal. 

Segundo Altamiro Carrilho , Primeiro Amor foi composta (pelo menos         
11

numa versão preliminar) por volta da idade de 14 anos do compositor, o que nos               

sugere em especial os anos de 1894 ou 1895. Trata-se de uma peça que tem as                

características típicas de uma valsa-choro. 

A primeira partitura publicada da peça foi lançada pela Casa Vieira           

Machado em 1906 (GARCIA, 2008) . A partitura (sub-entitulada como “valsa”) é           
12

parte do álbum Composições de Pattapio Silva: flauta e piano e consta como opus 4               

do compositor. Houve ainda outras edições da partitura da peça, mas abstemo-nos de             

detalhar aqui pois não são relevantes para os objetivos mais específicos deste artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Atualmente a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EM-UFRJ) 
10 Schuenck (2012) divide suas obras em dois grupos: aquelas inspiradas em danças (que tendem ao 

popular) e as de “livre fantasia” (que tendem a uma concepção mais “erudita”) 
11

 No vídeo disponível em Verde (2017).  
12 A referida partitura pode ser obtida gratuitamente em PDF no site da Casa do Choro (2017), na                  

sessão “acervo” procurando-se pelo nome do compositor e da obra (é uma das versões que aparecem                

para download). 
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4. Breve análise formal e tonal da partitura 

 

 

 

 

Figura 1a - Partitura de Primeiro Amor com numeração de compassos e partes indicadas. 

 

 

John Rink (2007 e 2012) argumenta que é importante para o intérprete            

ter uma noção geral da forma (estrutura da peça) e de seu plano tonal. Com vistas a                 

facilitar o entendimento e análise da partitura exposta na Figura 1 acima, escrevemos             

sobre ela referências indicativas do número de compassos e das partes (ou seções)             

formais em que a peça pode ser dividida. 
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Figura 1b - Partitura de Primeiro Amor com numeração de compassos e partes indicadas (cont.). 

 

 

Na Tabela 1 abaixo, apresentamos de maneira esquemática a divisão          

formal com seus respectivos números de compasso e indicações de eixos tonais de             

cada parte.  
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Tabela 1 - Divisão formal na partitura de Primeiro Amor 

 

 

 

Mesmo considerando a visão morfológica resumida e esquematizada        

pela Tabela 1 acima é recomendável que se façam algumas observações. 

Primeiramente deve-se considerar que as três partes da peça tem início           

anacrústico de 2 tempos em relação à tabela. Sendo assim, a parte A começa na               

verdade no 2º tempo do c. 2 (anacruse para o 3) e sua versão variada (A’) no c. 34                   
13

(anacruse para o 35), a B começa no 2º tempo de 18 em anacruse para o 19 e a C em                     

anacruse no 50 preparando para o 51. As terminações de todas as três partes é               

masculina (no tempo forte do compasso). 

A parte A do início (c. 3 – 18/18’) difere daquela dos c. 35 – 50 tanto                 

pelo texto da flauta quanto (e principalmente) do piano, por isso a denominamos A’.              

Na sua aparição, nos c. 35 – 50, a mão direita do piano faz dobra em oitavas com as                   

notas principais da melodia da flauta. Já quanto ao texto da flauta, o que mais               

distingue o A do A’ na partitura é a diferença de registro e articulação entre os c. 9, 10                   

e 17 (registro médio da flauta) e os c. 41, 42 e 49 (que vão, em arpejo, ao registro                   

grave da flauta). 

As três partes apresentam no piano um acompanhamento característico         

de valsa que, excetuando-se a quebra no fluxo de semínimas que demarca o final das               

partes, mantêm-se de forma permanente, ou quase permanente, ao longo de toda a             

peça. No texto da flauta podemos destacar que as partes do tipo A e C mantém um                  
14

moto perpétuo de colcheias enquanto a parte B oferece um ligeiro contraste nesse             
15

aspecto ao intercalar colcheias e semínimas. 

A breve introdução dos primeiros compassos parece ter como objetivo          

principal apenas afirmar a tonalidade com centro tonal em ré. Doravante nos            

referiremos a ela como Intro.  
Pode-se dizer que a forma mais tradicional das músicas no choro é A A              

B B A C C A constituindo uma espécie de rondó. Pelas repetições indicadas na               

partitura temos em princípio a forma Intro A A B B A’ C C A B A’, já que o final do              
   

     

segundo C indica não apenas o retorno ao A para terminar, mas sim o retorno a                

partir do segno até a palavra fim, que aparece no c. 50 após o A’ na partitura. Outro                  

entendimento possível seria considerar as repetições indicadas na partitura após o           

retorno para o segno. Sendo assim, se forem consideradas todas as repetições            

indicadas nas partes mesmo após a volta ao segno teríamos ainda mais um A e mais                

um B e a forma geral ficaria Intro A A B B A’ C C A
 A

 B
 B

 A’.  

13 Doravante, “c.” será usado em lugar da palavra “compasso” como abreviatura. 
14 Doravante quando estiver escrito “partes do tipo A” estaremos nos referindo tanto a A como A’. 
15 O termo “moto perpétuo” pode ser entendido como o fluxo contínuo de notas de curta duração. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 71 

 

 



Análise comparativa de aspectos interpretativos entre três gravações da peça Primeiro Amor 

No choro, além da quadratura, é também muito comum que cada uma            

das partes contenha 16 compassos, que podem ser divididos em duas subpartes de 8,              

geralmente com inícios similares; esse é um traço que se percebe aqui em todas as               

três partes de Primeiro Amor.  
Em relação à análise de centros de gravidade lembramos que esse           

gênero musical é caracteristicamente tonal. A distribuição entre eixos tonais de cada            

parte que encontramos em Primeiro Amor não é incomum quando a tonalidade            

principal da peça é maior. Nessa obra a tonalidade principal (que é a da parte A) é ré                  

maior. Temos então a parte B no tom da relativa (si menor) e a parte C na tonalidade                  

do quarto grau, subdominante, sol maior. 

 

5. Gravação de Patápio Silva (1904) e relação com a partitura 

 

A tecnologia de gravação do início do século XX era radicalmente           

diferente da que utilizamos atualmente não apenas por ser analógica, mas por seus             

resultados nas faixas de frequência, privilegiando as regiões média e média-aguda,           

sendo pouco efetivas na captação dos graves e extremos agudos. Isso afeta fortemente             

o timbre das gravações da época, cujo resultado sonoro era demasiado distante do             

som original dos instrumentos pela ausência de diversos de seus parciais harmônicos.  

Também tem de ser considerada a dificuldade de fazer recortes e           

colagens nas gravações (conhecidos também como “emendas”), então os músicos          

deveriam gravar a música em um take único, e não por partes (como se pôde fazer                

desde mais recentemente) e a cada nova tentativa (execução) com a intenção de             

gravar a versão definitiva geravam-se mais custos. Pode-se dizer inclusive que esse            

último fator desencorajava a improvisação ou mudanças extemporâneas do texto          

musical convencionado durante as tentativas de gravação, pois nesse caso qualquer           

erro significativo levaria a mais custos. Esse é um dos motivos pelos quais pode-se              

notar um conservadorismo nesse sentido por parte não apenas dos intérpretes desta            

gravação, mas também de outras da mesma época. 

Na época deste fonograma a partitura que utilizamos de referência          

ainda não havia sido publicada. Não há como supor então que a partitura usada pelos               

músicos necessariamente tenha sido idêntica a essa que aqui mostramos (se é que os              

intérpretes usaram necessariamente partitura). 

A forma da música executada pelo próprio Patápio e o pianista aqui é             

Intro A
1

A
2

B
1

B
2

A
3

C
1

C
2

A
4 A

5 B
3 B

4 A
6

C
3

C
4

A
7 A

8
, portanto mais extensa do        

    
   

 
      

16

que a da partitura com a qual estamos confrontando e do que a forma tradicional do                

choro, que aqui aparece praticamente dobrada.  

Sobre as oito aparições das partes do tipo A na gravação, a julgar pelo              

que faz a flauta, apenas o A
2

se aproxima do texto A’ da partitura (pelo registro e                 

articulação) e os demais se aproximam mais de A. Já avaliando quanto ao texto do               

piano na partitura temos o A
1

e o A
2

correspondentes ao A da partitura e os demais                 

correspondentes ao A’ (com o dobramento de oitavas das notas principais da melodia             

no agudo). 

Um possível motivo para a escolha dessa maior extensão na forma é o             

rápido andamento com que a peça é executada, talvez com o objetivo, entre outros              

possíveis, de evidenciar o enorme domínio e agilidade de Patápio no instrumento,            

visto que a essa época já era reconhecível e notável flautista. O fonograma (na versão               

16
 Os números subscritos aqui não indicam diferenças no texto da partitura, mas na interpretação.  
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constante no YouTube) tem a extensão total de 3’02’’, descontando-se o tempo do             

anúncio verbal inicial e do trecho “em branco” ao final temos aproximadamente 2’53’’             

de música. Se a forma fosse mais curta o fonograma seria talvez demasiadamente             

curto para os padrões da época. 

A partitura não indica nenhum andamento ou medida metronômica. A          

fermata da introdução no c. 1 é feita sobre de um acorde de ré maior com mais notas                  

do que a simples oitava prevista na partitura e sustentada mais longamente de forma              

a prosseguir mesmo depois do início da anacruse da parte A
1

feita pela flauta no c. 2.                 

Logo após esse momento a música entra num andamento que permanece até o fim              

com a semínima em torno de 260 BPM (batidas por minuto) sem inflexões             

significativas ou que pareçam propositais quanto à agógica. 

O que foi executado na flauta em termos de notas assemelha-se           

bastante ao texto da partitura. Repara-se, no entanto, que algumas notas são            

suprimidas. Acreditamos que essas supressões deem-se pela necessidade fisiológica         

de respiração do flautista, dado que o andamento extremamente veloz escolhido não            

possibilita a respiração entre colcheias subsequentes. A percepção dessas supressões          

é minimizada pelo fato de ocorrerem muitas vezes na segunda colcheia do 3º tempo              

de alguns compassos, ou seja, em parte fraca do tempo mais fraco do compasso. 

Algumas notas diferem da partitura e sua emissão parece ser acidental e            

indesejada, embora sejam ocasionais e não prejudiquem o entendimento das          

melodias almejadas da flauta. Um acidente que parece ocorrer por vezes é a emissão              

de harmônicos. 

O pianista parece manter-se fiel a um texto musical (ainda que não seja             

a partitura aqui mostrada), pois sua execução é praticamente idêntica em todas as             

repetições de cada uma das três partes (excetuando-se as diferenças entre A e A’ já               

mencionadas). O tempo é claramente demarcado e regular, sem rubato nem mesmo            

na flauta. O pianista mantém a(s) nota(s) do primeiro tempo sustentadas por mais do              

que a semínima prevista pela partitura, fazendo-a(s) perdurar muitas vezes por todos            

os 3 tempos do compasso. 

A execução aos nossos ouvidos atuais pode parecer um tanto mecânica e            

não tão espontânea, opções que podem ter sido consciente ou inconscientemente           

feitas pelas circunstâncias de gravação já mencionadas. Quanto à dinâmica não se            

percebem alterações significativas no decorrer da execução e, mesmo observando o           

fonograma em programa de edição de som, nota-se sua regularidade nesse aspecto.            

Garcia (2008) aponta que na época, para as gravações, era necessário que os músicos              

tocassem com intensidade e próximos a uma “corneta” de captação, sendo assim, a             

alternância para patamares de menor intensidade sonora mostrava-se menos         

adequada. 

Quanto à articulação do flautista, nota-se claramente o contraste entre          

seus staccatos e seus legatos. De maneira geral as partes do tipo A e B são                

praticamente todas em staccato sendo apenas a parte C em legato de duas em duas               

notas. 

Nas partes do tipo A da gravação, mesmo com o moto perpétuo de             

colcheias, não é difícil perceber as notas que são principais na melodia (as que na               

partitura aparecem com sinal de tenuto), Patápio as realiza um pouco mais longas             

que as outras e ligeiramente mais acentuadas. Além disso, o dobramento do piano em              

oitavas nas partes A
3, A

4, A
5, A

6, A
7

e A
8

favorecem a compreensão de quais são as    
  

  
 

        

notas principais da melodia. E além de todos esses fatores, o fato de as notas               
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principais serem as mais agudas faz com que naturalmente se sobressaiam em            

relação às demais. 

Já nas quatro aparições de C o legato entre a colcheia da parte forte e               

da parte fraca de tempo (que está em região mais grave) faz com que as notas                

principais da melodia sobressaiam naturalmente em detrimento daquelas do “pedal          

melódico” da “voz inferior”. 

 

6. Gravação de Altamiro Carrilho e Luiz Eça (1983) e relação com a 

partitura 

 

Esta gravação, embora ainda analógica, já dispõe de uma tecnologia de           

captação e reprodução pelos aparelhos próprios bem menos limitada que a anterior.            

O timbre dela já se aproxima mais do piano e flauta que conhecemos. No entanto               

nota-se nesse fonograma um som de piano que difere consideravelmente daquele do            

piano acústico tradicional. Especulamos a possibilidade de que tenha sido utilizado           

na gravação alguma das espécies de pianos elétricos, cujo uso estava em voga na              

época. 

Nota-se também um pequeno efeito de reverb na gravação,         
17

tornando-a mais ressonante. 

Em vários momentos podem ser percebidas descontinuidades no som         

que sugerem recortes e colagens, também já possíveis nessa época. Pela referência            

desta gravação no YouTube podemos notar possibilidades, mais ou menos claras, de            

que isso tenha ocorrido nos instantes de separação entre as partes: 16’’, 26’’/27’’,             

37’’/38’’, 49’’, 1’00’’, 1’12’’ e 1’30’’. Isso nos faz lembrar que nesse caso, como em               

muitos outros em especial na música popular, a gravação não é um registro fiel a uma                

única execução performática completa da peça e, ao contrário do que expõe Clarke             

(2004), isso não invalida o aproveitamento das gravações para estudo musicológico,           

desde que compreendido e aceito esse paradigma, pois por mais que para os             

envolvidos no processo de gravação o fonograma tenha sido resultado de diversas            

performances (às vezes incompletas) da música, para o ouvinte em geral ela continua             

soando como uma peça única. 

A forma adotada pelos intérpretes é Intro A
1

A
2

B
1

B
2

A
3

C
1

C
2

A
4,               

forma mais típica do choro acrescida de introdução. Como o andamento escolhido é             

muito rápido, isso faz que a gravação tenha um tempo total muito pequeno, 1’41’’,              

frente ao padrão dos fonogramas da época.  

O andamento nessa gravação não é constante entre as partes. A Intro            

do piano (totalmente diferente do texto da partitura de referência) começa em cerca             

de 260 BPM a semínima, Alguns compassos após a entrada do flautista o andamento              

cai um pouco. Entre A
1 e C

1
parece oscilar em geral entre 235 e 255 BPM. Em C

2
há    

 
              

uma mudança notável não apenas de andamento, mas também de caráter por            

diversos fatores: mudança radical de andamento, de registro, textura, densidade e           

dinâmica no piano, além da introdução de quiálteras (tercinas) ao invés de duas notas              

por tempo. O andamento vai para entre 150 e 160 BPM nessa parte. No A
4

final, em                 

contraste, o andamento fica ainda mais rápido que no início se aproximando de 280 a               

300 BPM a semínima. 

O acompanhamento do piano apresentado nesta gravação é        

radicalmente diverso daquele indicado pelo compositor na partitura da Vieira          

17
 Efeito sonoro artificial que adiciona reverberação. 
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Machado. Embora as funções harmônicas dos acordes em cada compasso sejam           

similares ao dos acordes grafados, as harmonias usadas no fonograma contém em            

geral notas de tensão não encontradas no texto original que dão certo “sabor             

jazzístico” ao acompanhamento de Luiz(inho) Eça, tornando a música um “choro           

jazz”, ao invés de um choro com harmonia triádica ou tetrádica, como seria típico e               

tradicional nesse tipo de música. Desde a inventiva introdução, sem a fermata            

prevista pelo compositor, e com uma melodia e levada já em compasso ternário (ou              
18

que pode soar como em compasso binário composto se pensarmos na soma de dois              

ternários simples) o pianista já demonstra essa “intenção jazzística”, que permanece           

em toda a gravação, sendo que a parte onde ela aparece de forma mais discreta é em                 

C
2. 

Vale lembrar que o caráter jazzístico desse piano de Eça não é nítido             

apenas pelas notas de tensão acrescentadas à harmonia, mas talvez igualmente pela            

abordagem rítmica de seu andamento que, se utilizando de ataques em partes de             

tempo, acentuações menos óbvias e síncopes nos distancia um pouco da sensação de             

estarmos diante de uma valsa tradicional. 

Um terceiro aspecto que distancia o texto do piano daquele da partitura            

é a existência de pequenas linhas (geralmente na “voz” superior do piano) com             

sentido melódico e contrapontístico em relação à melodia da flauta. 

Portanto, a se considerar a enorme inventividade do piano, não seria           

nada apropriado na análise desta gravação tentar separar as partes do tipo A como              

sendo A ou A’ tendo como referência o texto do piano na partitura apresentada. A se                

considerar o texto da flauta, todas as partes do tipo A se aproximam do texto de A na                  

partitura. 

Quanto à performance de Altamiro nota-se que as partes B
2
e C

2
            

apresentam uma versão variada de B
1
e C

1
respectivamente, sendo que C

2
(onde já              

comentamos as diferenças) está bem mais próxima de C
1

que B
2

de B
1, onde              

percebe-se uma mudança rítmica mais radical e onde poucos traços da melodia            

original são mantidos. Fora isso, nas partes em que a flauta é mais fiel ao “texto                

original”, podemos salientar que são introduzidos pequenos ornamentos à melodia. 

A articulação da flauta é predominantemente staccato nas partes A
1,          

A
2, B

1, A
3
e A

4. A percepção da articulação em C
1

não é óbvia, mas talvez se trate de                   

um legato de duas em duas notas. Já em C
2

existe um claro legato de três em três                  

notas nas tercinas. A articulação em B
2

(parte variada da melodia original) tende             

mais ao non legato, tendo algumas notas (especialmente as longas) com duração            

mais tenuta que se ouve em B
1. 

A gravação apresenta uma dinâmica rica em várias instâncias: tanto a           

dinâmica entre partes da peça como dentro de cada seção, sendo essa dinâmica até              

mais nítida no piano do que na flauta. No piano a dinâmica sugere a existência de                

diferentes planos sonoros dentro da textura do acompanhamento, e esses planos são            

também “dinâmicos” no sentido de serem impermanentes e se tornarem mais ou            

menos presentes, inclusive surgindo e sumindo, ao longo do decorrer de cada parte.  

 

 

 

18 “Levada” ou “batida” são termos muito utilizados no linguajar da música popular brasileira.              

Designam um acompanhamento que é ritmicamente recorrente e geralmente característico de algum            

gênero de música. Ex: “batida de samba”, “levada de valsa”, “levada de baião” etc. 
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7. Gravação de Marcelo Barboza e Clelia Iruzun (2014) e relação com a 

partitura 

 

A publicação desta gravação é recente, levando-se em conta a data de            

escrita desse artigo (2017). Pelo que se nota na parte traseira da caixa do CD (pela                

inscrição DDD ), trata-se de uma gravação já realizada em formato digital, dispondo            
19

de uma captação similar à escuta humana e relativamente satisfatória em todo o             

espectro de frequências audíveis, talvez excetuando-se a região subgrave, cujos          

microfones não conseguem captar, mas onde nossa resposta auditiva também é fraca. 

Nesta gravação em nenhum momento fica evidente a existência de          

“emendas”, o que não quer dizer que não tenham sido necessariamente feitas.            

Utilizando a atual tecnologia digital de gravação e mixagem, um bom técnico            

consegue em diversas situações realiza-las de maneira imperceptível a um ouvido           

acurado. 

Consta na contracapa que o CD foi gravado no Bolivar Hall, no entanto             

a percepção de intensa reverberação parece tão presente, especialmente no início da            

gravação, que acreditamos que também pode ter sido adicionado à gravação um            

efeito de reverb artificial. 

Conforme Cook (2011) salienta, as escolhas dos técnicos de áudio e           

mixagem e dos demais produtores dos fonogramas podem influenciar bastante no           

resultado final da gravação, assim como as técnicas e tecnologias com que a música              

foi captada e, a nosso ver, esses fatores devem naturalmente ser levados em conta nos               

estudos de performances gravadas como este trabalho. 

A forma apresentada nessa gravação é A
1

A
2

B
1

B
2

A
3

C
1

C
2

A
4 B

3 A
5

             
  

 

Coda. Em boa parte se assemelha à da partitura (na primeira das leituras possíveis              

que mostramos) com duas diferenças. A primeira delas é que, ao contrário do             

documento escrito, a performance se inicia diretamente na anacruse para A
1,           

dispensando qualquer introdução. A segunda diferença é a incorporação de uma           

pequena Coda não escrita na partitura. 

Nesta gravação me arriscaria a dizer que os intérpretes estavam usando           

como referência uma partitura pelo menos similar a esta que estamos utilizando aqui             

(Talvez a edição da Irmãos Vitlale de 2001), pois nota-se de forma geral que na               

primeira aparição das três partes existe uma “obediência” mais conservadora ao texto            

enquanto são mostradas em geral variações nas repetições dessas partes, traço           

performático comum no ambiente do choro.  

As notas de A
1, A

2
e B

1
aparecem praticamente como na partitura. Em             

B
2

o piano mantém-se mormente fiel ao texto enquanto o flautista realiza uma             

variação que se destaca pela inserção de quiálteras (tercinas) e contraste entre            

articulações legato, non-legato e staccato.  

A parte C
1

se apresenta de maneira bem conservadora em relação ao            

texto enquanto em C
2

Barboza utiliza uma variação em quiálteras bem similar (no             

que tange às notas) ao que Altamiro Carrilho executa na outra gravação aqui             

analisada, no entanto Barboza mantém o andamento de C
1

em C
2

sugerindo ao             

19 “DDD” é a sigla de Digital recording, Digital mixing, Digital transfer. Quando esse código está                

presente em um CD indica que todas as fases do processo de gravação e produção sonora dele foram                  

realizados com tecnologia digital. 
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ouvinte a impressão de uma virtuosidade de domínio técnico pela presença de três             

notas numa figuração em andamento rápido onde antes haviam duas. O piano, no             

entanto, mantém-se de forma conservadora mormente fiel ao acompanhamento         

indicado pela partitura. 

O A
4

que se segue é bastante variado na parte da flauta em relação ao A                

inicial. Embora mais uma vez o piano mantenha-se mais conservador ao texto, a             

flauta, com sua linha, modifica radicalmente o perfil da melodia de A com o emprego               

de tercinas em escalas e não arpejos, que antes eram um dos elementos melódicos              

mais característicos e dessa parte. Barboza contrasta esses momentos de grande           

movimentação em escalas ascendentes e descendentes com momentos de notas mais           

longas. 

Nos primeiros oito compassos de B acontece algo até então inédito na            

gravação. O piano assume além do acompanhamento, simplificado para ser feito           

apenas com a mão esquerda, também a melodia principal enquanto a flauta faz             

trinados nos quatro primeiros desses oito compassos e depois parte para um            

dobramento com o piano geralmente à distância de uma terça. Nos oito compassos             

seguintes a flauta assume novamente seu lugar como solista e os dois instrumentos             

de certa maneira trocam de lugar e função novamente quanto à colocação da melodia,              

o piano executa trinados nos quatro primeiros desses novos oito compassos e depois             

assume o paralelismo com a flauta de maneira similar ao que fora feito antes para               

com ele pela flauta. 

O A
5

final segue a feição do A’ da partitura com a diferença que o piano                

parece tocar seu texto (inclusive os dobramentos das notas principais da melodia em             

oitavas) sempre uma oitava acima do escrito dando, principalmente pelo andamento           

mais rápido, a sensação de clímax que dirige para o término da peça. Nessa mesma               

textura segue-se a Coda de dois compassos confirmando a cadência. 

O andamento escolhido é mais lento em comparação com as demais           

gravações analisadas. Após a anacruse inicial (com tempo mais livre), do A
1

ao C
2

              

temos um andamento de cerca de 170 a 180 BPM a semínima. Ao final de cada parte                 

(e às vezes de cada uma das subpartes de oito compassos) há geralmente um ligeiro               

decrescendo de andamento e dinâmica, que geralmente retornam a um patamar           

similar ao anterior logo após o início da parte seguinte, O A
4

já tem andamento               

ligeiramente mais veloz que as partes anteriores (190 a 200 BPM). O A
5

e a Coda são                 

ainda mais rápidos, com andamento médio em torno de 240 a 250 BPM. 

As oscilações de dinâmica na gravação são perceptíveis especialmente         

na transição entre partes, como mencionado acima. Além disso, talvez o momento em             

que o contraste de dinâmica entre seções mostre-se mais nítido seja na perceptível             

diferença entre a dinâmica de A
1

e A
2. Temos a sensação de que A

2
é ligeiramente                

mais intenso e forte que A
1. 

Quanto à articulação, o piano parece fazer bastante uso do pedal, cujo            

efeito é ainda potencializado com a intensa reverberação presente na gravação. A            

flauta alterna ricamente diversas articulações ao longo da peça: legato, non-legato,           

staccato, acentos, tenuto e staccato com acento. 
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8. Considerações gerais sobre o confronto entre as gravações, o uso da 

partitura e os contextos históricos e sócio-culturais envolvidos 

 

Ao se ouvir e analisar as três gravações, como já mencionado, notamos            

diversas diferenças entre elas. Na Tabela 2 abaixo exponho de maneira muito            

esquemática e abrangente qual dessas gravações apresenta de forma mais forte as            

características listadas. 

 

Tabela  2 - Quadro comparativo entre as gravações 

 

 

 

Diante de três gravações que apresentam diferentes níveis de         

proximidade com a partitura original da peça em relação a vários aspectos,            

lembramos aqui que nossa utilização da partitura como referência diante das           

gravações não visa fazer nenhuma espécie de juízo de valor sobre elas, mas sim              

estabelecer uma referência a partir da qual as constatações sobre a análise das três              

performances possam ficar mais evidenciadas, aparentes e, sobretudo, verbalizáveis.         

Não é nossa intenção “sacralizar” a partitura que mencionamos, mas sim usá-la como             

uma ferramenta para ajudar na nossa tentativa de nos expressarmos verbalmente           

sobre as gravações de forma mais eficiente, mais ou menos como em determinados             

experimentos científicos pode-se usar de um “grupo-controle” . 
20

Outro aspecto que merece ser abordado nesta seção é como a partitura é             

frágil diante de diversos aspectos que envolvem a performance. Se existem aspectos            

musicais que a partitura pode indicar (ou ao menos sugerir) existem outros tantos, às              

vezes tão ou mais significativos para os ouvintes, que ela deixa em aberto             

(BOORMAN, 1999). A performance, portanto, é a realização da música em si, que se              

20
“Grupo-controle” seria, num experimento científico, o conjunto de indivíduos que não recebem             

qualquer tratamento característico do experimento, com a finalidade de servir como referência-padrão            

às variáveis a que se submete o grupo experimental. 
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pode dizer que não foi realizada de fato para os ouvintes enquanto ainda é partitura.               

Concordamos então com diversos estudiosos da performance ao afirmar com          

convicção de que “a partitura não é a música”. 

O fato de estarmos diante de uma peça situada entre o ambiente da             

música erudita e da popular aumentam essas possibilidades de interpretação e           

criação sobre o texto “original”. Dessa maneira podemos dizer de maneira           

esquemática que Patápio, na gravação de 1904, teve uma leitura mais conservadora            

da obra, aos moldes de como era vista a música erudita na época; Carrilho e Eça, por                 

sua vez, fizeram uma leitura mais “popular” enquanto Barboza e Iruzun uma            

intermediária entre esses dois pólos. Cabe mencionar que a bagagem musical e os             

estilos mais típicos dos intérpretes influenciam fortemente suas escolhas e seu modo            

geral de tocar (de maneira mais ou menos consciente). 

O fato de essa ter se tornado a obra mais conhecida e gravada de              

Patápio Silva , tornando-se também um clássico do choro, tende ainda mais a            
21

ampliar essas possibilidades de inovação e leituras mais ousadas nas performances ao            

longo do tempo. É perceptível que peças musicais que se tornam clássicas e icônicas              

de seus respectivos gêneros tendem a ser reinterpretadas com maior liberdade e            

inventividade por já terem em geral diversas performances anteriores consagradas e           

conhecidas do público.  

Outros fatores que também estimulam a ousadia das gravações mais          

modernas no caso de Primeiro Amor são a grande quantidade de repetições de partes              

prescritas pelo gênero choro e realizadas nas gravações, que podem tornar           

estimulante o uso de variações, ornamentações e passagens de caráter extemporâneo.           

A simplicidade da harmonia e a repetitividade do padrão de texto do piano na              

partitura também favorecem a que mais modernamente se busquem performances          

alternativas ao texto da partitura. O fonograma de Patápio curiosamente foge a essa             

possível inventividade mas Cazes (1998) destaca a quase ausência de improvisações           

nas gravações de choro do início do século XX em geral. Especulamos a possibilidade              

de que isso se dê, como já mencionado, entre outros fatores, pela rudimentariedade e              

o alto custo das técnicas de gravação da época, que não encorajariam o músico a se                

“arriscar” muito em improvisações. 

Um ponto destacado por diversos estudiosos da interpretação musical é          

que performances anteriores de uma determinada obra podem influenciar intérpretes          

e interpretações futuras através da formação de tradições interpretativas. No caso das            

gravações escolhidas, por exemplo, é perceptível a proximidade entre as figurações da            

flauta de Carrilho e Barboza na seção C
2. Poderia ser dito que é bem provável que                

Barboza tenha escutado essa figuração das quiálteras de C
2

nessa (ou em outra)             

performance de Carrilho e resolveu aproveitar essa ideia em sua gravação. E é             

possível especular que Carrilho, por sua vez, pode ter realizado o C
2

dessa maneira              

por tê-la ouvido no ambiente do choro ou de outro intérprete. Percebe-se que nas              

rodas de choro são criadas e consolidadas diversas tradições interpretativas nas peças            

tocadas. 

Leech-Wilkinson (2011) e Hauynes (2007) demonstram em seus        

trabalhos a significativa dinamicidade dos estilos interpretativos ao longo de pouco           

mais de um século de gravações no âmbito da música de concerto. Imaginemos as              

21 
Entre outros fatores, a valsa Primeiro Amor tornou-se mais conhecida por fazer parte da trilha

 
               

sonora da novela Nina, da Rede Globo de televisão, em 1977. A partir daquele ano, nota-se pela lista do                   

IMMuB proporcionalmente um número maior de gravações dessa obra.
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enormes mudanças de estilo possíveis num cenário mais próximo da música popular            

como o que essa peça nos remete.  

Conforme apresenta Cook (2011), ao analisarmos gravações de maneira         

holística não se deve reduzir o resultado delas à competência dos intérpretes. Ao             

contrário, diversos fatores contribuem para seu resultado: objetivo da gravação,          

possíveis exigências do financiador, sala de gravação, os instrumentos utilizados, a           

microfonação, os técnicos, a mixagem, a masterização. E para os ouvintes o estado             

mental, o ambiente de reprodução e o equipamento onde é reproduzido podem fazer             

significativa diferença na fruição da música. 

 

9. Considerações finais 

 

Ao final da realização deste trabalho pareceu-nos que a metodologia          

aqui utilizada para análise de gravações e partituras foi eficaz para o alcance dos              

objetivos almejados. Esse método mostrou-se abrangente, levando em consideração         

não apenas aspectos mais técnicos e específicos, que aqui foram abordados sem            

dados numéricos massivos, mas também foram tangidas algumas questões culturais e           

contextuais que fazem parte do universo de relações das pessoas com a música.             

Podemos considerar que nossa análise está mais próxima daquela de um crítico ou de              

um músico do que de um acadêmico teórico ou de um computador, embora             

reconheçamos que os diferentes olhares são válidos e complementares, como ressalta           

Cook (2011). Sabemos que este estudo, ainda utilizando essas mesmas gravações e            

partitura, pode ser expandido e a metodologia ainda aperfeiçoada.  

Conseguimos comprovar também o quanto a partitura pode ser vaga e           

frágil diante da diversidade e riqueza da interpretação musical, especialmente diante           

da música popular e de gêneros tão vastos e diversos como o choro, que merecerá               

muitos novos estudos área de pesquisa em Práticas Interpretativas no futuro. 
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