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RESUMO: 

 

Ernst Mahle (1929) é um compositor alemão naturalizado brasileiro que tem em seu catálogo 

mais de 200 obras escritas para todos os instrumentos da orquestra sinfônica. Para violão 

escreveu peças solo, música de câmara e concertos. O objetivo principal deste trabalho foi 

desenvolver uma edição crítica e de performance da Suíte (1975) para Violão Solo de Ernst 

Mahle, tomando como fonte de pesquisa a versão digitalizada da Suíte, feita pelo próprio 

compositor, e o manuscrito da obra. Na pesquisa em questão foi realizada uma análise 

estilística, técnica e idiomática de suas principais obras para violão, bem como uma entrevista 

com o compositor sobre a Suíte e suas obras para o instrumento. Além disso, foi levantado 

uma breve biografia do compositor pelo fato de haver escasso material que trate do assunto. A 

construção de uma Edição Crítica e de Performance da Suíte foi o resultado das questões 

levantadas acerca da interpretação da peça, da comparação minuciosa entre as fontes e da 

discussão com o compositor (entrevista), isso tudo visando fornecer uma abordagem 

compreensiva da obra aos violonistas que desejarem executá-la. 

Palavras-Chave: Edição Crítica; Edição de Performance; Suíte para Violão de Ernst 

Mahle; Música Contemporânea Brasileira. 
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ABSTRACT: 

Ernst Mahle (1929) is a german composer naturalized brazilian who has in his catalogue over 

200 pieces written for all orchestra instruments. For guitar he wrote solo pieces, chamber 

music and concerts. This work has the purpose to develop a critical and a performance edition 

of the Suite (1975) for guitar solo, by Ernst Mahle, taking as a source of research the 

digitalized version of the Suite made by the composer himself and the manuscript of the piece. 

In the following research was made a stylistic technical and idiomatic analysis of his mainly 

works for the guitar, as well as an interview with the composer about the Suite and his works 

for the instrument. Furthermore, it was achieved a succinct biography of the composer due the 

scanty material about him. The construction of a Critical and Performance Edition of the Suite 

was the result of questions made about the interpretation of the piece, the rigorous comparison 

between the sources and the talk with the composer (interview), all of that aiming at to 

provide a comprehensive approach of this piece for the guitarists who wish to play it. 

Keywords: Critical Edition, Performance Edition; Suite for Guitar Ernst Mahle, 

Brazilian Contemporary Music. 
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INTRODUÇÃO 

O compositor alemão radicado no Brasil, Ernst Hans Helmut Mahle (1929), além de 

possuir um extenso catálogo de obras, fundou umas das mais importantes instituições de 

ensino em música no Brasil (ARZOLLA, 1996; ZANON 2007), a Escola de Música de 

Piracicaba Maestro Ernst Mahle junto com sua esposa Cidinha Mahle. 

Sobre a produção de Mahle, Tokeshi (2002) afirma, de acordo com o próprio 

compositor, que seu repertório “é para ser tocado e entendido pelo ouvinte.” Revela seu 

posicionamento estético contra o artificialismo e a “modernidade a qualquer custo”. Desse 

modo, suas obras tendem a usar recursos que o compositor acredita tornarem seu idioma mais 

acessível tanto ao público quanto ao intérprete.  

Ainda sobre a obra do compositor, Antônio Arzolla (1996) diz que é 

(...) um dos poucos compositores brasileiros que, por iniciativa própria, escreveu 

música de câmara ou de concerto para quase todos os instrumentos da orquestra 

sinfônica moderna. Tão importante quanto isso é o fato de que os instrumentistas 

que conhecem as suas peças geralmente acreditam que o instrumento original do 

compositor (o que ele toca) tenha sido o seu próprio, devido à capacidade adquirida 

por Mahle de escrever bem técnica e idiomaticamente para cada instrumento 

(ARZOLLA, 1996, p.8). 

Verificamos que isso também se aplica a sua produção para violão, uma vez que esta 

se adequa perfeitamente ao instrumento. Sua produção compreende obras solo, música de 

câmara e concertos para o violão (CATÁLOGO DE OBRAS, 2011). 

No I Concurso Brasileiro de Composição de Música Erudita em 78/79 Mahle 

apresentou três peças da Suíte para Violão Solo (Monólogo, Moto Perpétuo e Diálogo), 

obtendo menção honrosa ao lado de Introdução, Ponteio e Toccatina de Lina Pires de 

Campos e Verdades de Márcio Cortês (VETROMILLA, 2009). A Suíte, que foi composta em 

1975, possui seis movimentos: Rapsódia, Passacale, Diálogo, Moto Perpétuo, Monólogo e 

Ostinato. 

O objetivo deste trabalho é a construção de uma edição crítica e de performance da 

Suíte para Violão Solo. A obra de Mahle para o instrumento não foi editada e está sendo 

digitalizada nos últimos anos pelo próprio compositor e comercializada pela Associação 

Amigos Mahle, que foi criada para editar, divulgar, comercializar e proteger a obra do 

compositor. Por haver pouca informação a respeito da Suíte decidimos realizar uma edição 

crítica e de performance da peça. A construção da edição se dará com base no manuscrito do 
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autor e na versão digitalizada. As duas fontes citadas apresentam poucas indicações quanto a 

andamentos, digitação de mão esquerda e nenhuma sugestão para mão direita, e ainda alguns 

símbolos e termos pouco comuns na escrita para violão, além de apresentar discrepâncias 

entre as duas fontes. 

O trabalho ainda tem como objetivo específico levantar uma breve biografia de Ernst 

Mahle. Como este é um trabalho dissertativo vimos a necessidade de incluir em nossa 

pesquisa sua biografia para situar aqueles que conhecem menos o compositor e auxiliar na 

contextualização de sua obra para violão, já que na literatura é escasso o material sobre sua 

vida e obra. Achamos pertinente fazê-lo, bem como um estudo sobre as referências e 

influências na sua música em geral e uma análise de elementos técnico/idiomáticos e 

estilísticos encontrados na música para violão de Ernst Mahle. Aqui foram buscados 

elementos que são recorrentes em sua obra para violão e que pudessem ser importantes e 

decisivos para a construção de uma interpretação e da Edição Crítica e de Performance da 

Suíte.  

A realização de uma análise estilística e técnico-idiomática da Suíte e análise 

comparativa minuciosa das edições encontradas da peça (manuscrito e versão digitalizada) 

também se torna de suma importância para a realização das edições. Sendo assim, o objetivo 

principal do trabalho é a construção da Edição Crítica e a Edição de Performance da Suíte 

para Violão Solo, onde aplicamos e explicamos as escolhas de dedilhados, de dinâmica e 

articulação, andamentos e outros conteúdos que se apresentam em divergência nas versões 

analisadas. 

Na versão do manuscrito (MAHLE, 1975) da peça encontramos algumas diferenças 

pontuais em relação à versão digitalizada pelo compositor. Há falta de indicações de acentos e 

dinâmicas que o compositor escreve em seu manuscrito. Há algumas diferenças de ritmos e 

alturas em compassos inteiros bem como a ausência de pausas na versão digitalizada. Além 

desses detalhes, há algumas questões a serem levantadas para a realização dessa edição: Se 

houve colaboração de algum violonista na construção da Suíte; em caso afirmativo, porque há 

poucas indicações com relação à performance na partitura? Além disso, quais são os 

elementos de caracterização estilísticas e idiomáticas contidas na peça? 

A Suíte de Mahle apresenta uma abrangência de questões que podem gerar discussões 

no campo da técnica e na construção da performance da peça. A obra para violão de Mahle já 

foi gravada e premiada, o que atesta o seu valor, mas é pouco conhecida entre os violonistas, 

o que demonstra a necessidade de um estudo mais aprofundado em sua obra e especialmente 
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em sua Suíte, que Zanon (2007) considera “como a sua obra mais ambiciosa para violão”. A 

construção de uma Edição Crítica e de Performance da Suíte foi o resultado de questões 

levantadas acerca da interpretação da peça, a comparação minuciosa entre as fontes e da 

discussão com o compositor (entrevista), isto tudo visando fornecer uma abordagem 

compreensiva da obra aos violonistas que desejarem executá-la. 

Cabe ainda ressaltar que meu primeiro contato com a obra de Mahle foi através de seu 

concerto Diálogo para Violão e Orquestra de Cordas (1971), que tive o prazer e a honra de 

executar durante o Encontro com a Música Clássica de 2011 na cidade de Campo Grande/MS, 

com a Orquestra Municipal sob a regência do Maestro João Guilherme Ripper. Desse contato 

resultou o interesse pela música do compositor, bem como a busca pela sua obra para violão, 

audição e aprofundamento do conhecimento de sua música, além da pesquisa de material 

bibliográfico sobre Mahle e sua obra (ARZOLLA, 1996; BARROS, 2003; CATÁLOGO DE 

OBRAS, 2011; TOKESHI, 2002; ZANON, 2007). 

O levantamento bibliográfico foi realizado através de pesquisa em bancos de dados 

das universidades brasileiras (dissertações, revistas), anais de congressos (artigos e resumos 

expandidos), internet, encartes de CDs e DVDs e programas de concerto. Trabalhos e 

pesquisas foram consultados para a busca de definições de conceitos e como referência 

bibliográfica, os quais nos ajudaram a atingir os objetivos da pesquisa. Dentre estes, cito os 

que realizaram a construção de edição crítica e/ou um estudo técnico interpretativo voltado ao 

violão, como as dissertações de mestrado de João Raone Tavares da Silva (2007), de Emanuel 

de Carvalho Nunes (2011) e de Helvis Costa (2012).  

Os livros de teoria musical de Bohumil Med (1996) e Osvaldo Lacerda (1961) nos 

serviram como referencial teórico nesta área, bem como Fernandez (2000), Carlevaro (1979) 

e Wolf (2001), que foram usados como referencial no estudo técnico-interpretativo do 

instrumento e o livro de James Grier (1996) como referência ao material específico das 

edições.  

Encontramos ainda trabalhos específicos sobre a obra de Ernst Mahle, um estudo 

analítico-interpretativo do Concerto de 1990 para Contrabaixo e Orquestra de Antônio 

Arzolla (1996) e de Eliane Tokeshi (2002) uma abordagem dos aspectos estilísticos das 

Sonatas e Sonatinas para Violino e Piano do compositor. Além disso, foram pesquisadas 

gravações da obra para violão de Mahle como os CD’s Noturno Brasileiro (1990) e Toque 

Solo (2008) de Marcus Llerena e o programa da Radio Cultura A Arte do Violão: O Violão 
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Brasileiro, em que Fábio Zanon (2007) apresenta parte significativa da obra para violão do 

compositor. 

As fontes de edição da Suíte que são utilizadas para o estudo, comparação e análise da 

obra são a versão digitalizada pelo compositor e o seu manuscrito. 

Outra etapa é a coleta de dados por meio de uma entrevista com Ernst Mahle. Esta 

etapa tornou-se fundamental para responder algumas questões sobre sua obra para violão e 

decisiva para as escolhas que tomamos em nossa edição crítica e de performance. As 

perguntas da entrevista foram estruturadas conforme linhas de assunto, de âmbito cultural, 

composicional, estético e instrumental. A entrevista tem como objetivo registrar a reflexão do 

compositor acerca de sua produção para violão e mais especificamente sobre a Suíte. 

Questões relacionadas às suas composições para violão: conhecimento do compositor 

sobre o instrumento; a interação do mesmo com instrumentistas na produção de sua obra 

(relação compositor-intérprete); dificuldades específicas encontradas na produção para o 

violão e as soluções encontradas. Outra linha de assunto é o violão especificamente: como ele 

vê o instrumento como objeto de composição; quais as questões que Mahle levanta como 

fundamentais para pensar o instrumento; sobre os problemas que ele enfrentou para adequar 

sua linguagem composicional ao violão; como ele enquadra a sua produção para o 

instrumento no contexto de toda sua obra e na cultura musical brasileira.  

Quanto às questões puramente musicais a entrevista trata de levantar suas visões 

estéticas sobre a composição musical e a música brasileira. Outro assunto a ser abordado trata 

sobre a Suíte: as diferenças encontradas nas edições analisadas; a interação compositor-

intérprete na peça, se houve; e as escolhas interpretativas do pesquisador e do compositor. 

O trabalho é dividido em três partes: 

1 – Breve biografia de Ernst Mahle; As referências e influências na sua música; 

Levantamento das peças e análise de elementos técnico/idiomáticos e estilísticos encontrados 

na música para violão de Ernst Mahle. São estudados elementos que sejam recorrentes em sua 

obra para violão e que possam ser importantes e decisivos para a construção de uma 

interpretação e da Edição Crítica e de Performance da Suíte.  

2 - Realização de uma análise estilística e técnico-idiomática da Suíte e análise 

comparativa minuciosa das edições encontradas da peça (manuscrito e versão digitalizada); 
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3 - Edição Crítica e de Performance da Suíte para Violão Solo, onde será aplicado e 

explicado as escolhas de dedilhados, de dinâmica e articulação, andamentos e outros 

conteúdos que se apresentam em divergência das versões analisadas.  
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1  CONTEXTO GERAL SOBRE ERNST MAHLE, SUA MÚSICA E O 

VIOLÃO  

1.1  BREVE BIOGRAFIA DE ERNST MAHLE 

Nascido em 1929, em Stuttgart Alemanha, Ernst Hans Mahle começou seus estudos 

musicais tocando flauta doce na escola e posteriormente passou a estudar piano. Em 1950 foi 

admitido no exame para ingressar no Staatliche Hochschule für Musik de Stuttgart, onde 

estudou composição com Johann Nepomuk David (1895-1977). Logo no próximo ano sua 

família transferiu-se para o Brasil, e Mahle deu continuidade em seus estudos, vindo a se 

formar em regência e composição no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Em 

1952 passou a estudar flauta e composição com Hans Joachim Koellreuter (1915-2005), 

professor que foi de fundamental importância para sua imersão no universo da música atonal, 

dodecafônica, concreta e a música eletrônica. 

Através dos seus primeiros contatos com sua futura esposa, Maria Apparecida Romera 

Pinto (Cidinha), Mahle foi encorajado a fundar, em 1953, a Escola de Música de Piracicaba, 

lecionando disciplinas teóricas e vários instrumentos. Por esta época voltou várias vezes a 

Europa para fazer cursos de férias com nomes como: Olivier Messiaen (1908-1992), Ernst 

Krenek (1900-1991), Wolfgang Fortner (1907-1987). Estudou regência com: Lovro von 

Matacic (1899-1985), Raphael Kubelik (1914-1996) e Hans Mueller-Kray (1908-1969). 

Segundo Arzolla (1996), com sua atividade de professor, Mahle sentiu falta de 

material didático para seus alunos e foi assim que começou a compor. Com o 

desenvolvimento da escola e o progresso de seus alunos, a sua obra começou a tomar corpo e 

a partir dos anos 60 ele passa a se assumir como compositor. 

Em 1963 naturalizou-se brasileiro e em 1965 recebeu o titulo de “Cidadão 

Piracicabano”. Na sua biografia destacamos os principais prêmios que o Maestro Mahle 

recebeu, conforme a lista abaixo: 

 Em 1961 sua obra Intervalos recebeu o Prêmio de Composição Universidade 

da Bahia; 

 Em 1965 recebeu a Medalha de Prata Manuel de Falla, no Concurso 

Universidade da Bahia, pela obra Um dia de verão, para coro e orquestra 
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sinfônica. Com essa mesma peça recebeu Menção Honrosa em concurso 

promovido pela Rádio Ministério da Educação e Cultura; 

 Em 1974, no 2º Concurso Nacional de Composição promovido pelo Instituto 

Goethe e pela Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, foi 

contemplado com o 3º prêmio pelo seu Quinteto de sopros; 

 No Concurso para Composição e Arranjos Corais, promovido pelo Madrigal 

Renascentista de Belo Horizonte, em 1976, ficou com o 3º prêmio; 

 Em 1978, no I Concurso Brasileiro de composição de música erudita para 

piano ou violão, sua obra Três Peças para Violão ficou com menção honrosa; 

 No Concurso de Composição para Orquestra de Cordas, promovido pela 

Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, em 1976, obteve com o 1º 

prêmio com a Suíte Nordestina; 

 No Concurso de Composição de Arranjos Corais, promovido pela Funarte, em 

1983, conquistou 1º prêmio pela peça Carimbó para Coro Misto; 

 A sua Sinfonia Modal, a Pentafonia e o Divertimento Hexatonal também 

foram premiados pela Funarte na mesma época; 

 Em 1995 recebeu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte 

(APCA); 

 Em 2006 recebeu o prêmio “Martius Staden”, conferido anualmente pelo 

Instituto Martius Staden ao profissional que mais contribuiu ao intercâmbio 

cultural Brasil – Alemanha; 

 Recebeu em 2010 o Premio APCA pelo conjunto de sua obra; 

Foi professor em diversos cursos de férias como o 1º e o 2º Seminários de Música de 

Universidade Federal da Bahia, em 1954 e 1955; o 5º Curso Internacional de Curitiba em 

1969. Entre 1976 e 1981 foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Música 

Contemporânea, cargo que voltou a ocupar desde 1993. Ainda é membro da Academia 

Brasileira de Música e possui um catálogo com mais de 200 composições para todos os 

instrumentos da orquestra sinfônica, além de arranjos e transcrições.  

Várias de suas obras são resultado de encomendas, tais como: a Sinfonia Nordestina, 

escrita em 1990 para o Maestro Lutero Rodrigues e a Orquestra Sinfônica do Litoral; o 

Noneto escrito em 1977 para o Noneto de Munique. Além disso, compôs três óperas, peças 

corais, coral-sinfônicas, sinfonias, sinfonietas e numerosa música de câmara, executada por 

orquestras e conjuntos de todas as partes do Brasil e de vários países, como Alemanha, 
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Argentina, Espanha, Estados Unidos, Itália e Suíça. Suas peças também são constantemente 

apresentadas em eventos como a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, realizada no 

Rio de Janeiro. Em agosto de 1996, foi o principal homenageado do IV Encontro 

Internacional de Contrabaixo, realizado na Escola de Música da UFMG, em Belo Horizonte, 

tendo parte significativa de sua obra para contrabaixo apresentada no concerto de 

encerramento do evento. 

Ernst Mahle é uma personalidade respeitada no meio musical brasileiro tanto pela sua 

obra composicional, quanto pelo seu trabalho pedagógico, o que podemos constatar através de 

depoimentos como o do professor Paulo Affonso de Moura Ferreira: 

A música de Mahle, ao longo de várias décadas de produção ininterrupta, tem 

mantido, ao longo de suas características pessoais de linguagem, duas outras, 

também essenciais, porém raras na música contemporânea: são obras que os 

intérpretes sentem prazer em executar, inclusive por sua adequação aos meios vocais 

ou instrumentais empregados; e o público também gosta de ouvi-las, pois seu 

conteúdo é humano e verdadeiro, isento de artificialismo ou preocupações com a 

“modernidade a qualquer custo”. (FERREIRA apud ARZOLLA, 1996, p.20) 

Ressaltando a característica nacionalista do compositor, o colega Osvaldo Lacerda 

afirma: 

Além da intensa atividade, que exerce como regente e diretor de um dos melhores 

estabelecimentos de ensino musical do país – a Escola de Música de Piracicaba –, é 

também um inspirado e prolífico compositor, cuja sólida técnica lhe possibilita um 

perfeito domínio de todos os elementos que integram a composição musical: ritmo, 

melodia, harmonia, estrutura e timbre. O que mais me fascina, porém, em muitas de 

suas obras, é o caráter nacional delas, o que revela o amor e carinho que Mahle tem 

por sua pátria de adoção. (LACERDA, apud ARZOLLA, 1996, p.20) 

Da mesma forma, o crítico Afrânio A. Garbogginni discorre, em crônica no Jornal de 

Piracicaba, sobre a utilização do folclore pelo compositor:  

Ernst Mahle, alemão naturalizado brasileiro, que aprendeu a gostar das coisas 

nossas, percebeu a magia da cadência e melodia do carimbó e soube fazer a fusão 

dos temas folclóricos com uma textura altamente elaborada, formulando uma 

composição de interesse universal, sem perda da característica brasileira. 

(GARBOGGINNI apud ARZOLLA, 1996, p.21) 

A obra de Mahle contém obras solo para violão: As Melodias da Cecília e a Suíte, 

música de câmara, como várias canções para solista ou grupo vocal acompanhado ao violão e 

peças com violino, flauta, violoncelo. Além de dois concertinos para o instrumento e 

orquestra de cordas de 1971 e 2010 (CATÁLOGO DE OBRAS, 2011). 



 21 

A obra de Mahle para o violão não foi editada e está sendo digitalizada nos últimos 

anos pelo próprio compositor e comercializada pela Associação Amigos Mahle (AAM), que 

foi criada para editar, divulgar, comercializar e proteger a obra do compositor.  

1.2  INFLUÊNCIAS E REFERÊNCIAS DE ERNST MAHLE 

Podemos dizer que é difícil classificar a estética na obra de Mahle em fases, uma vez 

que ele apresenta ecletismo resultante de múltiplas referências e várias tendências que 

coexistiram ao longo de sua trajetória como compositor. A respeito disso, Neves (2008) o 

posiciona como um compositor neoclássico, pois apesar de sua formação com figuras 

importantes da nova música (Koellreutter, Krenek, Fortner) ele não afastou-se do gosto pelo 

emprego das formas clássicas.  

Sobre o neoclassicismo: 

Um movimento de estilo em obras de certos compositores do séc. XX que, 

particularmente durante o período entre as duas guerras mundiais, reviveram as 

formas equilibradas e os processos temáticos claramente perceptíveis de estilos 

antigos para substituir o que foi para eles os gestos cada vez mais exagerados e a 

ausência de forma no Romantismo tardio. A história e a evolução do termo em todos 

os seus aspectos foram rastreados por Messing. Uma vez que um compositor 

neoclássico é mais afeito a empregar algum tipo de tonalidade estendida, 

modalidade ou até mesmo a atonalidade do que reproduzir um sistema 

verdadeiramente Clássico (Vienense) de tonalidade estruturada, o prefixo “neo-” 

muitas vezes traz a implicação de paródia ou distorção de características puramente 

clássicas. O advento da sensibilidade pós-moderna desde a década de 1970 tornou 

possível ver o neoclassicismo não como algo regressivo ou nostálgico, mas como 

expressão de uma distinta multiplicidade contemporânea de consciência. Por isso, é 

difícil e até artificial considerar neoclassicismo e o pós-modernismo separados
1
 [...] 

(WHITTALL apud GROVE MUSIC ONLINE, tradução nossa). 

A partir disso podemos situar a obra de Mahle em geral, assim como sua obra para 

violão. A estrutura clássica da forma-sonata é encontrada seguidamente no repertório 

violonístico de Mahle. Podemos observar que o compositor faz uso dela tanto no Concerto 

                                                 
1
 A movement of style in the works of certain 20th-century composers, who, particularly during the 

period between the two world wars, revived the balanced forms and clearly perceptible thematic processes of 

earlier styles to replace what were, to them, the increasingly exaggerated gestures and formlessness of late 

Romanticism. The history and evolution of the term in all its aspects have been traced by Messing. Since a neo-

classicist is more likely to employ some kind of extended tonality, modality or even atonality than to reproduce 

the hierarchically structured tonal system of true (Viennese) Classicism, the prefix ‘neo-’ often carries the 

implication of parody, or distortion, of truly Classical traits. The advent of postmodern sensibilities since the 

1970s has made it possible to see neo-classicism not as regressive or nostalgic but as expressing a distinctly 

contemporary multiplicity of awareness. It is therefore difficult and even artificial to regard neo-classicism and 

postmodernism as separate […]. 
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Diálogo (1971), como na Sonata para Violino e Violão (1985) e no Trio para Violino, Violão 

e Violoncelo (1992). Já em sua principal obra para violão solo, a Suíte (1975), foi empregada 

outra forma antiga muito usada por compositores no século XX. 

Arzolla diz em seu trabalho: 

O tradicionalismo ou o neoclassicismo em Mahle em relação a aspectos como 

forma, fraseologia e elaboração temática, estruturas escalares e harmônicas se deve a 

vários fatores. Pelo aspecto didático, a composição de sonatinas e concertinos devia 

fornecer peças acessíveis aos estudantes. Pelo aspecto funcional, as peças 

precisavam se adequar a capacidade de assimilação do ouvinte; a troca de vozes e a 

utilização constante de elementos temáticos visava satisfazer o executante. 

(ARZOLLA, 1996, p.33) 

Ainda sobre o estilo de composição de Mahle, Tokeshi escreve: 

‘Meu estilo de composição é baseado no modalismo, no folclore e no aleatório 

controlado’ [...] Mahle descreve seu idioma com características encontradas nas 

obras mais recentes de seu repertório, que tem sido incorporada gradualmente em 

sua linguagem. Esse processo indicativo de uma evolução é o produto de sua 

procura constante por sonoridades e expressões diferentes. O resultado tem sido 

obtido através de um estudo contínuo de diferentes tipos de escalas, juntamente com 

a influência de obras de Bela Bartók e da música folclórica e popular do Brasil. 

(TOKESHI, 2002, p.1) 

Abaixo segue um exemplo do início do terceiro movimento da Sonata para Violão e 

Violino de Mahle, onde podemos visualizar a utilização de elementos modais e rítmicos que 

caracterizam o uso do folclore brasileiro na peça. O emprego do modo mixolídio e do ritmo 

do baião no exemplo abaixo (Exemplo 1) e dos baixos realizados pelo violão, representando o 

acompanhamento do violão no choro (Exemplo 2). 

 

Exemplo 1 - Terceiro Movimento da Sonata para Violino e Violão de Mahle, compassos 1-4. 
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Exemplo 2 - Terceiro Movimento da Sonata para Violino e Violão, Compassos 81-5. 

Arzolla cita três fatores que considera como influência direta no perfil composicional 

de Mahle. 

O primeiro professor de composição J. N. David, era tradicionalista e lhe deu base 

sólida de harmonia e contraponto. Já no Brasil, Koellreuter abriu seus horizontes 

para a música do século XX e para as técnicas composicionais de vanguarda, 

incluindo a música eletrônica, com a qual ele chegou a trabalhar. A terceira grande 

influência sobre Mahle foi o folclore brasileiro. (ARZOLLA, 1996, p.27) 

Para corroborar com as citações acima apresentamos (Exemplo 3) o início do 1º 

movimento da Suíte (Rapsódia), onde não observamos uma tonalidade definida, nem fórmula 

de compasso e há uma grande variação de dinâmica em apenas quatro compassos, elementos 

estes utilizados durante toda a peça. Todas estas questões caracterizam técnicas comumente 

apresentadas na música moderna do século XX. 

 

Exemplo 3 - Primeiro Movimento da Suíte de Mahle (Rapsódia), compassos 1-4. 

Tokeshi (2002) comenta ainda sobre a importância de compositores como Béla Bartók 

na obra de Mahle. De Bartók, o seu interesse pelo ensino e obras como Mikrokosmos e For 

Children foram fontes de inspiração, pois cumprem uma função didática ao mesclarem o 

folclore com o idioma moderno, ainda que dentro de um nível técnico limitado e 

compreensível para os alunos.  

[...] É que antes de vir ao Brasil consegui ainda chegar a ter um contato com a 

música de Béla Bartók. Ele durante a guerra imigrou para os Estados Unidos, então 

depois da Segunda Guerra, lá na Europa, era um célebre desconhecido.  

Mas então, achei maravilhoso o que ele descobriu na Europa Oriental, de música 

modal. O que tem na Romênia estes duetos para violino e tem For Children para 

piano e muitas outras peças onde ele usa esse folclore ou o tipo do folclore da 
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Europa. E quando conheci o nordestino brasileiro, depois cheguei à conclusão que 

pode por um do lado do outro que um é de tanto valor como o outro.
2
 

Mahle cita o uso do método de pesquisa de Bartók sendo utilizado na música 

brasileira, especialmente na música nordestina, o qual o influenciou durante toda a sua 

trajetória como compositor, o que pode ser observado em seu catálogo de obras (2011) com 

vários títulos de trabalhos com menção ao folclore nordestino.  

Arzolla (1996) cita também a influência da música de Paul Hindemith (1895-1963) e o 

conceito de Gebrauchsmusik (música funcional). 

Embora Hindemith não tenha sido o responsável por cunhar o termo 

Gebrauchsmusik, como muitas vezes é afirmado, ele poderia sustentar em 1930, sem 

muito exagero, que ele ficou quase completamente longe da música de concerto nos 

últimos anos e escreveu, quase sem exceção, música com tendências pedagógicas e 

sociais, para amadores, para crianças, para rádio e instrumentos mecânicos. A peça 

intitulada Lehrstück, uma colaboração entre Hindemith e Brecht que estabeleceu o 

gênero, comprometida a autonomia do compositor, na medida em que a natureza das 

forças que executavam a obra foi deixada em aberto. Foi, portanto, menos um 

trabalho destinado à apresentação de um concerto que serviu o processo de 

aprendizagem de pessoas ativamente envolvidas. O público também era esperado 

para participar, cantando nas seções corais. Apesar de uma peça secular que 

ironicamente descaracterizava as tradições sacras, que se destinava a funcionar de 

forma análoga a uma cantata sacra no século 18.
3
 (HINTON apud GROVE MUSIC 

ONLINE, tradução nossa). 

Essa característica na música de Mahle também fica evidente em sua música composta 

para violão. Onde ele prioriza a composição em grupos, como a peças de câmara com outros 

instrumentos, os concertinos compostos para o instrumento e um pequeno grupo de peças 

voltadas aos iniciantes de violão, As Melodias da Cecília. Arzolla (1996, pag. 32) comenta 

que Mahle arranjou As Melodias da Cecília (quase sempre com caráter brasileiro, à moda das 

cantigas de roda) para todos os instrumentos da orquestra sinfônica, selecionadas dentre cerca 

de 1.300 melodias inventadas por sua filha entre os 2 e 6 anos de idade e anotadas por ele.  

                                                 
2
 Entrevista concedida por Ernst Mahle a Pieter Rahmeier no dia 29/11/2013, na Associação Amigos 

Mahle em Piracicaba. 

3
 Although Hindemith was not responsible for coining the term Gebrauchsmusik, as is often asserted, he 

could maintain in 1930, without too much exaggeration, that he had ‘almost completely turned away from 

concert music in recent years and written, almost without exception, music with pedagogical or social 

tendencies: for amateurs, for children, for radio, mechanical instruments, etc.’ (Briefe, ed. D. Rexroth, Frankfurt, 

1982, p.147). One of the principal genres developed to reflect these tendencies was the Lehrstück. The piece 

entitled Lehrstück, a collaboration between Hindemith and Brecht that established the genre, compromised the 

composer’s autonomy to the extent that the nature of the performing forces was left open. It was thus less a work 

designed for concert presentation than one which served the learning process of those actively involved. The 

audience, too, was expected to participate by singing along in the choral sections. Although a secular piece 

which ironically defamiliarized sacred traditions, it was intended to function in a manner analogous to a sacred 

cantata in the 18th century. 

file:///C:/Users/pieter/Documents/Livros/Grove/Entries/S16328.htm%23S16328
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Abaixo segue o exemplo de Despertar das Flores, uma das peças das Melodias da 

Cecília, onde Mahle trabalha o uso expressivo do glissando e o cantabile das cordas graves do 

violão, elemento bastante recorrente no repertório violonístico e ainda o emprego de acordes 

com funções tonais simples na quarta posição do braço do violão. 

 

Exemplo 4 - As Melodias da Cecília (Despertar das Flores) de Ernst Mahle, compassos 1-6. 

Tokeshi (2002) conclui em seu artigo que as Sonatas e Sonatinas para violino e piano, 

além de apresentarem uma escrita idiomática para os instrumentos, também incluem 

estruturas neoclássicas. Algumas apresentam influências do folclore brasileiro. Segundo 

Mahle, um dos motivos da utilização de material folclórico em sua obra é por acreditar que as 

pessoas se identificam com elementos conhecidos. 

Em seu catálogo de obras (2011) podemos observar obras de influência da vanguarda 

por Koellreuter (Arzolla, 1996): Sete peças sobre uma ou duas notas só (1954) e Intervalos 

(1960). Exemplos de peças dodecafônicas: Trio para flauta, violino e piano (1952), Quatro 

estudos para flauta (1953), Et Ostendit mihi, para coro a capella e o Septeto (1975). Peças 

harmonicamente complexas: Peças modais para piano a quatro mãos (1955), Música 

concertante para tímpano e sopros (1958), Miniatura para flauta (1967) e Miniatura para 

clarineta e piano (1970). 

O conceito harmônico de Mahle tem em sua raiz a obra de Goethe (1749-1832) e de 

Rudolf Steiner (1861-1925), o criador da Antroposofia4, segundo Barros (2003). Ele ainda 

cita que em 1977, Mahle e um de seus alunos, no intuito de se aprofundarem no domínio da 

linguagem modal, anotaram todas as combinações possíveis dos modos de 5 a 12 notas. Eles 

chegaram a 1200 combinações e Mahle tomou 70 delas para uso próprio, aquelas que 

considerou mais interessantes.  

                                                 
4
Steiner foi um pioneiro no estudo das obras científicas de Goethe e o responsável por retirar da 

obscuridade e do esquecimento esta importante parcela da produção do poeta alemão. Posteriormente, Steiner 

veio a criar sua própria doutrina, a Antroposofia. Apesar disso, jamais perdeu de vista seu inspirador e modelo, a 

quem ele homenageou com a construção do Goetheanum, edifício monumental no qual passou a concentrar as 

atividades da comunidade antroposófica nos primeiros anos do século XX)  
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Ainda quanto aos modos, Mahle acredita na correspondência de cada modo a um tipo 

de emoção ou ethos5. Para ele, essa relação vem do “Tratado das Cores” de Goethe, que 

associa as cores a emoções. Mahle explica: 

Os modos maior e menor (jônio e eólio) podem ser considerados equilibrados. De 

um lado do modo maior (pelo ciclo das quintas) há o lídio que é mais luminoso 

(amarelo). Do outro lado há o mixolídio que tem um pouco de sombra 

(amarelo+azul=verde). De um lado do eólio temos o dórico, mais luminoso (verde) e 

do outro lado, o frígio, mais tenebroso (azul)... O verde representa o equilíbrio 

banal, sem muita emoção. O amarelo é muito luminoso, jovial e alegre. O azul é 

mais sério, relacionado ao sacrifício e a devoção. (MAHLE apud ARZOLLA, 1996, 

p.30) 

A influência de poetas e escritores da língua portuguesa também fica bastante evidente 

em sua produção musical (Catálogo de Obras, 2011). Cecília Meireles (1901-1964), Vinícius 

de Moraes (1913-1980), Fernando Pessoa (1888-1935), Manuel Bandeira (1886-1968), Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987), Guilherme de Almeida (1890-1969) são alguns dos 

escritores musicados pelo compositor em canções ou libretos de ópera. 

A partir da composição de obras como a Suíte nordestina (para o Concurso do 

Estado da Paraíba, em 1976), baseada em melodias coletadas por Mário de Andrade 

(reunidas no volume Danças de Feitiçaria), o compositor passou a ter maior contato 

com o folclore nordestino, que apreciou muito pela riqueza do seu modalismo e 

procurou conhecê-lo com maior profundidade, estudando os modos ocorrentes sob o 

ponto de vista melódico e harmônico. Com o tempo, Mahle percebeu que já tinha 

incorporado características rítmico-melódicas do canto nordestino ao seu estilo 

composicional. (ARZOLLA, 1996, p.32) 

Em sua obra para violão podemos perceber a influência da música nordestina no 

Concerto Diálogo e na Sonata para Violão e Violino, tanto no uso de escalas e modos quanto 

no tratamento rítmico das peças, como já visto nos exemplos anteriores (Exemplo 1, Exemplo 

2). Na Suíte, segundo o próprio compositor6, ele acreditava que o seu trabalho nesta obra era 

utilizar elementos de vanguarda e do folclore em uma mesma obra, “algo que estivesse entre o 

popular e o moderno, que explorasse coisas novas”. 

Segundo Zanon (2007), apesar de Mahle ter uma formação quase que exclusivamente 

europeia, “ele abraça a cultura local de uma forma analítica e até com mais vigor que os 

compositores nativos. É o caso também de Ernst Widmer (1927-1990) e Jose Alberto Kaplan 

(1935-2009)”.  

                                                 
5
 É uma espécie de síntese dos costumes de um povo. O termo indica, de maneira geral, os traços 

característicos de um grupo, do ponto de vista social e cultural, que o diferencia dos outros. 

6
 Entrevista concedida por Ernst Mahle a Pieter Rahmeier no dia 29/11/2013, na Associação Amigos 

Mahle em Piracicaba. 
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Podemos dizer que Ernst Mahle tem uma formação ampla e busca beneficiar-se de 

todos os recursos dispostos a sua volta. A utilização das formas clássicas, os elementos de 

vanguarda e o uso do folclore brasileiro ficam evidentes em sua produção.  

1.3  A PRODUÇÃO DE MAHLE PARA VIOLÃO 

Sobre obra para violão de Mahle podemos reconhecer elementos que são uma 

constante em toda sua produção, a influência de Bartók e Hindemith, a busca de elementos 

que caracterizam a cultura brasileira (ritmos, modos, poemas), o uso de recursos idiomáticos 

do instrumento, a predominância da música de câmara e um cuidado em escrever música de 

caráter didático (ZANON, 2007).  

Neste tópico enfocamos as principais obras para violão do compositor, sob uma visão 

estilística, idiomática e da técnica instrumental, a fim de nos auxiliar na compreensão de sua 

linguagem composicional e servindo também como base para as escolhas de performance a 

serem tomadas. 

Sua produção para violão compreende obras solo, de câmara e concertos, conforme 

mostra o quadro abaixo: 

VIOLÃO SOLO 

As Melodias da Cecília (1972) 

Suíte (1975) 

Três Peças para Violão (1975) 

DUOS 

DUAS PEÇAS PARA CANTO E VIOLÃO (1967):  

a) Epígrafe (G. de Almeida) para Tenor  

b) Queixa da Moça Arrependida  

(R. Couto) para Soprano 

Canto e Violão 

 

LEILÃO DE JARDIM (1971) 

Texto: Cecília Meirelles 

Voz Aguda e Violão 

 

LEILÃO DE JARDIM (1971) 

Texto: Cecília Meirelles 

Voz Grave e Violão 

 

NATAL (1987)  

Texto: Vinícius de Moraes  

Voz Aguda e Violão 

NATAL (1980)  

Texto: Vinícius de Moraes  

Voz Grave e Violão 

QUADRAS AO GOSTO POPULAR (1981) 

Texto: Fernando Pessoa 

Barítono e Violão 

 

QUADRAS AO GOSTO POPULAR (1981) 

Texto: Fernando Pessoa 

Soprano e Violão 

SONATA (1985)  Violino e Violão 
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TRIOS 

DUAS PEÇAS (1974)  

Textos de Cecília Meirelles 

a) Uma Flor Quebrada 

b) A Chácara do Chico Bolacha 

Soprano, Flauta e Violão 

 

TRIO (1992)  Violino, Violoncelo e Violão 

TRIO (1995)  Flauta, Violino e Violão 

QUARTETOS 

FIGURINHAS I e II (1980) 

Texto: Cecília Meirelles 

Soprano, Mezzo, Contralto e Violão 

 

LEILÃO DE JARDIM (1981) 

Texto: Cecília Meirelles 

Soprano, Mezzo, Contralto e Violão 

 

OU ISTO OU AQUILO (1981) 

Texto: Cecília Meirelles 

Soprano, Mezzo, Contralto e Violão 

 

QUADRAS AO GOSTO POPULAR (1981) 

Texto: Fernando Pessoa 

Soprano, Mezzo, Contralto e Violão 

VIOLÃO E ORQUESTRA 

CONCERTINO (espanhola) Violão e Orquestra Infanto-Juvenil 

DIÁLOGO (1971)  Violão e Orquestra de Cordas 

CONCERTINO (2010)  Violão e Orquestra de Cordas 

 

Aqui realizamos uma comparação das principais obras da produção para violão de 

Mahle com a Suíte, no intuito de caracterizar aspectos relevantes de sua produção para o 

instrumento sobre o ponto de vista estilístico composicional e do idiomatismo instrumental. 

Usamos a análise do Concerto Diálogo para Violão e Orquestra de Cordas de 1971, da Sonata 

para Violino e Violão de 1985 e do Trio para Violino, Violão e Violoncelo de 1992, sempre 

tomando como base da análise o violão, pois consideramos estas, além da Suíte, suas peças 

mais representativas para o instrumento. 

Scarduelli (2007) explica em sua dissertação de mestrado os recursos idiomáticos do 

violão utilizados por um compositor, dividindo-os em duas categorias: recursos idiomáticos 

implícitos e explícitos. Sua definição para recursos idiomáticos implícitos é o amplo uso de 

tonalidades, centros tonais e modos que possibilitam um maior uso de cordas soltas, 

consequentemente, permitindo maior exequibilidade das peças. Já os recursos idiomáticos 

explícitos são definidos como aqueles que exploram características e efeitos peculiares do 

instrumento, sendo um dos mais utilizados o movimento paralelo de acordes ou intervalos 

harmônicos acompanhado de nota pedal em corda solta. Podemos também destacar alguns 

recursos utilizados pela mão direita, como o rasgueado e o acorde arpejado.  
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Partindo das definições de Scarduelli (2007), podemos dizer que Mahle faz amplo uso 

tanto dos recursos idiomáticos implícitos, quanto dos explícitos, como será apresentado nos 

próximos exemplos. 

Os elementos encontrados tanto na Sonata, no Trio e no Concerto são construídos 

sobre a forma sonata, enquanto que a Suíte traz nos títulos de seus movimentos a base para a 

sua estruturação. As quatro obras de Mahle citadas acima são baseadas nos centros tonais de 

Lá ou de Mi. Apesar de a Suíte conter movimentos como a Rapsódia e a Passacale que usam 

recursos idiomáticos implícitos, como o beneficiamento das cordas soltas do violão, elas têm 

passagens atonais ou como o Ostinato que contem uma série dodecafônica na parte A e outra 

na parte B, como apresentado nos exemplos abaixo. 

 

Exemplo 5 – Rapsódia, compassos 1-4. 

 

Exemplo 6 – Passacalle, compassos 1-9. 

 

Exemplo 7 - Ostinato, compassos 1-5. 
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Exemplo 8 – Ostinato, compassos 26-33. 

Em relação à presença do idiomatismo recorrente tanto na Suíte (1975), como nas 

obras mais representativas para violão de Mahle podemos citar acordes com aproveitamento 

de cordas soltas, paralelismo de motivos melódicos, paralelismo de acordes, centros tonais 

que beneficiam a sonoridade do instrumento, efeitos como os harmônicos naturais e 

artificiais, tamboras, glissandos, pizzicato Bartók e utilização de toda a extensão do braço do 

violão. 

O Concerto Diálogo para Violão e Orquestra de Cordas, segundo Zanon (2007), “em 

um mundo ideal seria a primeira experiência de um jovem concertista a solar com orquestra”. 

Sendo um concerto pequeno, por volta de 10 minutos e sem um grande caráter virtuosístico 

seria uma boa experiência para um iniciante em solar com orquestra. 

Llerena comenta: 

Mahle faz desfilar ao longo dos dois movimentos do Diálogo uma ambientação de 

sabor nordestino onde violão e cordas protagonizam personagens repentistas. Com 

esta ideia em mente, o compositor intercala passagens de grande densidade com 

outras mais dançantes que evocam cenas pastorais da França impressionista 

(LLERENA, 1990). 

Este concerto tem um discurso muito interessante, pois o violão praticamente não toca 

simultaneamente com a orquestra, o que facilita ouvir a sua parte. Nos dois movimentos do 

Concerto (Largo e Vivo) o violão apresenta um motivo e a orquestra o segue, como 

apresentado abaixo (Exemplo 9).  

Segundo Ernst Mahle7: 

Eu não cheguei a ouvir, mas me disseram que o concerto do Villa-Lobos sem 

amplificação é muito difícil... Tem outros que tem orquestra sinfônica completa que 

acaba com o violão... Então dai tive a ideia de fazer o Diálogo, onde o violão toca e 

depois a orquestra toca. O tutti, e de vez em quando acompanha o violão. Foi uma 

forma bastante ideal... 

                                                 
7
 Entrevista concedida por Ernst Mahle a Pieter Rahmeier no dia 29/11/2013, na Associação Amigos 

Mahle em Piracicaba. 
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Exemplo 9 – Primeiro movimento do Concerto Diálogo, compassos 1-8. 

Sobre os aspectos idiomáticos que ficam mais evidentes no concerto são o uso de 

acordes explorando cordas soltas (Exemplo 10), a utilização de rasgueados (Exemplo 10) e da 

tambora (Exemplo 11), ligados mistos, harmônicos naturais, paralelismo cordal, o emprego 

de acordes que beneficiam a sonoridade do violão, com intervalos de terças e quartas e o 

emprego de pestanas e ainda a utilização de toda a extensão do braço do violão (Exemplo 11). 

 

Exemplo 10 – Primeiro movimento do Concerto Diálogo, compassos 29-40. 

O concerto é todo construído sobre os centros tonais de Lá e Mi, o que faz o violão 

soar muito bem. Pelo fato da afinação padrão do instrumento integrar em parte esses centros 

tonais, possibilitando assim uma sonoridade mais robusta e um maior conforto para a 

execução da obra. 
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Exemplo 11 – Concerto Diálogo (Cadenza), compassos 261-80. 

Voltando o olhar aos aspectos técnicos da obra, podemos dizer que não há uma grande 

exigência técnica para sua execução. No primeiro movimento (Largo) ele faz uso de pequenos 

motivos melódicos com e sem ornamentos (Exemplo 9, Exemplo 12), acordes arpejados ou 

em bloco e pequenos trechos escalares (Exemplo 10, Exemplo 12).  

 

Exemplo 12 – Primeiro movimento do Concerto Diálogo, compassos 55-62. 

No segundo movimento do concerto observa-se um forte emprego da escala 

pentatônica e de um andamento acelerado (indicação de vivo na partitura). Novamente o 

violão apresenta o tema e a orquestra responde. 
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Exemplo 13 – Segundo movimento do Concerto Diálogo, compassos 80-93. 

No exemplo abaixo temos alguns dos elementos técnicos utilizados no segundo 

movimento do concerto: acordes arpejados, escalas com mudanças de posições e acordes 

tocados com a utilização de rasgueo. Os recursos idiomáticos são os mesmos utilizados no 

primeiro movimento, mas Mahle os aborda aqui de uma forma mais virtuosística com 

passagens de escalas mais extensas, com duas ou três mudanças de posições, assim como o 

uso do rasgueo em trechos de final de seção. 

 

Exemplo 14 – Segundo movimento do Concerto Diálogo, compassos 128-155. 
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Exemplo 15 – Segundo movimento do Concerto Diálogo, compassos 181-7. 

Acima temos um exemplo de uma passagem onde o compositor utiliza acordes com 

pestana em movimentos paralelos com saltos de posição e ligados mistos na execução da frase 

mais aguda, apresentando mais um recurso idiomático explícito empregado no concerto. 

Zanon (2007) cita que na Sonata para Violino e Violão de 1985 “o material de sabor 

nordestino empregado por Mahle é perfeitamente adaptado ao uso da forma sonata”. A obra é 

dividida em três movimentos. No Alegro Moderato, em que o compositor faz uso da forma 

sonata, o violino apresenta o primeiro tema enquanto o violão toca o segundo tema 

contrastante. Segue abaixo um exemplo do trecho inicial da Sonata, em que o violão executa 

o acompanhamento utilizando uma grande extensão do braço do violão, com harmonias de 

intervalos de quartas e quintas e a utilização de escala pentatônica. 

 

Exemplo 16 – Primeiro movimento da Sonata para violino e violão, compassos 1-8. 

No exemplo abaixo temos o trecho onde o violão executa o segundo tema contrastante 

do primeiro movimento da Sonata e uma difícil passagem de terças intercalada com o tema. 
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Exemplo 17 Primeiro movimento da Sonata pra violino e violão, compassos 31-44. 

O segundo movimento é um Andantino no qual também há alternância de 

protagonismo dos instrumentos. Praticamente toda frase melódica ou rítmica apresentada pelo 

violino ou pelo violão é reexposta pelo outro instrumento. O compositor faz uso nesse 

movimento de terças cromáticas, trinados e harmônicos naturais e artificiais, tanto no violão 

quanto no violino. 

 

Exemplo 18 – Segundo movimento da Sonata para violino e violão, compassos 1-8. 

Aqui encontramos um motivo melódico e rítmico semelhante ao encontrado no quinto 

movimento da Suíte (Monólogo). Uma frase cromática que se move a cada tempo com uma 

figuração mais rápida (Exemplo 19, Exemplo 20). 
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Exemplo 19 - Segundo movimento da Sonata para Violino e Violão de Mahle, compassos 12-3. 

 

Exemplo 20 - Quinto movimento da Suíte (Monólogo), compassos 13-4.  

Abaixo segue um exemplo de terças paralelas usadas pelo compositor no 

acompanhamento do violão no segundo movimento. 

 

Exemplo 21 – Segundo movimento da Sonata para violino e violão, compassos 13-20. 

O último movimento é uma espécie de baião que é alternado com uma passagem em 

ritmo de valsa. O compositor faz uso de longas passagens escalares utilizando toda a extensão 

do violão, o que torna este movimento de difícil execução, como podemos ver logo abaixo: 

 

Exemplo 22 – Terceiro movimento da Sonata para violino e violão, compassos 24-33. 
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O uso das escalas modais e pentatônicas, a utilização de frases em terças e a 

valorização do caminho melódico dos baixos do violão, além das ideias e motivos rítmicos 

apresentados pelo compositor nos dão uma ideia clara do emprego da música brasileira e de 

elementos do folclore nordestino nesta obra. 

 

Exemplo 23 – Terceiro movimento da Sonata para violino e violão, compassos 1-8. 

Elementos idiomáticos presentes no concerto Diálogo também aparecem nesta Sonata 

como o uso de harmônicos naturais e artificiais, o emprego de acordes que explorem as cordas 

soltas do violão e a utilização de toda a extensão do braço do violão, segundo Scarduelli 

(2007), os recursos idiomáticos implícitos. 

O Trio de 1992 para Violino, Violão e Violoncelo dedicado ao violonista italiano 

Francesco Biraghi é dividido em três movimentos, moderato, andante e vivace. Neste Trio há 

um intrincado jogo de protagonismo entre os instrumentos, como apresentado no exemplo 

abaixo. 

 

Exemplo 24 - Primeiro Movimento do Trio para Violino, Violão e Violoncelo de Mahle, compassos 55-9. 
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Segundo o próprio compositor8: 

Porque ai é o seguinte, tendo o Sergio Belluco como professor de violão, ele 

conhecia violonistas italianos. Daí, tivemos a visita de um violonista de Milão, pra 

quem é dedicado a Sonata para Violão e Violino. Ele trabalha com música de 

câmara principalmente. Ele veio nos visitar aqui e gostou tanto do ambiente que 

voltou mais duas vezes. E a ele que foi dedicada uma boa parte das peças. Ele 

tocava mais música de câmara, com flauta, violino, violoncelo. 

Os recursos técnicos violonísticos empregados no Trio são mais simples do que nas 

outras obras do compositor levantadas anteriormente. Aqui há o uso de arpejos e escalas do 

centro tonal de lá, o que não torna sua execução fácil, pois o compositor utiliza toda a 

extensão do violão novamente além da complexa junção dos instrumentos. Se considerarmos 

que são dois instrumentos de cordas friccionadas e um de corda pinçada, isso torna o 

entrosamento dos instrumentistas mais intrincado (Exemplo 24). 

A utilização de formas clássicas, muito característica do neoclassicismo e o uso de 

elementos folclóricos ficam evidentes nas obras para violão de Mahle. Na Suíte, estes 

recursos ficam em menor destaque, a não ser pelo uso do termo suíte, usado por vários 

compositores ao escrever para violão. Podemos citar a Suíte de Guerra-Peixe, a Pequena Suíte 

de Radames Gnatalli e a Suíte de Ernst Krenek, um dos professores que Mahle estudou. Tanto 

a suíte de Guerra-Peixe quanto à de Krenek são construídas a partir da técnica dodecafônica 

(DUDEQUE, 1994). 

Algumas técnicas empregadas na Suíte que não são usadas nas outras obras para 

violão do compositor são a scordatura, tambora, trecho inteiro executado apenas pela mão 

esquerda e uma grande variedade tímbrica e expressiva indicada pelo compositor. Além disso, 

ainda há o uso de uma série dodecafônica no último movimento, Ostinato. Todos estes 

elementos são muito recorrentes nas obras mais modernas para o violão do período. 

Com relação aos elementos recorrentes nas obras analisadas e na Suíte temos a 

questão idiomática como principal fio condutor, afirmando novamente a proximidade de 

Mahle com um melhor desenvolvimento técnico de sua escrita para violão. O que difere é que 

tanto a Sonata quanto o Trio e o Concerto têm como maior predominância a utilização de 

recursos idiomáticos implícitos e na Suíte o emprego é relevante tanto dos implícitos quanto 

os explícitos. O cuidado do compositor com centros tonais que beneficiem o instrumento, a 

                                                 
8
 Entrevista concedida por Ernst Mahle a Pieter Rahmeier no dia 29/11/2013 na Associação Amigos 

Mahle em Piracicaba. 
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utilização da ressonância do violão, harmônicos artificiais e naturais e o amplo uso de toda a 

extensão do braço do instrumento é predominante em toda a sua obra para violão. 
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2  A SUÍTE (1975)  

Neste capítulo apresentamos os elementos estilísticos, técnicos e idiomáticos da Suíte 

bem como os elementos do manuscrito e da versão digitalizada. A Suíte foi composta em 

1975 e é considerada por Zanon (2007) a obra mais “ambiciosa” para violão de Mahle. Em 

1978 o compositor separou três movimentos para concorrer o Prêmio Funarte de 1978/1979, 

com o título de Três Peças para Violão (Monólogo, Diálogo e Moto Perpetuo), a qual ficou 

com o prêmio de menção honrosa.  

O termo Suíte vem do francês e quer dizer “emparelhar” ou “suceder”. Em um modo 

geral, segundo David Fuller em seu artigo no Grove Music Online, a suíte é qualquer 

conjunto de peças instrumentais a ser executado como uma seção única. O termo, até meados 

do século XIX, era designado para representar um conjunto de danças.  

No início do século XX com a pesquisa da musicologia, a descoberta de suítes 

esquecidas do período barroco, a dissolução do sistema tonal, o nacionalismo e a busca de 

formas e estilos levaram compositores como Richard Strauss, Igor Stravinsky, Arnold 

Schoenberg e Paul Hindemith a compor utilizando a forma suíte. Sobre isto José Maria Neves 

aponta: 

Muito mais do que a busca de um espírito clássico, esse neoclassicismo parece 

voltar-se para o aspecto estritamente formal. O lado divagatório do poema sinfônico 

e de toda a música de programa do final do romantismo é recusado, ao passo que as 

formas pré-clássicas se apresentam como meio eficaz para disciplinar o ato criador. 

Entre essas formas, a da suíte terá posição privilegiada, e de todas as outras grandes 

formas se manifestarão como uma nova visão da suíte, inclusive a sonata e o 

concerto grosso. (NEVES, 2008, p. 166). 

A Suíte de Mahle é uma obra composta de seis movimentos Rapsódia, Passacale, 

Diálogo, Moto Perpétuo, Monólogo e Ostinato. Estruturalmente, está muito mais alinhada 

com relação aos títulos de seus movimentos e não a uma suíte de danças como foi comumente 

utilizado. Há apenas um registro da Suíte encontrado em CD. O violonista Marcus Llerena 

(2007) gravou dois movimentos da obra, Rapsódia e Moto Perpétuo. E no Programa de rádio 

de Fabio Zanon (2007) encontramos um registro desta obra de forma integral realizada pelo 

violonista Álvaro Henrique, a qual foi realizada especialmente para o programa em questão. 

Podemos citar duas obras do repertório standard do violão – do mesmo período – de 

compositores de importância dentro da história do instrumento, que utilizam os mesmos 

elementos de vanguarda apresentados na Suíte, Momentos I de Marlos Nobre e Canticum de 

Leo Brouwer. 
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Segundo João Raone Tavares da Silva (2007), Momentos I de 1974 foi a primeira peça 

composta para violão solo por Marlos Nobre. Apesar disso, ela já demonstra uma refinada 

concepção instrumental, usando elementos como pizzicato ala Bartók, mudança de afinação 

de uma corda do violão durante a execução, uso de harmônicos naturais e artificiais, uso dos 

rasgueados, exploração da ressonância natural do instrumento, uso de acordes explorando 

cordas soltas, entre outros. 

O primeiro contato que o ouvinte desavisado tem com Momentos I pode ser algo 

assustador. Especialmente quando ouvida em concerto, essa peça pode surpreender 

desde a primeira nota, um pizzicato Bartók, ou seja, o violonista puxa a corda para 

cima com força, deixando-a bater na escala do instrumento. Mais adiante, chama a 

atenção o momento em que a sexta corda do violão é afinada de mi para ré, em 

plena execução. Há também, em Momentos I, o apreço pela tradição formal com a 

adoção, também bastante livre e inventiva, do arcabouço da forma-sonata clássica 

como sustentação estrutural desta obra. Há algo de verdadeiramente irônico e 

intrigante nas indicações de andamento, dinâmica e expressão, extremamente 

contrastantes, indo do ppp ao sfff, [...] (SALLES, 2003, p.38). 

A obra Canticum do cubano Leo Brouwer foi composta por volta de 1968 e fez mais 

sucesso do que o compositor esperava. Foi construída como uma pequena peça didática para 

que jovens violonistas conhecessem os clichês da música de vanguarda. Segundo o 

compositor “é uma peça forte, interessante, com coisas muito abruptas, arrítmicas, de muitos 

contrastes que se tocam de maneira cômoda, sem angustias”. (ALDERETE, 2007) 

Emilio Pujol, em seu depoimento sobre Canticum nos diz: “Desde en Homenaje a 

Debussy, no habia oido uma obra para guitarra como Canticum de Leo Brouwer, que se 

convertiera igualmente em outro punto de partida para la historia de este instrumento”. 

(ALDERETE, 2007). 

Nas duas obras acima, tanto em Momentos I de Nobre, quanto em Canticum de 

Brouwer podemos perceber os mesmos elementos estruturais, técnicos e idiomáticos 

apresentados na Suíte de Mahle. Variações abruptas de timbre, expressão e dinâmica, 

trinados, rasgueados, pizzicato Bartók, alteração de afinação, uso da ressonância do 

instrumento. Seguem abaixo alguns exemplos: 
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Exemplo 25 – Segundo Movimento do Canticum (Ditirambo) de Leo Brouwer, sistema 6 (sem indicação de 

compasso). 

 

Exemplo 26 – Primeiro Movimento da Suíte de Ernst Mahle (Rapsódia), compassos 5-6.  

Como um típico compositor neoclassicista, Mahle tomou emprestado elementos 

“antigos”, a partir dos quais promove transformações do ponto de vista da forma, da harmonia 

e do ritmo. Segundo o John Rink no Grove Music Online, rapsódia vem do grego, rhapsodos, 

sendo a declamação de uma poesia épica que não é acompanhada por instrumento musical. É 

uma composição musical de caráter agitado e usualmente com um espírito improvisatório. Na 

Rapsódia o compositor opõe materiais de quartas e terças a blocos de segundas maiores e 

menores que são tocados em forma de acordes ou trinados, além de um trecho ligeiro 

executado só pela mão esquerda utilizando ligados mistos. 

Neste movimento o compositor não utiliza fórmula de compasso. Há ainda o emprego 

de acordes (Exemplo 29) e linhas melódicas que caminham paralelamente, juntamente com o 

emprego da tambora, do rasgueado e de harmônicos naturais. Apesar de algumas passagens 

atonais e um motivo rítmico que dá sustentação à obra (primeiro motivo grafado no exemplo 

abaixo) nós temos o centro tonal de Mi que é recorrente em todo o movimento, como 

podemos observar no exemplo abaixo: 
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Exemplo 27 – Rapsódia, compassos 1-6. 

No exemplo abaixo separamos o trecho que deve ser executado apenas pela mão 

esquerda em ligados mistos. Na gravação de Llerena ele o executa tocando com a mão direita 

a primeira nota do grupo de quatro semicolcheias. Logo em seguida a este trecho temos a 

tambora executada em semicolcheias também. 

 

Exemplo 28 – Rapsódia, compassos 7-15. 



 44 

 

Exemplo 29 – Rapsódia, compassos 25-28. 

O Grove Music Online, no artigo de Alexander Silbiger, explica que a passacaglia 

surgiu na Espanha no século XVII, onde os guitarristas improvisavam sobre uma breve 

sequência cadencial de acordes. O segundo movimento, Passacale, apresenta a linha do baixo 

com o movimento cromático de notas, afrouxando e apertando a tarraxa do violão e ainda, em 

vários momentos, o uso pizzicato Bartók. Mahle explica na entrevista concedida para esta 

pesquisa que a ideia surgiu do movimento que se realiza para afinar o violão. A utilização de 

blocos de acordes, trechos atonais, apojaturas, harmônicos naturais e pequenos motivos 

melódicos são intercalados pelo movimento do baixo. 

 

Exemplo 30 – Passacalle, compassos 1-9. 

A seguir temos um exemplo de um movimento paralelo de acordes aonde o baixo se 

mantem na nota Ré (sexta corda) e um arpejo na parte aguda do violão vai evoluindo até 

chegar à região grave do instrumento e voltar a acontecer o movimento cromático do baixo 

com o uso da tarraxa. 
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Exemplo 31 – Passacalle, compassos 25-33. 

Segundo o dicionário Houiass (2001), diálogo é trocar opiniões, comentários, com 

alternância de papéis de falante e ouvinte, ou seja, uma conversação em que pode haver 

alternância de proposições e ideias diferentes. O movimento Diálogo, em concordância com a 

definição acima, justamente alterna oitavas enérgicas e fortes com acordes ou terças suaves. 

Há ainda sobreposições de ideias melódicas a semelhança do que ocorre muitas vezes numa 

conversação com as sobreposições de falas e ideias. 

Segue abaixo o exemplo onde temos as oitavas alternadas com os acordes. Outra 

característica deste movimento é a utilização de ritmos sincopados, elemento marcante da 

música brasileira, recurso que não havia aparecido nos dois primeiros movimentos da Suíte. 

Ainda como recurso técnico neste movimento nós temos a ampla utilização de ligados e 

glissandos. 
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Exemplo 32 – Diálogo, compassos 1-10. 

Na seção abaixo nós temos um trecho homofônico onde primeiramente se apresenta na 

região aguda a melodia principal que se encaminha para a região grave invertendo os papéis 

de acompanhamento e solo. 

 

Exemplo 33 – Diálogo, compassos 21-34. 

A utilização de toda a extensão do braço do instrumento dificulta sua execução e deixa 

claro o domínio do compositor em sua escrita para o violão. Segue o exemplo: 
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Exemplo 34 – Diálogo, compassos 41-51. 

No quarto movimento, Moto Perpétuo, ele apresenta um motivo de cinco notas que 

parece girar, ora cromático, ora em arpejos de quartas. Michael Tilmouth escreve em seu 

artigo no Grove Music Online, que moto perpétuo é uma peça ou movimento de figuração 

rápida e movimento contínuo. Outro elemento de destaque nesta peça é a acentuação 

assimétrica causada pela fórmula de compasso, que é de cinco por oito, e pela alternância de 

acordes arpejados formados por três ou duas notas, além de motivos melódicos de três notas, 

escalas cromáticas e a utilização de movimento paralelo dos motivos melódicos e dos acordes. 

 

Exemplo 35 – Moto Perpétuo, compassos 1-20. 

 

Exemplo 36 – Moto Perpétuo, compassos 21-27. 
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O Monólogo é uma espécie de recitativo, um movimento mais leve que antecipa o 

sexto movimento, rápido e de difícil execução. Segundo Houiass (2001), um recitativo é um 

ato de recitar e o monólogo seria o discurso que apenas uma pessoa fala. Logo, o Monólogo 

se situa numa posição oposta ao Diálogo (3º movimento) onde temos pequenos trechos 

melódicos intercalados por blocos de acordes. O emprego de frases cromáticas, movimentos 

paralelos de acordes, harmônicos artificiais e naturais são retomados neste movimento, como 

mostrados nos exemplos abaixo: 

  

Exemplo 37 – Monólogo, compassos 1-7. 

 

Exemplo 38 – Monólogo, compassos 22-6. 

O Ostinato contém compassos e acentuações assimétricas, além de um andamento 

acelerado. Há uma figuração rítmica e melódica, criada a partir de uma série dodecafônica em 

que, durante a peça, é acrescentada pausas em determinados pontos da série, mas sem alterá-

la. Segundo o dicionário Houiass (2001), ostinato é um recurso composicional onde uma 

figura rítmica ou melódica é repetida obstinadamente ao longo de uma composição. Ele serve 

de base para formas “clássicas” como a chacona, folia, passacaglia, etc. 

Mahle sugere sua afinação com a terceira corda em Fá sustenido - afinação muito 

recorrente em transcrições para o violão de obras do alaúde renascentista -, para facilitar sua 
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execução. Apesar da complexidade da peça ela é executada inteiramente nas primeiras 

posições do braço do violão. 

 

Exemplo 39 – Ostinato, compassos 1-15. 

 

Exemplo 40 – Ostinato, compassos 32-41. 

Na segunda parte da peça o compositor utiliza outra série dodecafônica, mas agora 

uma oitava acima e acrescenta baixos para dar sustentação a seção. Ao final Mahle 

reapresenta a série do início. 

Além de Mahle utilizar os elementos já citados, como o pizzicato Bartók e a 

scordatura, para a construção dos movimentos, há também uma variação de contrastes muito 

grande na dinâmica, no andamento e na expressão. Sendo assim, podemos perceber aí os 

elementos de “vanguarda” coexistindo com elementos neoclássicos. Tanto os recursos 

idiomáticos implícitos como os explícitos são encontrados durante os seis movimentos da 

Suíte. 

Sobre a construção da edição, esta se dá com base no manuscrito do autor e na versão 

digitalizada e comercializada pela Associação Amigos Mahle. As duas fontes citadas 

apresentam poucas indicações quanto a andamentos, digitação de mão esquerda e nenhuma 
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sugestão para mão direita, e ainda alguns símbolos e termos pouco comuns na escrita para 

violão, além de apresentar discrepâncias entre elas. 

Na versão do manuscrito (MAHLE, 1975) da peça encontramos algumas diferenças 

pontuais em relação à edição digitalizada pela Associação Amigos Mahle. Há falta de 

indicação de acento e dinâmica que o compositor escreve em seu manuscrito. Há algumas 

diferenças de ritmos e alturas em compassos inteiros, bem como a ausência de pausas na 

versão digitalizada.  

Na edição digitalizada encontramos exemplos disso como uso do numeral “0”, às 

vezes para representar harmônicos e, em outros momentos, corda solta (Exemplo 41, 

Exemplo 42). Há também a utilização de parênteses para indicar harmônico (Exemplo 42), 

verifica-se, desta maneira, uma dubiedade na notação que é desejável evitar. O emprego de 

termos como atadilho e roseta (Exemplo 41, Exemplo 47) que foram substituídos por outros 

mais usuais como sull ponticello ou metálico e sull tasto ou dolce.  

 

Exemplo 41 – Passacale, compassos 1-4. 

 

Exemplo 42 – Passacale, compassos 30-2. 

 

 

Exemplo 43 – Rapsódia, compassos 35-7.  
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Na versão digitalizada há alguns elementos de escrita que dificultam a leitura, como 

acidentes sobrepostos a notas e linhas suplementares emendadas que foram revistos em nossa 

edição para auxiliar o intérprete em sua execução.  

 

Exemplo 44 – Diálogo, compassos 21-8. 

Há também trechos inteiros que demandaram reflexão sobre digitação de mão direita e 

esquerda como os exemplos abaixo (Exemplo 44, Exemplo 45, Exemplo 47), bem como 

digitações propostas pelo compositor (Exemplo 46), que tornam algumas passagens quase 

inexequíveis, como é o caso do exemplo 46, onde Mahle sugere que seja feita em apenas uma 

corda. 

 

Exemplo 45 – Moto Perpétuo, compassos 1-5. 

 

Exemplo 46 – Monólogo, compassos 20-1. 

 

Exemplo 47 – Ostinato, compassos 1-4. 
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O manuscrito da Suíte é datado de 14 de dezembro de 1975 e está com uma escrita 

mais clara e definida em relação à versão digitalizada, mas não é disponibilizado para os 

interessados na obra, e sim a versão digitalizada que contém vários elementos discrepantes do 

manuscrito. A cópia do manuscrito que é apresentada nesta pesquisa foi adquirida em uma 

visita à biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 

A versão digitalizada foi construída pelo próprio compositor e pela Associação 

Amigos Mahle através do programa de edição de partituras Encore. Além das diferenças em 

relação ao manuscrito foram encontrados problemas de escrita em vários momentos da obra 

dificultando assim, o entendimento de alguns dos elementos apresentados pelo compositor. 

Várias das diferenças apresentadas pelas fontes só vieram a ser solucionadas após a realização 

da entrevista com Mahle. 

2.1  DISCREPÂNCIAS ENTRE O MANUSCRITO E A VERSÃO 

DIGITALIZADA 

As fontes adotadas são o manuscrito da Suíte, de 14 de dezembro de 1975 e a versão 

digitalizada pelo próprio compositor e comercializada pela Associação Amigos Mahle. As 

diferenças apontadas entre elas receberam uma análise para chegarmos à nossa edição da 

Suíte, partindo do conhecimento prévio sobre as escolhas estilísticas, técnicas e idiomáticas 

de Mahle em sua obra para violão e da entrevista com o próprio. 

Para a explanação das diferenças existentes entre as fontes da Suíte, adotamos a 

seguinte convenção: 

Manuscrito da Suíte – MS 

Versão digitalizada pela Associação Amigos Mahle – VD 

Nossa Edição Crítica - EC 

As comparações são realizadas referindo-se às notas diferentes, indicações de 

dinâmica, andamento e agógica, valores rítmicos, simbologia específica do violão e demais 

características observáveis; em seguida apresentamos uma conclusão de nossas escolhas 

assumidas para as edições. 
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Diferenças encontradas na Rapsódia (1º movimento): 

LOCALIZAÇÃO: MS: VD: 

Compasso 2 No 1º acorde há uma fermata; Não há fermata; 

Compasso 5 No 1º acorde há uma fermata; Não há fermata; 

Compasso 5 No trinado há indicação de 

acelerando depois ritenuto; 

Não há indicação de 

acelerando e de ritenuto; 

Compasso 20 Há indicação de legato no 1º 

acorde; 

Não há indicação; 

Compasso 29 No 2º tempo, há uma indicação 

de dedilhado para se executar o 

trecho na segunda e terceira 

cordas do violão;  

Não há indicação de 

dedilhado; 

Compassos 29 e 30 Indicação de legato a cada 

grupo de oito semicolcheias; 

Não há indicação de legato; 

Compasso 33 e 34 Na barra de compasso há uma 

fermata;  

Não há fermata; 

Compasso 34 Há uma indicação de adágio;  Não há indicação de adágio; 

 

Sobre as diferenças do compasso 2 e 5, Mahle comenta em entrevista concedida para 

esta pesquisa, que estes dois acordes por si só, já são bem longos e sua duração de tempo não 

é bem precisa, ele diz que a fermata não faz muita diferença neste caso específico. Nós 

optamos em por manter as fermatas em nossa EC para reforçar a intenção do compositor em 

deixar soar os acordes.  

A indicação de legato da VD no compasso 20, decidimos manter em nossa EC por 

achar que fica mais clara a ideia de sustentação das notas graves e agudas enquanto soa a 

melodia em um região intermediária.  

A indicação de dedilhado do compasso 29 apresentada no MS não foi mantida em 

nossa EC por não concordarmos com a sua escolha. Mahle dá esta liberdade ao intérprete em 

sua obra, ele acredita que o bom performer tem autonomia para escolher os dedilhados da 

forma que melhor lhe convir. No capítulo 4 apresentamos nossas escolhas de dedilhado. Em 

nossa EC apenas deixamos a partitura livre de dedilhados que estavam indicados no MS ou na 

VD que eram inexequíveis. 
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No trecho que vai do compasso 29 ao 32, há um motivo melódico que se repete nos 4 

compassos. Nos compassos 29 e 30 há indicação de legato a cada grupo de 4 semicolcheias e 

no outros dois compassos não há. Preferimos optar por indicar este legato nos quatro 

compassos para dar a intenção de homogeneidade que acreditamos que o trecho exige. 

Entre os compassos 33 e 34 no MS há uma fermata na barra de compasso que na VD 

não há. Optamos por indicá-la na EC por acreditar que é o final de uma seção e o início de 

outra, até porque o compositor já havia utilizado este recurso em outras seções da peça. 

No início do compasso 34, Mahle faz uma indicação de adagio no MS e na VD não, 

em entrevista ele concorda em manter esta indicação. Por não ter revisado a obra, deixou de 

escrever esta indicação na VD. 

Principais diferenças apresentadas na Rapsódia (1º Movimento): 

Outra indicação que falta no compasso 5 na VD é o acelerando e o ritenuto, que 

optamos por manter como está o MS. A indicação de deixar o trinado soar o máximo possível 

também foi mantida em nossa EC. 

 

Exemplo 48 – Rapsódia (VD), compassos 5-6. 

  

Exemplo 49 – Rapsódia (MS), compassos, 5-6. 

No compasso 32 há divergência de notas. No MS há um Sol# e Si na terceira 

semicolcheia do segundo e do quarto tempo, como segue no exemplo abaixo: Mahle credita 

este erro também ao fato de não ter revisado sua VD. As notas mantidas na EC são do MS. 
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Exemplo 50 – Rapsódia (MS), compasso 32. 

Enquanto que na VD há um Fá# e Dó, como no exemplo abaixo. Ainda há a questão 

de acavalamento de elementos e isso é um dos problemas da versão digitalizada da Suíte em 

vários pontos. 

 

 

 

 

Exemplo 51 – Rapsódia (VD), compasso 32. 

Diferenças encontradas na Passacale (2º Movimento): 

LOCALIZAÇÃO: MS: VD: 

Compasso 14 Não há indicação de ligadura de 

sustentação entre a última nota do 

compasso e a 1º nota do compasso 

15; 

Há uma indicação de ligadura de 

sustentação entre a última nota do 

compasso e a 1º nota do 

compasso 15; 

Compasso 22 Há uma indicação de fortíssimo;  Não há indicação de fortíssimo; 

Compasso 23 

 

Há um sinal de decrescendo em 

cima da 1º nota e outro sinal de 

decrescendo no final do compasso; 

Não há as indicações de dinâmica 

apresentadas no MS; 

 

Compasso 24 Há uma indicação de crescendo no 

começo do compasso;  

Não há indicação de crescendo; 

Compasso 29 Há uma indicação de crescendo a 

partir da 2º colcheia do 2º tempo;  

Não há indicação de crescendo; 

 

Estas diferenças apresentadas nos pareceram como erros de revisão e mantemos em 

nossa EC a versão do MS. 
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Principais diferenças encontradas na Passacale (2º Movimento): 

No compasso 14, na última semicolcheia do segundo tempo, há um ligado de 

sustentação entre essa nota e a semínima do terceiro tempo. Como as outras diferenças 

encontradas na Passacalle optamos por manter a versão do MS, até porque estas diferenças 

foram apresentadas ao compositor em entrevista e ele concordou em manter a versão do MS. 

 

 

 

 

 

Exemplo 52 - Passacale (MS), compasso 14. 

Enquanto que na VD, não há ligadura de sustentação como apresentada acima no MS 

na VD. Segue exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

Exemplo 53 – Passacale (VD), compasso 14. 

No compasso 26 há divergência de notas. No MS há um Si bequadro no 3º tempo, 

como segue exemplo abaixo. Da mesma forma das outras diferenças encontradas na 

Passacalle optamos pelo MS por esta divergência parecer um erro de grafia. 

 

 

 

 

Exemplo 54 – Passacale (MS), compasso 26. 
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Na VD não há indicação de bequadro, subentendendo que se deve manter a indicação 

de bemol usado na nota si anterior: 

 

 

 

 

Exemplo 55 – Passacale (VD), compasso 26. 

Diferenças encontradas no Diálogo (3º Movimento): 

LOCALIZAÇÃO: MS: VD: 

Compassos 8, 50, 51, 54, 56 

e 58; 

Há indicações de ligado; Não há indicações de ligado; 

 

Principais diferenças encontradas no Diálogo (3º Movimento): 

Nos compassos 8, 50, 51, 54 e 56 na VD não há indicação de ligado, sendo que em 

vários outros momentos similares da obra existe a indicação, como seguem os exemplos 

abaixo. Optamos por manter todas as indicações de glissando e ligado que estavam contidas 

no MS pelo fato da VD não ter sido revisada por ninguém. 

 

 

 

 

Exemplo 56 – Diálogo (MS), compasso 8. 

 

 

 

 

Exemplo 57 – Diálogo (VD), compasso 8. 
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No compasso 13 há divergência de nota. A segunda nota (Dó sustenido) do MS é 

mantida alterada em outra ocorrência, mas na VD o segundo Dó é alterado para bequadro. 

Fizemos a opção de manter a versão do MS pelo mesmo motivo das outras ocorrências no 

Diálogo. 

 

Exemplo 58 – Diálogo (VD), compasso 13. 

 

Exemplo 59 – Diálogo (MS), compasso 13. 

Diferenças encontradas no Moto Perpétuo (4º Movimento): 

Tanto o MS quanto a VD há pouco espaço entre as pautas e ficou confusa a leitura da 

peça. Alguns sinais de dinâmica e agógica ora parecem ser da pauta de cima ora da pauta de 

baixo. Com um maior espaço entre os sistemas as informações ficariam mais claras. 

LOCALIZAÇÃO: MS: VD: 

Compasso 99 Há indicação de diminuendo; Não há indicação de 

diminuendo; 

Compasso 112 Há indicação de piano; Não há indicação de piano; 

 

As indicações ocorridas no MS foram mantidas em nossa EC por não ter havido 

revisão da VD. 

Principais diferenças encontradas no Moto Perpétuo (4º Movimento): 

No compasso 116 do MS, há indicação de harmônico na última nota da peça, como no 

exemplo apresentado abaixo. O compositor, em entrevista, comenta que este harmônico deve 

ser mantido, pois os harmônicos da primeira corda soam muito bem e se confundem a nota 

real e tocar a nota real neste caso ficaria muito difícil. 
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Exemplo 60 – Moto Perpétuo, compasso 116. 

Enquanto que na VD na há indicação do harmônico.  

 

 

Exemplo 61 – Moto Perpétuo, compasso 116. 

Diferenças encontradas no Monólogo (5º Movimento): 

LOCALIZAÇÃO: MS: VD: 

Compasso 20 Há indicação de forte;  Não há indicação de forte; 

Compasso 22 Há pausa de colcheia, de semínima e 

de mínima;  

Não há indicação de pausas; 

Compasso 31 Há indicação de pausa de semínima e 

de mínima. Há indicação de 

dedilhado na 4º corda do violão para 

as colcheias do 3º tempo;  

Não há indicação de pausa de 

semínima e de mínima. Não há 

indicação de dedilhado da mão 

esquerda das colcheias do 3º 

tempo na 4º corda; 

Compasso 33 Há indicação de pausa de semínima e 

mínima; 

Não há indicação de pausa de 

semínima e mínima; 

Compasso 35 Há indicação de acento no acorde do 

3º tempo; 

Não há indicação de acento; 

Compasso 37 Há indicação de parênteses entre 

harmônicos;  

Não há indicação de parêntesis; 

 

Mahle comenta em entrevista que as pausas que não estão dispostas na VD não fazem 

falta, mas decidimos colocá-las em nossa EC por achar que a sua subtração modifica a leitura 

da obra. As visualizações das partes, como o acompanhamento em acordes e as melodias, 

ficam mais claras e precisas ao intérprete com a adição das pausas em questão. Acrescente a 

isso o fato de que em alguns momentos na VD elas estão presentes e em outros não. 

Decidimos então padronizar e manter todas elas. Os harmônicos indicados no compasso 37 

foram mantidos entre parêntesis em nossa EC, pois eles representam uma ideia de silêncio e 
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não de som. O compositor quer que se abafem estas notas e não as deixe soar, por este motivo 

também optamos pelas notas entre parêntesis.   

Principais diferenças encontradas no Monólogo (5º Movimento): 

No compasso 8 do MS, os acordes estão todos iguais, como no exemplo abaixo: 

 

 

 

Exemplo 62 – Monólogo (MS), compasso 8.  

Já na VD, na terceira repetição do acorde, está sem a nota Dó sustenido. Segue 

exemplo abaixo. Esta subtração pareceu uma falha de revisão, como dito pelo próprio 

compositor em entrevista. Então preenchemos este acorde em comparação aos demais em 

nossa EC. 

 

 

 

Exemplo 63 – Monólogo (VD), compasso 8. 

No compasso 25 do MS, há ligadura de sustentação do primeiro acorde ao acorde do 

compasso 26 e uma pausa de semínima no último tempo. Segue exemplo abaixo: 

 

 

 

 

Exemplo 64 – Monólogo (MS), compassos 25-6. 

Já na VD, não há nem a ligadura de sustentação nem a pausa de semínima. Segue 

exemplo abaixo. Sobre este trecho Mahle comenta: 

É, estas notas mais graves soam durante mais tempo. Tem uma regra que não achei 

em nem um livro, ela diz que quando é grau conjunto, ela apaga o efeito da nota 

anterior, mas quando é salto, a nota anterior ainda fica no ouvido. Os compositores 

usam isso, porque se você toca um arpejo, nem que não soe as notas, elas vão ficar 
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no ouvido. Agora, se você toca uma escala, a ultima nota fica no ouvido, mas as 

outras que estão no meio, o ouvido esquece.
9
 

Por esta explanação do compositor decidimos optar pela versão do MS em nossa EC. 

 

 

 

 

Exemplo 65 – Monólogo (VD), compassos 25-6. 

No compasso 38, no MS, não há indicação de acento na última nota da peça. Neste 

trecho houve um erro de grafia na VD, a indicação de acento ficou confusa entre os dois 

sistemas, parecendo se referir à última nota da peça, no compasso 38, mas comparando com o 

MS vemos que ela se referia ao acorde do compasso 35, e assim foi mantido em nossa EC. 

 

 

 

 

Exemplo 66 – Monólogo (MS), compasso 38. 

Já na VD há indicação de acento na última nota da peça. Segue exemplo abaixo: 

 

 

 

Exemplo 67 – Monólogo (VD), compasso 38. 

Diferenças encontradas no Ostinato (6º Movimento): 

Indicação e explicação do asterisco no final da folha como nos demais movimentos e 

no manuscrito.  

                                                 
9
 Entrevista concedida por Ernst Mahle a Pieter Rahmeier no dia 29/11/2013, na Associação Amigos 

Mahle em Piracicaba. 
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LOCALIZAÇÃO: MS: VD: 

Compasso 5 Há indicação de acento na 

primeira colcheia (nota mi); 

Não há indicação de acento; 

Compasso 9, 11, 13 e 14 Não há indicação de asterisco;   Há indicação de asterisco; 

Compasso 13 Há indicação de acento no dó 

(5º tempo); 

Há indicação de acento no 

sol (4º tempo); 

Compasso 31 Há uma indicação de digitação 

inexequível;  

Há uma indicação de 

digitação inexequível; 

Compasso 70 Não há indicação de asterisco;  Há indicação de asterisco; 

Compasso 82 Há uma indicação de acento na 

1º colcheia do compasso; 

Não há indicação de acento; 

Compasso 91 Há uma indicação de fermata 

no ultimo acorde da peça; 

Não há indicação de fermata; 

 

Como há várias diferenças de acento e asterisco entre as duas fontes o compositor 

sugeriu que se mantenha a versão do MS, levando em consideração, mais uma vez, que a VD 

não havia sido revisada. 

Principais diferenças encontradas no Ostinato (6º Movimento):  

No compasso 41, há divergência de notas. No MS nós temos notas alternadas com 

pausas de colcheias, enquanto que na VD nós temos o compasso preenchido com notas. O MS 

foi tomado como referência mais uma vez neste trecho. Segue os exemplos abaixo: 

 

Exemplo 68 – Ostinato (MS), compasso 41. 

 

Exemplo 69 - Ostinato (VD), compasso 41. 
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No compasso 71 do MS, há indicação de acento na 4º colcheia (nota Sol) e não há 

asterisco. Como nos outros casos apresentados no Ostinato, o MS foi tomado como referência 

em nossa EC. 

 

 

 

Exemplo 70 - Ostinato (MS), compasso 71. 

Enquanto que na VD a indicação de acento está na 3º colcheia (nota Ré) e há 

indicação de asterisco. 

 

 

 

Exemplo 71 - Ostinato (VD), compasso 71. 
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3  EDIÇÃO DA SUÍTE  

Após a contextualização realizada no primeiro capítulo sobre Mahle e a sua obra para 

violão, e logo em seguida no segundo capítulo apresentarmos a Suíte e as divergências 

encontradas na comparação entre as fontes, realizamos então a construção das edições as 

quais são o cerne deste trabalho: uma de caráter crítico e outra voltada à execução. Logo, 

achamos necessário delimitar os termos: edição crítica e edição de performance. 

Segundo o dicionário Houiass (2001) a palavra edição quer dizer a “reprodução, 

publicação e difusão comercial de um editor por uma obra” e a palavra crítica é a “capacidade 

de avaliar minuciosamente tanto uma produção artística ou cientifica quanto um costume”. Já 

o termo performance quer dizer  o “exercício de atuar ou de desempenhar”. 

Editar, portanto, consiste em uma série de escolhas, embasadas, decisões 

criticamente informadas para o ato de interpretativo. Edição, por outro lado, consiste 

na interação entre a autoridade do compositor e a autoridade do editor. 

Compositores exercem sua autoridade sobre as fontes criadas por eles próprios ou 

sob sua supervisão direta, embora, como discutiremos a seguir, essa autoridade é 

afetada e limitada pelas instituições sociais, políticas e econômicas através do qual 

essas fontes são produzidas e divulgadas. A autoridade de compositores se estende, 

pelo menos indiretamente, as fontes cuja produção eles não supervisionam 

diretamente [...]. 
10

(GRIER, 1996, p.2-3, tradução nossa) 

Como Grier nos mostra acima, editar é o ato de assumir escolhas e tomar decisões que 

interferem diretamente no discurso musical final. Costa (2012) comenta que estas escolhas 

devem estar “subsidiadas em profunda assimilação estrutural e artística do texto musical”, 

porque o seu papel é fundamental. O editor é o mediador entre o compositor e o performer. 

Segundo a autora Margareth Bent (apud GRIER, 1996, p. 3), fazer uma boa edição é 

um ato crítico e envolve especialmente o material musical em todos os níveis, do grande ao 

pequeno. Entendemos que Bent descreve assim a necessidade de analisar o texto musical de 

maneira ampla, abrangendo a forma e estrutura, e de maneira minuciosa, onde compassos ou 

mesmo notas merecem uma discussão para estabelecer as decisões finais de edição. 

                                                 
10

 Editing, therefore, consists of series of choices, educated, critically informed choices; in short, the act 

of interpretation. Editing, moreover, consists of the interaction between the authority of the composer and the 

authority of the editor. Composers exert their authority over sources created by themselves or under their direct 

supervision, although, as discuss below, that authority is affected and limited by the social, political and 

economic institutions through which those sources are produced and disseminated. The authority of composers 

extends, at least indirectly, to sources whose production they do not directly supervise […]. 
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Desta forma o conhecimento sobre a música de Mahle e a entrevista com o compositor, 

além do levantamento das diferenças entre as fontes, tornam-se fundamentais para a 

construção destas edições. Acreditamos que a recorrência de modelos rítmicos e o emprego de 

determinada técnica instrumental nas obras correlatas do compositor, por exemplo, podem 

evidenciar características idiomáticas e traços estilísticos para as decisões editoriais. 

Para o editor, diferenças de notas podem ser demonstradas através de notas de 

rodapé ou indicações de “ossia”, ficando a edição como uma mostra das diferentes 

possibilidades, mas os performers não podem decidir por ambas as possibilidades. 

Demonstramos dessa maneira que em diversos casos, não é possível conhecer qual a 

intenção do compositor, e o melhor que podemos fazer é uma escolha, que implica 

em uma releitura. (NUNES, 2011, p. 58) 

Neste sentido, levantamos a importância da construção de uma edição de performance 

além da edição crítica, onde nossas escolhas estão apresentadas. Segundo Koonce (apud 

NUNES 2011, p.58) edição de performance adapta o texto original, providenciando soluções 

técnicas e musicais para a performance enquanto considera as capacidades e limitações do 

instrumento em questão. James Grier (1996, p.151) acredita que este tipo de edição é um 

“repositório de informações sobre a performance e a interpretação de uma obra”. 

A edição crítica visa determinar as intenções textuais do compositor através de uma 

comparação acadêmica de várias fontes. Similaridades e discrepâncias são analisadas para 

determinar qual fonte tem maior validade. Embora fundamentada em uma análise acadêmica, 

a edição crítica, assim como a edição de performance, também é afetada pelo julgamento do 

editor e a preferências por fontes. Acreditamos não ter privilegiado fontes específicas para a 

realização desse trabalho, sendo todas as fontes disponíveis da Suíte utilizadas para a 

discussão de maneira equivalente. 
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3.1  SOLUÇÕES DA EDIÇÃO DE PERFORMANCE 

As soluções apontadas para as diferenças apresentadas nas edições têm como base os 

levantamentos realizados no primeiro capítulo com relação aos elementos técnicos 

idiomáticos e estilísticos da obra de Mahle para violão, a entrevista com o compositor e as 

soluções mais coerentes do ponto de vista técnico-instrumental com relação às diferenças das 

partituras.  

Neste subitem apresentamos as escolhas para nossa edição de performance, não só 

com relação a digitação da Suíte, mas as escolhas de andamentos, agógica, articulações, 

dinâmicas e simbologia tanto tradicional quanto a indicações menos ortodoxas.  

Dentro de uma determinada parte da música, existem muitas possibilidades de 

digitação, e raramente fazem dois executantes estarem completamente de acordo em 

todas as melhores condições para seu uso. Isso ocorre porque a interpretação e a 

execução da música são amplamente subjetivas, formuladas em parte pelas 

diferenças estéticas e ligadas por capacidades físicas individuais. No entanto, é 

possível identificar determinados tipos de digitações e movimentos que ajudam 

alcançar resultados musicais específicos. Os bons violonistas são conscientes de 

suas opções e eles escolhem as que melhor se acomodam as suas habilidades e 

interpretações (KOONCE apud ALÍPIO, 2010, p. 53). 

Essas diferenças de caráter subjetivo por parte dos intérpretes tornam o relato do 

processo e abordagem individual da digitação uma fonte rica de informações que compõem o 

conhecimento e a cultura do instrumento. 

Wolff (2001) cita em seu artigo que a escolha da digitação depende de alguns fatores 

importantes, como: a dificuldade técnica da obra, anatomia das mãos, nível técnico, 

sonoridade do instrumento, estilo da obra e a interpretação (fraseado, articulação, timbre, 

etc.). Estes elementos apresentados pelo autor serviram como base para construção de nossas 

digitações. Levando em consideração que o compositor praticamente não sugere digitação, 

apenas em trechos bem pontuais - estas, muitas vezes, pouco usuais - consideramos esta etapa 

do processo de grande relevância.  

Com relação aos andamentos optados para os movimentos da Suíte, Mahle já nos diz 

muito com os nomes sugestivos das peças. Contudo, em entrevista ele cita que a escolha dos 

tempos deve ser feita pelo intérprete e depende de cada ocasião em que ele vai executar as 

peças. O mesmo vale para a disposição dos movimentos, sua sequencia e a possibilidade de 

tocar apenas alguns movimentos da Suíte e não a obra integral.  
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Na Rapsódia, primeiro movimento da Suíte, Mahle utiliza durante toda a peça a 

ressonância das cordas soltas do instrumento, alguns harmônicos naturais do instrumento e 

paralelismo de acordes e frases melódicas. Em nossa digitação tomamos cuidado para manter 

estas características da peça. Ainda em dois pontos da peça há sugestão de digitação do 

compositor, que optamos alterar por uma digitação que empregue alguns fatores apresentados 

por Wolf (2001) como dificuldade técnica, sonoridade do instrumento e anatomia das mãos.  

 

Exemplo 72 – Rapsódia, compassos 1-4. 

Logo nos primeiros compassos da Rapsódia, Mahle apresenta os elementos básicos 

que serviram de mote para toda a obra, acordes sem relação tonal, intervalos chocantes 

(segundas menores, quartas aumentadas) e a utilização da ressonância do instrumento com 

certa recorrência – as cordas Mi do violão (primeira e sexta cordas). A escolha do dedilhado 

desta abertura (Exemplo 73) foi feita respeitando estes movimentos paralelos do acordes e a 

utilização das cordas soltas do instrumento. 

 

Exemplo 73 – Rapsódia (edição crítica), compassos 7-8. 

 

Exemplo 74 – Rapsódia (edição de performance), compassos 7-8. 

O exemplo 73 (acima) mostra, nas representações dos arcos, a sugestão do compositor 

de realizar o trecho inteiro só com a mão esquerda. Logo abaixo, no exemplo 74, 

apresentamos nossa sugestão de digitação e articulação, separando os ligados em grupo de 
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quatro semicolcheias. Neste trecho, que se inicia no compasso 7 e vai até o 14, consideramos 

a sugestão de digitação de Mahle pouco exequível principalmente quanto à sonoridade do 

instrumento que apesar da utilização de ligados mistos com cordas soltas ficava prejudicada. 

 

Exemplo 75 – Rapsódia (edição de performance), compassos 29-33. 

Com relação ao trecho que vai do compasso 29 ao 32 em que se mantem uma mesma 

figuração melódica, segue no exemplo acima nossa sugestão de digitação (Exemplo 75). No 

primeiro grupo de semicolcheias há uma frase melódica constituída por graus conjuntos, onde 

se mantém um padrão de dedilhado muito simples. Já o segundo grupo de semicolcheias da 

frase é constituído, no compasso 29 – no terceiro e quarto tempo – de um intervalo harmônico 

de segunda menor – corda solta – segunda menor – corda solta, no compasso 30 de uma terça 

maior – corda solta – terça maior – corda solta, no compasso 31 de uma quarta aumentada – 

corda solta – quarta aumentada – corda solta e no compasso 32 de uma sexta menor – corda 

solta – sexta menor – corda solta. Tivemos o cuidado de manter a digitação em posições mais 

próximas possíveis e que mantivesse certa organicidade e fluência para o trecho que tem um 

andamento acelerado. 

Ainda algumas indicações com relação a harmônicos e comentários com marcações 

em asterisco, tanto na versão digitalizada quanto no manuscrito, foram desconsiderados por 

não acreditarmos ser estes elementos funcionais para a execução da obra. Nos compassos 1 e 

34 tínhamos uma indicação de harmônico que deveria ficar mudo para evitar vibração de 
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determinada corda e no compasso 29 uma indicação de afinação aproximada que também 

consideramos desnecessária para a execução do movimento. 

Sobre a Passacalle o compositor diz - em entrevista - que a escreveu pensando no 

movimento da tarraxa enquanto o violão afina, e é desta forma que se dá o movimento do 

baixo cromático, representando o elemento característico da passacalle. A utilização da 

ressonância do instrumento novamente é bastante recorrente nesta peça, assim como 

intervalos bastante dissonantes como segundas menores e acordes sem função tonal. Além do 

movimento da tarraxa da sexta corda, Mahle acrescenta aqui o pizzicato Bartók. 

 

Exemplo 76 – Passacalle, compassos 1-5. 

O trecho inicial do movimento apresenta vários elementos que são recorrentes durante 

toda a peça (Exemplo 76): notas tocadas com pizzicato Bartók, apojaturas, blocos de acordes 

e pequenos fragmentos melódicos. Na escolha de nossa digitação buscamos respeitar a 

ressonância de notas com cordas soltas, principalmente na formação dos acordes (Exemplo 

77) e das apojaturas. 

 

Exemplo 77 – Passacalle, compassos 13-8. 

O trecho abaixo é o único exemplo onde temos certo tipo de paralelismo nos acordes 

e, de certa forma, até um caminho tonal. Este trecho é a única parte da peça que não há o 

movimento cromático do baixo, ele se fixa na nota Ré enquanto o protagonismo da frase se 

estabelece na região aguda, onde Mahle escreve uma sequência de arpejos que caminha até 
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chegar à região grave do instrumento e encerrar a peça com o retorno do movimento da 

tarraxa e, enfim, os harmônicos naturais do violão. 

 

Exemplo 78 – Passacalle, compassos 25-32. 

Aqui novamente, como na Rapsódia, temos uma indicação de harmônico no compasso 

19 que, por falta de tempo hábil, não foi incluída nas questões da entrevista. Temos um 

intervalo harmônico de oitava com a nota Sol sustenido, uma devendo ser executada em nota 

real e outra em harmônico. Não vimos sentido funcional neste elemento por conta que desta 

forma as notas soariam em uníssono e o harmônico soaria prejudicado visto que é um 

harmônico artificial e soa naturalmente menos que o harmônico natural e a nota real. 

Como o próprio Mahle diz, o Monólogo é uma espécie de recitativo, o que nos levou a 

optar por um andamento lento para a sua execução. O uso de glissando em vários momentos 

nas frases foi respeitado na escolha dos dedilhados. A alternância rítmica, entre semicolcheias 

e quiálteras, durante a peça nos dá a sensação de um movimento agógico grafado pelo 

compositor que, entendemos, deve ser respeitado e refletido pelo intérprete para a execução 

da peça. 

No exemplo abaixo, temos a frase inicial da peça (compassos 1 e 2) que é retomada no 

seu decorrer. Por isso, é de fundamental importância escolher uma digitação que possa se 

manter nas demais ocorrências e, caso não seja possível, utilizar uma que não produza 

interferências no fraseado. O Monólogo se inicia com dois acordes que poderiam ser 

executados na segunda e terceira posições, mas pela sugestão de glissando, que é indicado 
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pelo compositor, optamos por executar os acordes na sétima e oitava posições 

consecutivamente. Nos compassos 4 e 5 temos uma frase similar à apresentada nos compassos 

1 e 2, onde sugerimos manter os acordes nas mesmas cordas que as anteriores (6, 5 e 4) nas 

posições XIV (dedo 2, no Si da 5ª corda e dedo 3 no Mi da 4 ª corda) e XIII (dedo 1 no Si 

bemol da 5ª corda e dedo 3 no Fá da 4ª corda). Desse modo o dedo 2 fica livre para tocar o Dó 

sustenido na 2ª corda e realizar o glissando depois para o Ré na 2ª corda, casa 3. 

 

Exemplo 79 – Monólogo, compassos 1-11. 

O motivo indicado no exemplo acima que vai do compasso 2 ao 3 e depois retoma nos 

compassos 5 e 6 poderia ser executado com salto de corda, uso de cordas soltas, utilização dos 

quatro dedos da mão esquerda, mas optamos pela alternância do dedos 1 e 2 por acreditarmos 

que o movimento melódico deve ser respeitado, e um padrão na sua digitação pode ajudar na 

execução deste motivo que também é retomado em vários momentos da peça. Sobre o trecho 

do final do compasso 6, nas 5 últimas notas, sugerimos a digitação: Sol sustenido com dedo 1; 

Lá sustenido dedo 3 e salto para o Dó sustenido dedo 3 (na 4ª corda), preferimos realizar o 

salto com dedo 3 que é um dedo infinitamente mais forte. Além de disso, por ser dedo comum 

sobre a mesma corda, cria uma possibilidade expressiva muito interessante e muito bonita, 

que é o portamento entre as duas notas. 

Ainda sobre o exemplo acima (Exemplo 79), desta vez sobre o compasso 8 em que o 

mesmo acorde se repete, porém, na 3ª ocorrência o Dó# foi omitido (acorde marcado). 
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Analisando o trecho, não vimos um motivo, ainda mais porque acaba enfraquecendo o trecho. 

Realizamos o preenchimento do acorde por semelhança aos demais. 

Já no exemplo abaixo (Exemplo 80) temos uma grande frase, similar aos motivos 

marcados no exemplo anterior, mas acrescidos de outras variantes. No trecho acima (Exemplo 

79), as duas ocorrências exigem apenas a mudança de 2 ou 3 posições, mas aqui (Exemplo 

80), do compasso 13 ao 15, as demasiadas mudanças de posição tornariam o trecho fatigante. 

Desse modo, a melhor abordagem é elaborar uma digitação que alie o fluxo musical, 

organicidade e ergonomia da mão esquerda, utilizando saltos de corda e uma mesma posição. 

 

Exemplo 80 – Monólogo, compassos 12-7. 

No exemplo abaixo (Exemplo 81) temos uma frase que vai do compasso 20 ao 21 com 

uma nova passagem extensa que exige muitas mudanças de posição sucessivas (trecho 

marcado). Este foi o único trecho com sugestão de dedilhado encontrado na partitura, a 

indicação era para realizar esta frase toda na 5ª corda. Essas mudanças poderiam acarretar o 

aparecimento excessivo de ruídos indesejados. A nossa solução foi manter o trecho em uma 

única posição e aproveitar o salto na mudança de figuração de semicolcheias para colcheias 

(entre o Lá e o Dó) e inserir um glissando de caráter expressivo. Veja o exemplo: 
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Exemplo 81 – Monólogo, compassos 18-26. 

A partir do compasso 27 temos a retomada do motivo inicial do Monólogo e no 

compasso 28 o compositor sugere que a frase cromática seja realizada com ligados, para criar 

um novo efeito sonoro, sendo que este motivo é bastante similar a outros executados em 

outros pontos da peça. Achamos o resultado deficiente pelas várias mudanças de posição 

exigida neste e nos outros trechos, então escolhemos o uso do pizzicato para este trecho e para 

o compasso 33, onde Mahle também havia indicado os ligados. 

No Moto Perpétuo a reflexão sobre a digitação foi fundamental tanto para sua 

execução, de andamento rápido (indicação de vivo na partitura), quanto para definir o seu 

fraseado. Este movimento, como já dito, se inicia com um motivo cromático de cinco notas 

que segue durante toda a peça. A escolha da digitação do Moto Perpétuo se deu de modo que 

os motivos cromáticos tivessem uma execução melódica, mas evitando mudanças de posição, 

grandes saltos e ruídos próprios das trocas de posição nas cordas graves, tudo isso a fim de 

facilitar a fluência exigida pela peça (Exemplo 82, compassos 1 a 4). Diferente do Monólogo, 

nesta peça preferimos além de indicar o dedilhado da mão esquerda, indicar também o da 

direita, pois acreditamos ser essencial a escolha reflexiva de um dedilhado fluente para a 

execução do Moto Perpétuo.  
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Exemplo 82 – Moto Perpétuo, compassos 1-20.  

Na digitação para mão direita temos um problema em questão, um arpejo de cinco 

sons, mas apenas quatro dedos, então fica claro que deverá haver pelo menos uma repetição 

de dedo. Porém, todo violonista sabe que repetição não combina com velocidade, muito 

menos com precisão em andamentos rápidos. Nossa proposta para os arpejos será P i a m i, o 

mesmo acontecendo no exemplo abaixo (Exemplo 83) para evitar a repetição do polegar. 

 

Exemplo 83 – Moto Perpétuo, compassos 58-76. 

A peça Diálogo é constituída por sequências de oitavas alternadas por acordes e 

terças, com passagens em arpejos e escalas com deslocamentos de acentos formados pelos 

arpejos dos acordes. Por isso, também sugerimos a digitação de mão direita. As oitavas em 

questão são, na verdade, notas separadas por um intervalo de duas oitavas, ou seja, no violão a 

nota mais aguda deve ser executada na primeira corda e a nota mais grave na sexta, sendo esta 

a única digitação de mão esquerda possível, com a dificuldade de apresentar grandes 

mudanças de posição. 
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A execução dos acordes e terças com ligados ou glissandos do exemplo abaixo 

(Exemplo 84) são recorrentes durante toda a peça, como as passagens em oitavas e por isso, 

deve ser mantido o padrão escolhido inicialmente. Os trechos em terças devem ser executados 

na 2ª e 3ª cordas impreterivelmente e quando houver acordes, na 2ª, 3ª e 4ª cordas.  

Um dos problemas de execução do Diálogo é o fato de nem todas as terças ou acordes 

poderem ser executados com os ligados, como indicado na partitura. A nossa solução para 

manter a ideia do ligado seria substitui-lo em algumas instâncias pelo glissando, que é a 

forma sonora mais próxima do ligado. Como acontece no compasso 7 do exemplo abaixo: 

 

Exemplo 84 – Diálogo, compassos 1-20. 

 Mahle11 cita que no Ostinato queria “experimentar uma coisa”. A peça é composta de 

uma série dodecafônica que é utilizada de uma forma não ortodoxa. Ela é mantida sempre 

com a mesma sequencia de intervalos, mas cada vez é deixada de fora alguma nota, ou 

acrescido um acento em determinada altura. A série continua, e depois é adicionada 

ocasionalmente uma pausa no lugar de alguma nota, mas como se ela estivesse ali. No 

Ostinato, apesar do andamento acelerado e da variação de acentos durante a obra, a série 

dodecafônica é um elemento que facilita a construção da digitação. 

                                                 
11

 Entrevista concedida por Ernst Mahle a Pieter Rahmeier no dia 29/11/2013, na Associação Amigos 

Mahle em Piracicaba. 
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Exemplo 85 – Ostinato, compassos 1-10. 

 

Exemplo 86 – Ostinato, compassos 26-40. 

Neste movimento, Mahle indica algumas sugestões de timbres e comentários em 

asterisco sugerindo deixar determinada nota soar em alguns pontos no trecho que há 

repetição. Nas indicações de timbre, onde o compositor usa termos como atadilho e roseta, 

optamos por termos mais correntes na literatura violonística e instrumental como sul 

ponticello e sul tasto os quais representam a mesma ideia apresentada pelo compositor. 

Quanto às indicações de asterisco optamos por mantê-las na edição, por representar a escolha 

do compositor e deste pesquisador com a sonoridade causada pelo uso da sugestão de Mahle. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões apresentadas como resultado de nossa pesquisa foram baseadas nas 

análises da obra para violão de Ernst Mahle, na entrevista com o compositor e nas escolhas 

fundamentadas em estudos sobre as duas fontes da Suíte. Abrangemos em nosso trabalho os 

erros de cópia, que puderam ser salientados e alterações de notas e/ou ritmos entre as fontes. 

Acrescentamos a estes alguns elementos da técnica e da simbologia corrente violonística, 

considerando parâmetros tradicionais e propostas pouco ortodoxas, tendo em vista que este 

trabalho tinha como objetivo, também, a construção de uma edição de performance.  

As mudanças e diferenças existentes entre as duas fontes da Suíte puderam ser 

qualificadas como falha de revisão na versão digitalizada que é a fonte comercializada pela 

Associação Amigos Mahle. Compreendemos também em nosso estudo as diferenças que não 

obtiveram uma explicação satisfatória, como algumas indicações de harmônicos e 

comentários indicados em asterisco apresentados na Rapsódia e na Passacalle.  

Quase que a totalidade das decisões tomadas na edição crítica partiram do manuscrito 

e da entrevista, pelo fato do próprio maestro ter dado o aval de se trabalhar desta forma, visto 

que a versão digitalizada foi concebida sem nenhuma revisão e o compositor nunca havia 

ouvido a obra integralmente antes. As decisões tomadas quanto à edição de performance se 

basearam na possibilidade de tocar a obra para o compositor (entrevista), nas nossas análises 

com base em referencial teórico e em nossas escolhas como violonista.  

Com relação à obra para violão de Mahle podemos destacar alguns pontos que se 

tornaram recorrentes em sua produção, os maneirismos específicos da sua escrita para violão. 

O emprego da música nordestina, como a utilização de escalas/modos e ritmos, a utilização de 

formas revisitadas por compositores neoclássicos, como a forma-sonata e a suíte, e a sua vasta 

produção na música de câmara. 

Ainda sobre sua obra violonística, o uso de elementos técnico/idiomáticos encontrados 

nos mostra uma importante característica da escrita de Mahle com respeito às facetas do 

instrumento. Acordes com aproveitamento de cordas soltas, paralelismo de motivos 

melódicos, paralelismo de acordes, centros tonais que beneficiem a sonoridade do violão, a 

utilização de toda a extensão do braço do violão e efeitos como os harmônicos artificiais e 

naturais, tamboras, scordatura, glissandos e pizzicato Bartók, são elementos que nos 
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permitem dizer que a busca do idiomatismo na obra para violão de Mahle, marcam uma 

importante característica de linguagem do compositor para escrever ao instrumento.  

Para a resposta de várias questões tanto do ponto de vista interpretativo, quanto da 

edição crítica, foi fundamental a entrevista com o compositor. Questões sobre andamento, 

possibilidades de digitação e o emprego de técnicas composicionais ou violonísticas foram 

discutidas pelo compositor na entrevista em questão. Acrescentado a isso, Mahle possibilitou 

que a obra fosse tocada para ele, o que nos deu mais credibilidade para os passos seguintes do 

nosso trabalho. 

Acreditamos ter alcançado o objetivo deste trabalho em desenvolver uma edição que 

esteja ao alcance dos violonistas que desejam conhecer e executar a Suíte. Os elementos 

levantados com relação à forma, estilo, aspectos técnico-instrumentais e idiomatismo por si só 

bastariam para colocar esta obra em maior evidência no repertório dos violonistas. Somado a 

isso figura a importância da música de Ernst Mahle no cenário brasileiro e o seu cuidado em 

escrever música para o violão. Esperamos dessa forma que esta edição venha a abrir um 

espaço nos recitais de violão para este grande compositor de alma brasileira. 
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6  ANEXOS 
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A entrevista em questão foi fundamental para responder algumas questões sobre sua 

obra para violão e decisiva para as escolhas que tomamos em nossa edição crítica e de 

performance. As perguntas da entrevista foram estruturadas conforme linhas de assunto, de 

âmbito cultural, composicional, estético e instrumental. A entrevista tem como objetivo 

levantar uma reflexão do compositor acerca de sua produção para violão e mais 

especificamente sobre a Suíte. 

Optamos por deixar a fala do pesquisador em negrito e de Ernst Mahle em fonte 

normal. A sessão de entrevista teve duração aproximada de três horas e foi realizada em 

Piracicaba/SP, cidade do entrevistado, no prédio da Associação Amigos Mahle, no dia 29 de 

novembro de 2013. Foi utilizado o computador do pesquisador para registro de áudio e vídeo 

da entrevista.  

 

 Questões relacionadas às suas composições para violão:  

Conhecimento do compositor sobre o instrumento;  

A interação do mesmo com instrumentistas na produção de sua obra (interação 

compositor-interprete);  

Dificuldades específicas encontradas na escrita para o violão e as soluções 

encontradas.  

Questões de caráter analítico sobre suas obras mais significativas para violão: Diálogo 

(1971) para Violão e Orquestra de Cordas; Trio (1992) para Violino, Violão e Violoncelo; 

Sonata (1985) para Violino e Violão; As Melodias da Cecilia (1972) para Violão solo; 

Concertino (2010) para Violão e Orquestra de Cordas. 

Qual o motivo da escolha do violão para acompanhamento de suas canções. 

 De âmbito instrumental:  

Como o Senhor vê o violão como objeto de composição;  

Quais as questões que o Senhor levanta como fundamentais para compor para o 

violão.  

Como Antônio Arzolla (1996) cita em sua tese, a sua música se encaixa muito bem ao 

instrumento escrito. Como ele pensa este processo. Qual a sua abordagem.  
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 De âmbito estético e cultural: 

O Senhor estudou composição com H. J. Koellreutter e outros importantes músicos 

desta geração, dentre eles, Olivier Messiaen e Ernst Krenek. Há outro aspecto importante de 

sua formação que seria interessante salientar? 

Suas visões estéticas sobre a composição musical; Obras e/ou compositores que foram 

referencias para a sua produção musical; 

Sobre a música brasileira;  

Sobre os problemas que ele enfrentou, se houveram, para adequar sua linguagem 

composicional ao violão; 

Como ele enquadra a sua produção para o instrumento no contexto de toda sua obra, e 

na cultura musical brasileira.  

 Questões especificamente sobre a Suíte (1975): 

As diferenças encontradas nas edições analisadas; 

A interação compositor-interprete na peça, se houve;  

As escolhas interpretativas do pesquisador e do compositor; 

Se a obra foi dedicada a alguém; Quem estreou ou gravou; 
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Descobrimos uma Suíte de Ernst Krenek composta para violão. O Senhor 

conheceu esta obra antes de escrever a sua Suíte (mostro a obra para Ernst Mahle). 

(Ernst Mahle olha a partitura) Fui conversar com Koellreutter sobre estudar música 

com ele, então ele me pediu para voltar na outra semana que o Krenek estava vindo dos 

Estados Unidos e podia dar uma opinião.  

Então o Krenek veio e tocou numa casa particular que não lembro de quem agora. 

Tocou toda a sua obra para piano na ocasião, era umas quatro, cinco sonatas super difíceis. 

Ele tocou por música, não sabia decor... Era um pianista fabuloso. Ele pegou minhas músicas 

e em meia hora ele tocou tudo (risos), e disse, “você tem talento” (mais risos). 

Então comecei a estudar com Koellreutter enquanto ao mesmo tempo me formava no 

Seminário de Música. Para violão eu não me interessei naquele tempo, eu nem sabia que ele 

tinha... para violão (sobre Krenek). Só conhecia o que ele tocou, as peças para piano. 

Depois o Koellreutter era professor de minha mulher, que nasceu aqui, ela quis estudar 

com um famoso pianista da Alemanha, mas ele foi impedido. Daí Koellreutter disse, “já que 

está aqui, então pode estudar outra coisa”. Então ela foi estudar regência coral e foi minha 

aluna de harmonia.  

Depois de alguns meses, o Koellreutter disse que daria um concerto de flauta e piano 

aqui em Piracicaba. Então foi organizado isso e depois do concerto, daí ele perguntou, “mas 

vocês não tem conservatório aqui?”, não tinha nada aqui, apenas umas professoras de piano, 

tinha um de violino que tocava trompete e bastante gente que tocava violão, e o melhor deles 

era o Sérgio Belluco, que está vivo ainda. 

Ele era nosso professor desde o começo da escola, depois de alguns anos resolvemos 

fazer um concurso jovens instrumentistas e nos primeiros dois anos o violão também fazia 

parte. E ai na segunda vez (risos), era um dia meio chuvoso, vieram uns 60 candidatos de 

violão e tinham que tocar as mesmas peças (risos), então a banca ficou um pouco cansada! 

Daí nós resolvemos no próximo ano não fazer mais, mas daí eu tinha escrito o 

concertino para violão e a orquestra nossa era infanto-juvenil, mas bastante boa. Eu não 

cheguei a ouvir, mas me disseram que o concerto do Villa-Lobos sem amplificação é muito 

difícil... Tem outros que tem orquestra sinfônica completa que acaba com o violão... Então dai 

tive a ideia de fazer o Diálogo, onde o violão toca e depois a orquestra toca o tutti e de vez em 

quando acompanha o violão. Foi uma forma bastante ideal... 
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Sim, soa muito bem! É um concerto muito bonito. Então o senhor não conhecia 

esta obra (Krenek)? 

Não, esta não conhecia. 

Pelo o que eu pesquisei, acho que é a única obra que ele compôs para violão. 

É, ele compôs em técnica dodecafônica, pelo o que vejo aqui. 

Eu achei interessante por ser uma suíte também, então pensei “Será que o 

maestro conheceu a obra?”, por isso que resolvi trazer para o senhor dar uma olhada. 

Tcheco é muito bom musico, pelo o que se vê escreve muito bem! 

Qual o primeiro contato do senhor com o violão? O senhor aprendeu a tocar o 

instrumento para compor ou já tocava? 

Eu antes não tocava, mas quando se tratou de fazer esta primeira peça, que é o 

Concertino para Violão e Orquestra de Cordas, comprei um violão em São Paulo. Hoje ainda 

existe, ele rachou uma vez, mas consegui colar (risos) o instrumento, Tranquilo Giannini. 

O Senhor estudou métodos, partituras e/ou gravações de violão? 

É claro que comprei um método para estudar um pouquinho, não foi assim muito 

longe porque pra mim interessava experimentar pra ver o que de possibilidades tinha o 

instrumento pra fazer uma composição. Daí como nós tínhamos esse contato com o professor 

Sérgio Belluco que ensinou violão acho que durante uns três anos ou mais na escola de 

música... 

Teve contato com violonistas para auxílio e conselhos de ordem técnica-

idiomática na composição das obras?  

Sérgio Belluco, ele era de uma família de músicos, também dava um pouco de aula de 

violino. Hoje os filhos e os netos tocam violino e violoncelo na Escola de Música. Belluco era 

um nome italiano. Quando você pega a lista telefônica aqui, parece que você está na Itália, de 

tanto nome italiano [risos]. O engraçado é que com as vozes achamos que, bom, como há 

muitos italianos, devem ter vozes fantásticas. No Brasil não deu certo [risos] as mulatas são 

melhores que os descendentes de italianos. 

Interação compositor-intérprete? 

Eu sei que alguns compositores precisavam fazer. Tinha um colega em um seminário 

de música em São Paulo, Roberto Schonenberg. Já faleceu. Ele foi diretor do Teatro 
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Municipal durante algum tempo. Ele escrevia pra piano e ele não era pianista. Então dali a 

pouco ele correu e foi consultar um professor de piano, Sebastian Bendel, que era um suíço 

muito bom pianista. Daí ele disse olha esse trêmulo tem que ser de outro jeito porque senão 

não dá certo. Agora comigo isso nunca aconteceu.  

Eu peguei no violão e comecei a estudar um pouco pelo método. Por falta de tempo eu 

não fui adiante... Depois quando ficou pronto o Sergio Belluco tocou uma vez, daí ele fez 

algum dedilhado que eu não escrevi. Aqui nesta obra (Suíte) não tem indicação de dedilhado. 

Até tem algumas indicações... 

...como no violino, o sujeito que tem a mão grande tem possibilidades diferentes do 

sujeito que tem a mão pequena. No Barroco ninguém escrevia os dedilhados. Por exemplo, 

ninguém escrevia o trinado. O músico sabia onde fazer o trinado. Na edição do Cravo Bem 

Temperado cada nota tem um dedilhado. O sujeito que fez isso não sabia que no Barroco 

tinha trinado nos lugares adequados. Então, no violão o compositor, eu acho, não deve 

escrever o dedilhado, porque vem o profissional e descobre outras maneiras de fazer aquilo, 

daí se tem um dedilhado lá só atrapalha. 

A impressão que tivemos ao estudar as obras é de que o Senhor as escreve 

diretamente ao violão e não ao piano como é comum a muitos compositores que 

escrevem para violão. O senhor teve alguma dificuldade ao escrever para o instrumento. 

Por exemplo: a tessitura do instrumento, afinação (escolhas de afinações alternativas: 

Passacale, Ostinato), a localização das alturas em diferentes cordas, harmônicos 

artificiais e naturais, possibilidades combinatórias? 

Quando componho para violão ou outro instrumento... então dai tem que levar em 

consideração que o violão está escrito uma oitava acima. Primeiro eu não me dava conta tão 

bem, porque a gente toca no violão e acha que é essa nota mesmo, mas quando a gente vai ao 

piano e toca vê que realmente o MI grave do violão é uma oitava abaixo do que está escrito.  

Então o violão pode afinar ainda até o RÉ e se quiser até o DÓ também, ainda soa e 

tem a tessitura do violoncelo, isto pra fazer um solo não é assim tão importante mas percebi 

que precisa levar em consideração quando se faz um duo ou trio porque daí essa tessitura no 

violão é importante, pra acompanhar cantor.  

Acho que a tessitura grave do violão ela foi escolhida, porque desde que foi construído 

acompanha voz humana. Agora, mulher também, naturalmente, se acompanha, mas eram os 
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homens, provavelmente, que fabricavam o instrumento que acompanhavam a si mesmo e se 

não tivesse uma nota mais grave que o tenor ou o baixo não era interessante. 

Percebemos na obra Diálogo para Violão e Orquestra de Cordas de 1971 e na 

Sonata para Violino e Violão de 1985 fortes elementos do folclore nordestino, tanto no 

uso de modos quanto de ritmos e ainda o uso da forma-sonata. O que parece ser uma 

constante em sua obra de uma forma geral. O senhor concorda? 

É claro. É que antes de vir ao Brasil consegui ainda chegar a ter um contato com a 

música de Béla Bartók. Ele durante a guerra imigrou para os Estados Unidos, então depois da 

Segunda Guerra, lá na Europa, era um célebre desconhecido.  

Mas então, achei maravilhoso o que ele descobriu, na Europa Oriental, de música 

modal. O que tem na Romênia estes duetos para violino e tem For Children para piano e 

muitas outras peças onde ele usa esse folclore ou o tipo do folclore da Europa. E quando 

conheci o nordestino brasileiro, depois cheguei à conclusão que pode por um do lado do outro 

que um é de tanto valor como o outro.  

O Villa-Lobos viajou pro norte... Como outros compositores antigos também fizeram 

estudos sobre o folclore nordestino, quando o Villa-Lobos foi pro sul daí ele ficou 

decepcionado porque lá o folclore corresponde mais ou menos ao europeu, da França, 

Alemanha, Espanha. Não é nada assim de muito característico.  

Então quando cheguei ao Brasil, primeiro não conhecia o folclore nordestino, daí 

conheci um livro que chama Cantos Infantis de Yolanda de Quadros Arruda, que ainda existe 

na Internet, a gente pode até comprar, são 90 melodias, e mais tarde tinha uma moça lá do Rio 

de Janeiro que fez uma edição de 500 melodias folclóricas brasileiras. Ela não era muito 

competente, mas a coleção é de muito valor. Ela pegou uma destas melodias de terças caipiras 

que começa no MI, em DÓ maior, e termina no Mi e ela disse, que era modo frígio. Mas estas 

melodias começam com a terça da escala.  

No nordeste tinha principalmente o modo lídio, mixolídio e a combinação destes, 

porque o nordestino muda rapidamente de um pro outro e daí a combinação do modo 

mixolídio de DÓ maior com SI bemol e do modo lídio, DÓ maior com FÁ sustenido, ele tem 

um elemento de FÁ sustenido e SI bemol, que é uma terça maior, que da tonalidade de FÁ 

sustenido maior, a tonalidade mais afastada de DÓ maior. Então daí da um efeito enarmônico 

que pode ser explorado. Então dai quando escrevi o primeiro Concertino para Piano, ele 
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formava e foi construído com essa escala de dó maior mesmo, com FÁ sustenido e SI bemol, 

e modula por todas as tonalidades possíveis.  

Depois eu percebi que não são só esses modos que existem. Mas eu encarreguei um 

aluno meu de encher um caderno espiral com todas as escalas que podem ser formadas apenas 

com as notas da escala cromática. Então destas cinco notas que começou com modo 

pentatônico e depois foram seis, sete, oito, nove, dez, onze e daí cheguei perto da próxima 

escala cromática, então daí é mais interessante tratar da composição serial, dodecafônica. 

Desenvolvi um tipo de dodecafonismo onde escrevo uma escala cromática depois começo a 

inventar uma melodia e risco as notas que uso e daí no fim utilizo as que sobraram e fica 

dodecafônico sem ser repetida e tenho mais liberdade do que um compositor que escolhe uma 

série e depois só parti dela.  

Mas o que estava falando é sobre escalas, tenho aqui um trabalho meu sobre as escalas 

em geral. Meu aluno chegou a escrever 1100 escalas diferentes. (EM pega o trabalho) Este 

daqui é como meu trabalho de doutorado, é uma coisa interessante para aprender a analisar 

música (EM explica rapidamente seu método).  

Eu fiz uma série de duetos modais, mas infelizmente para violão não. Fiz primeiro 

para instrumentos da Orquestra Sinfônica que eram meus alunos. Sempre no começo das 

aulas tocavam escalas e arpejos durante dez minutos depois daí um estudo, e depois a gente 

passou a fazer duetos com passagens sobre o folclore, peças para o instrumento e piano, eu 

tocava o piano acompanhando o aluno.  

Porque muitos destes que estudam um instrumento, quando você estuda flauta, por 

exemplo, você não sabe muito bem se o sujeito que esta tocando se ele tem bom ouvido ou 

não, mas no violão e no violino se percebe logo. O violinista que não tem bom ouvido ele não 

vai achar o lugar certo do dedo. 

A partir das análises realizadas percebemos um excelente domínio de sua escrita 

para violão. Porque o senhor não escreveu mais obras para violão solo? 

... No caso dos duetos é o seguinte, o violão é um instrumento polifônico e não é que 

nem um instrumento de sopro que pode tocar uma nota de cada vez, verdade que nos duetos 

modais para violino usei também cordas duplas em um ou nos dois violinos e no violão eu 

poderia fazer até com quatro vozes perfeitamente. É que eu não era professor de violão, foi 

um dos poucos instrumentos que eu não dava aula porque tinha o Sergio Belluco que tocava 

muito melhor do que eu.  



 90 

Então me concentrei nos instrumentos que eram da orquestra sinfônica porque quando 

comecei a dar aula era caro demais trazer um professor de cada instrumento de São Paulo, 

então aos poucos aprendi a tocar um pouco de cada destes instrumentos. No começo dava aula 

de tudo. Quando tocamos a 1º Sinfonia de Beethoven era capaz de tocar cada um dos 

instrumentos, que eram todos meus alunos, né!  

Eu li o trabalho do Prof. Arzolla, ele comenta que no começo o Senhor dava aula 

de Contrabaixo na Escola... 

Pois é, eu quase um milagre que um aluno meu chegou tão longe, a tocar contrabaixo 

no Municipal do Rio de Janeiro. Mas ele aproveitou, ele tinha aqui exatamente o ambiente 

que possibilitava os alunos chegarem adiante. Claro, depois foram para Europa, estudaram 

nos Estados Unidos.  

Nós temos um aluno que é professor catedrático de oboé na Universidade de Berlim. 

Pode-se dizer que é o primeiro oboísta do mundo. Ele tem vinte e poucos alunos com uma 

escola completamente nova de oboé, porque ele fabrica um palheta melhor ainda do que o 

francês.  

Ele estudou um ano na Julliard School em Nova York, depois que ele saiu aqui do 

Brasil, mas ele não gostou de lá porque o americano faz uma palheta terrivelmente ruim, eles 

têm um som muito feio. Eu escutei a Filarmônica de Nova York, é tudo excelente menos o 

oboé, eles têm um som de pato! (risos)  

Então, os franceses tinham este som bonito, mas o Washington Barella (nosso ex-

aluno) foi mais longe ainda. De vez em quando ele vem. Ultima vez, há três anos, ele tocou 

um concerto comigo regendo, tocou uma peça do Osvaldo Lacerda e tocou o meu 

divertimento para dois oboés e cordas.  

Bom, por causa disso que não tenho os duetos modais, mas se fica a sugestão sua 

então quem sabe se viver bastante ainda, o violão está pendurado na parede no meu estúdio, 

então quem sabe me animo de fazer isto também (risos). 

O Senhor estudou composição com H. J. Koellreutter e outros importantes 

músicos desta geração, dentre eles, Olivier Messiaen e Ernst Krenek. Há outro aspecto 

importante de sua formação que seria interessante salientar? 

Quando eu comecei a estudar composição com o Koellreutter, ao mesmo tempo me 

matriculei no Conservatório Dramático Musical, eu tirei o diploma lá, que hoje em dia não 
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vale nada (risos). Eu ia lá uma vez por semana e ficava meia hora, o professor de composição 

era o João Sepe de São Carlos, ele fumava o tempo todo em quanto dava aula e tinha umas 

alunas que estudavam harmonia com ele.  

Era uma grande diferença do Koellreutter, que tinha a ideia de que o brasileiro copiou 

o programa do Conservatório de Paris pensando que no Brasil ia funcionar do mesmo jeito, o 

que foi um erro completo porque a situação é completamente diferente.  

Então Koellreutter achou que o ensino devia ser livre, não orientado pelo governo, 

sendo esse um dos problemas dos mais trágicos da nossa época que o governo quer tomar 

conta de tudo. Então toma conta do ensino em vez de deixar isto a cargo dos professores que 

em cada lugar podiam se reunir e organizar o ensino de cada escola como eles achassem 

melhor.  

O senhor pode apontar influências que considera fundamental na construção de 

sua obra? 

Eu viajei pra Recife e depois pro Villa- Lobos foi o Guerra-Peixe que era muito amigo 

nosso, que também passou um tempo em Recife. Quando cheguei lá, era época de carnaval, 

em cada esquina tinha um trio elétrico, era um barulho! Então, acabou o tocador de flauta de 

bambu, de violão que estava na rua, as bandas, você pode ver no interior se der sorte.  

Essa tecnologia tem o lado negativo e o lado positivo, o positivo se deve aproveitar, 

mas o lado negativo se devia evitar. Esse barulho que é extraordinário hoje em dia, os alto-

falantes aos poucos vão estragando o ouvido. 

Em um trabalho meu sobre interpretação eu mencionei o mais famoso violonista 

espanhol, Andrés Segovia, eu escutei ele em São Paulo. Era inverno e na Cultura Artística 

tinha um teatro de mil e duzentos lugares, isso é muito grande. Mas daí, como era inverno, 

muitas pessoas estavam tossindo, barulho de papel de bala. Ele começou a tocar e logo falou, 

assim não é possível, e saiu do palco. Depois de um minuto ele voltou e foi um silêncio 

absoluto. O artista tem que exigir isto!  

Eu sempre explico pra pessoas, que valor tem o disco? Ele tem um valor para até a 

aula da história da música, mas veja uma coisa. Imagina no palco, o cantor acompanhado por 

piano, ao lado tem um equipamento de som que reproduz esta mesma peça. Então é claro que 

o pianista ou o cantor eles tem a emoção da música dentro de si que transmite isto para o 

publico e com a máquina eu não posso ter emoção nenhuma, é lógico!  
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O negócio é completamente unilateral, porque quando a maquina executa a peça, o 

ouvinte, se tiver musicalidade, ele pode completar esta parte para emocionar o que ele tem 

dentro da alma. Mas o que ocorre? Quando o artista esta no palco ele exige silêncio e também 

que o pessoal se comporte. Se o toca-discos esta lá, então o pessoal pede coca-cola, come 

sanduíche, conversa um com o outro, ninguém precisa respeitar o aparelho de som. Então é 

uma situação completamente e durante a vida toda lutei em prol da música ao vivo.  

Primeiro quando cheguei ao Brasil pensei, o que eu gosto muito é música, depois de 

pouco tempo percebi que o que eu gosto é música erudita porque o brasileiro quando fala em 

música esta se referindo à música popular. Naquele tempo, 60 anos atrás, já era assim (risos). 

Depois de mais quinze anos eu percebi que o que gosto mesmo é música erudita ao vivo 

porque o pessoal aqui na cidade, cada um tinha uma coleção fabulosa de disco em casa e não 

iam ao concerto da escola de música, eles tinham o Beethoven e o Tchaikovsky em casa para 

ouvir! E depois de mais quinze anos eu descobri que o que eu gostava mesmo era música 

erudita ao vivo sem amplificação.  

Nós conseguimos com um e outro prefeito para fazer um e outro concerto na praça 

para três mil pessoas (risos) com caixas acústicas, cada músico com um microfone na frente. 

Fiz isto duas vezes, é horrível! Perdia completamente a qualidade do som. 

O Senhor encontrou alguma dificuldade para adequar sua linguagem 

composicional ao violão? 

O que dizer, o violão tem os seus limites, se comparar com o piano ou o órgão, tem em 

comum os instrumentos de corda que o pizzicato não tem muito som, o piano é um pouquinho 

melhor, pelo menos os graves é mais longo. O violão também tem o som mais longo em 

relação com o pizzicato do violino e o violoncelo. O instrumento de corda já é pensado para 

tirar o som do instrumento com o arco, enquanto que no violão depende inteiramente do 

pizzicato.  

Os fabricantes de violão descobriram uma maneira de a caixa acústica guardar 

bastante tempo o som, mas claro que não pode contar com uma nota contínua como quando 

escreve para violino. Então isto é uma dificuldade que enfrentei, porque de vez em quando 

tinha uma ideia que se pudesse continuar na nota era um pouco melhor (risos), o som morria 

logo, então tinha que tocar de novo. Com o vibrato até consegue prolongar um pouco mais.  

Estes instrumentos de corda todos eles vem da harpa, que é um instrumento muito 

antigo e existe de diversos tipos. Os gregos tinham deuses que eram melhores músicos em 
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comparação com os gregos antigos. Eles (os gregos antigos) tinham um fabuloso jeito com as 

artes plásticas e também com o teatro e também eram muito bons teóricos porque também a 

teoria musical de certo modo já existia na Grécia.  

Esta questão da filosofia, do antroposofismo parece que é uma questão muito 

importante na formação do Senhor.  

Veja, na minha família existe uma pequena parte que gostaram da antroposofia e os 

outros se desinteressaram e acharam que não tinha muita importância. Mas o meu pai, quando 

ele voltou da primeira guerra, ele era tenente de uma companhia que transportava munições. 

Ele era bom mecânico, mas quando chegou ao fim da guerra meu avô morreu, ele era 

engenheiro-chefe de uma fabrica de maquinas a vapor e construiu o primeiro rolo a 

compressor porque precisava de estradas melhores, ele era primo do Daimler, fundador da 

fábrica Mercedes-Benz, principal inventor do automóvel. Ele era parente nosso, nossa família 

esta ligada ao automóvel desde aqueles tempos.  

Meu pai ainda via o Daimler quando ele era menino, ele percorria a cidade de 

Stuttgart, no sul da Alemanha, onde fica a matriz da fabrica Mercedes-Benz, da Bosch e de 

muitas empresas. E daí quando chegou ao fim guerra o meu avô morreu e ele tinha aplicado 

todo seu dinheiro em papel... Então minha avó estava com dez filhos para alimentar e não 

tinha dinheiro. O mais velho morreu na primeira guerra e o Hermann (tio) e o meu pai, que 

eram os mais velhos, imediatamente começaram a trabalhar.  

Meu pai entrou na fábrica Daimler-Benz que fabricava automóveis, ele trabalhava 

como um simples funcionário para ganhar dinheiro para ajudar a família, mas depois de seis 

meses ele percebeu que nunca iria passar de um salário mínimo. Então começou a estudar na 

Escola Politécnica de Stuttgart de noite e trabalhava de dia, depois de três semestres ele tentou 

fazer o exame final e não passou em uma matéria, depois de quatro semestres ai ele 

conseguiu, formou-se engenheiro. 

Enquanto isso meu tio trabalhava em uma oficina que era uma espelunca de um ex-

piloto da Primeira Guerra, que tinha um pouco de dinheiro de uma indústria de Frankfurt que 

fabricava alumínio, que era um metal novo ainda. Então quando meu pai se formou 

engenheiro, meu tio perguntou a ele se podia ajudar, porque o dono da oficina tinha cada 

ideia... Primeiro ele fabricava colheres, depois ia e fabricava outra coisa. Eles não saiam do 

vermelho, meu tio era contador do ex-piloto.  
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Então meu pai foi procurar o professor dele na Politécnica para saber se deveria entrar 

nesta fábrica ou não, então seu professor disse, “Mahle se você entrar ou você aprende como 

se deve fazer ou você aprende como não se deve saber”. Então ele assumiu lá. Depois de uma 

semana reuniram todos os funcionários numa mesa e eles anotaram em um papel tudo que 

podia ser feito de alumínio, depois iriam escolher o que realmente prometia...  

Então entre esses cem itens que eles lembraram um era o pistão do motor do 

automóvel e meu pai disse que achava que isto poderia ter uma chance. Porque o alumínio é 

três vezes mais leve do que o ferro e dentro do cilindro ele faz um movimento muito rápido e 

se o peso é menor vai dar mais rotação. E então começaram a fabricar os pistões.  

Depois de uns meses meu pai e o meu tio compraram do ex-piloto a fábrica, era mais 

um estábulo do que uma oficina, ainda hoje existe como um museu. E depois de uns dez anos 

a firma Bosch, que era muito maior e mais rica, chamou o meu pai e disse a ele que eles 

haviam resolvido fabricar pistões e disseram a ele, ou o senhor vende para nós ou então.... 

(risos) meu pai falou que eles podiam tentar que tinha um monte de fábrica no mercado. 

Depois de um ano a Bosch desistiu de fabricar os pistões.  

Mahle hoje é uma companhia internacional que meu pai e meu tio transformaram em 

uma fundação, não pertence mais a família. Deve ter por volta de uns 50 mil funcionários, 

tem fábrica em todos os países do mundo. Meu pai não viveu mais pra ver, mas nos Estados 

Unidos a Mahle fabrica os pistões pra todos os carros de médio e pequeno porte e mesmo para 

alguns grandes e fabrica pistão para reposição que é melhor que o original.  

A sede é em Stuttgart, então quando foi fundada a Metalúrgica em São Paulo, meu pai 

veio e arranjou sete sócios, onde todos tinham participação no capital. Ele entrou com 

máquinas e alguns funcionários que vieram da Alemanha, que começaram a ensinar os 

brasileiros. Ele ficou cinco anos em São Paulo, eu trabalhava com ele no começo, mas de 

noite ia ao teatro e concertos e no fim gostei mais de música. Na família Mahle não tem nem 

um artista, eu fui o primeiro. 

O meu pai, enquanto frequentava a Politécnica e assistia palestras a noite e um dia 

chegou a ir a uma do Dr. Rudolf Steiner e ficou pasmo com o que ele falou. Depois quando 

acabou a palestra, ele foi falar com Steiner e disse que não tinha entendido nada do que ele 

tinha falado. Então ele disse pro meu pai voltar à outra palestra, ele voltou e gostou muito 

principalmente da parte social.  
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Steiner explicou que na revolução francesa eles tinham estas três ideias (liberdade, 

igualdade e fraternidade) e foram mal interpretados porque a liberdade só pode realmente 

existir no campo espiritual. Professores, artistas e religiosos existem em uma esfera onde 

existe a liberdade. A igualdade deve existir no campo político, a justiça deve ser a mesma 

para todos os cidadãos. A fraternidade deve existir no campo da produção para fabricantes e 

comerciantes, esses deviriam ter um dinheiro a disposição para ajudar os outros. E daí o 

governo, hoje em dia, quer tomar conta até da religião, da arte, da ciência.  

Se os fabricantes pudessem trabalhar com menos despesa o lucro seria maior e podiam 

ajudar diretamente as escolas, comércio e indústria e dar mais liberdade para todos. O 

governo com quarenta ministérios não consegue tomar conta de tudo, é um problema para 

nossa época.  

Infelizmente as ideias do Steiner ainda não foram muito bem realizadas, tem grupos na 

Alemanha e na Inglaterra, mas está começando, vai levar mais um século ou dois para 

realmente se perceber o valor.  

Você vê as Escolas Waldorf, eles têm um sistema diferente porque é o mesmo 

professor que vai durante os oito anos. O professor principal, ele conhece todos os alunos, ele 

não vai dar nota para os alunos porque ele sabe de cada um, o que ele é capaz de fazer.  

Então esse sistema, a minha mulher, por exemplo, tinha uma amiga e a sua a mãe 

achou que ela deveria ser a melhor da turma e minha mulher era a primeira, aqui da Escola 

Normal (risos). Ela formou-se professora, excelente aluna. E daí tinha sempre uma briga entre 

as duas, porque examinavam as notas e constatavam que minha mulher era melhor. Por 

pouco, a outra também era boa (risos). 

Assim, este negócio de notas eles deixam de fora (Escolas Waldorf), então quando o 

aluno tem 15 ou 16 anos ele pode fazer um exame, do Estado, para poder prestar o vestibular. 

Mas este ensino não puxa para o lado da matemática, física e química, mas começa com 

declamação, música, movimentação. Tudo o que é mais adequado para a criança do que o 

raciocínio. E, aos poucos, vai entrando no campo da matemática também. 

Aqui no Brasil eles forçam demais o aluno, então eles cabulam aula, vão para rua 

depois quando tem quinze anos tem uma faca no bolso. Bom, mas vamos voltar para o 

assunto (risos).   

Sobre a Versão Digitalizada da Suíte, ela foi feita pelo senhor ou outra pessoa? 

Caso tenha sido feita por outra pessoa, o senhor a revisou? 
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É que eu sou um mal revisor. Eu copiei quase toda a minha obra, mais de duas mil 

peças. O ultimo que foram os 130 trabalhos para orquestra infanto-juvenil, são pequenos 

movimentos de sinfonias, coisa de 150 compassos ou concertino para um instrumento solista.  

Isso eu achei sempre muito importante, porque os melhores alunos sempre solaram 

com orquestra desde pequenos, depois para fazer qualquer exame, não tinham problema 

porque tinham desembaraço total. Então estes concertinos existem para todos os instrumentos 

com acompanhamento para orquestra infanto-juvenil. Mais tarde fiz outra série com 

acompanhamento de orquestra de câmara, de cordas principalmente, que são mais difíceis.  

Estas 130 peças dariam por volta de 3.500 paginas de partitura. Pra mim isto significa 

3.500 horas de trabalho (risos). No computador eu copio rapidamente. Eu logo percebi que no 

computador você faz mais rápido do que a mão. Eu copiava a mão primeiro, com tinta Nankin 

para fazer cópia heleográfica, depois eu percebi, quando chegou o Xerox, que com lápis era 

muito melhor, porque podia corrigir. 

A caligrafia do senhor é muito bonita, é muito clara. 

Isto aí, eu acho que foi feito (se referindo a Suíte) com caneta esferográfica mesmo, 

porque daí sai muito miúdas as notas, dá muito trabalho para fazê-las. E daí 25 ou quase 30 

anos atrás, meu irmão que vive em Washington nos Estados Unidos me disse que eu era bobo 

de copiar a mão, que isto aqui (o computador) estava ficando cada vez mais barato. Então 

perguntei a ele quanto que ficava e ele disse por volta de dez mil dólares (risos).  

Mas depois meu filho mais velho, que é piloto, ele disse, não agora realmente ficou 

mais barato. Então comprei um computador e depois de um ano ele pifou e perdi tudo (risos). 

Os computadores cada um têm o seu problema, né! Agora já estou no quarto ou quinto 

computador. 

Mas como expliquei essa séria de orquestra ficou por ultimo. Consegui em dois meses 

copiar a metade. Eu levanto as 04:00 e às 05:00 já estou no computador, porque daí eu 

trabalho sossegado. O telefone não toca, nem o jardineiro me chama então daí em dois dias 

faço uma destas 130 peças. 

É muito... a extração das partes, mas francamente depois para processar uma parte de 

uma ou duas páginas me leva, mais ou menos, uma hora, pra ficar bem proporcional. Muito 

mais rápido do que copiar a mão, não é? Você só pode fazer uma parte provisória, que em 

poucos segundos você extrai de lá, só que não é uma coisa bem feita. 



 97 

Tinha um professor de piano, Fritz Jang, foi professor de minha mulher. Ele lia tudo à 

primeira vista, acompanhava todos os estrangeiros em São Paulo. Era o pianista oficial do 

Teatro Municipal. Ele dizia que tocava tudo à primeira vista, mas se era escrito a mão, não 

dava.  

Então daí, copiei tudo isso. Eu sempre dizia que um revisor precisa olhar nota por 

nota, eu não tenho esse tempo. Chego ao ensaio e se eu mesmo não percebo algum erro, 

alguém da orquestra descobre. Então tenho que ter a força de vontade de voltar ao 

computador e corrigir, né!  

Um copista de antigamente não era capaz de fazer menos de um erro por página, 

sempre tinha alguma coisa. Eu faço três ou quatro por páginas e descubro só na hora de tocar. 

O bom é que no computador você pode ouvir. Um erro de nota de semitom você percebe 

logo. 

Tem um erro no segundo tema da Primeira Sinfonia de Beethoven (EM canta o tema) 

que o fagote faz: si, fá, mi, si, fá, mi. Depois o primeiro oboé faz: ré, fá mi, ré, fá, mi. Falei 

para o meu professor de regência e ele disse que eu tinha razão. O problema é que as duas 

notas fazem parte do acorde, então complica pra perceber. O que fica evidente é que na 

exposição isto não acontece.  

Daí quando tem um bom musicólogo ele tem que parar e comparar e chegar à 

conclusão, em erros como esse de terça, está errado. Mas o erro de segunda (intervalo 

musical) se percebe pelo computador.  

Pode ter erro aqui, infelizmente (se referindo a Suíte)... 

Têm algumas divergências de notas, eu gostaria de conferir com o senhor depois. 

A Suíte foi dedicada há alguém?  

Isto infelizmente, os últimos vinte manuscritos eu guardei, mas muitos eu fiz assim em 

papel de rascunho e depois já copiei e o joguei fora. Em alguns destes originais constava o 

nome para quem foi dedicado. Mas este aqui eu realmente não me lembro.  

Porque ai é o seguinte, tendo o Sergio Belluco como professor de violão, ele conhecia 

violonistas italianos. Daí, tivemos a visita de um violonista de Milão, pra quem é dedicado a 

Sonata para Violão e Violino. Ele trabalha com música de câmara principalmente. Ele veio 

nos visitar aqui e gostou tanto do ambiente que voltou mais duas vezes. E a ele que foi 

dedicada uma boa parte das peças. 
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Ele tocava mais música de câmara, com flauta, violino, violoncelo. Esta peça acho que 

não foi ele nem o Sérgio Belluco, que não se interessava tanto por este tipo de música. Mas 

teve um (violonista), que devia ser de Brasília, não era daqui nem de São Paulo. Mas eu 

realmente não me lembro mais, eu não tenho boa memória agora (risos). Mas estou com a 

esperança que depois de morrer volta tudo (mais risos). 

O senhor recorda quem a estreou? 

É, foi o sujeito pra quem foi dedicada a obra. Mas que infelicidade! 

O senhor conhece gravações da obra. Em caso afirmativo, possui alguma? 

Eu não sou muito a favor da gravação. A gravação tem certo sentido na hora da aula 

de história da música. Porque uma música composta na União Soviética, eu nunca na vida 

teria oportunidade de ir lá assistir, então posso comprar a gravação. A internet é mais fácil 

ainda. 

Fora disso, pra mim o importante é o contato com o público. Não quero saber da 

máquina no meio entre os seres-humanos. Então, constantemente me mandam discos 

gravados e a minha mulher insiste para eu escutar para poder dizer se eu gostei da obra 

(risos).  

Tem um polonês, mais polonês do que brasileiro. Ele é brasileiro, mora lá há uns vinte 

anos. Ele vem com a orquestra, tem uma aluna que toca muito bem, faz solo com a orquestra 

dele, vai solar lá. Ele quis tocar uma música minha então ficou A Suíte Nordestina que é uma 

das melhores composições para orquestra de cordas minha.  

Daí mandaram a gravação e no ultimo movimento uso um tipo de melodia nordestina 

(EM cantarola), daí ele picou cada fim de frase como se desse um pulo (risos). O nordestino, 

nesse fim de frase, tem um pouco mais de peso. Eu não tinha anotado nada, agora faço um 

traço. Não era amigo do metrônomo como o Osvaldo Lacerda... 

Osvaldo Lacerda exigia que se tocassem minuciosamente as peças no andamento, mas 

eu sou mais flexível e digo que o bom músico tem que ser capaz de tocar a peça um pouco 

mais rápida e um pouco mais lenta, porque conforme for o ambiente, o público pra quem ele 

vai tocar, o andamento vai poder ser um pouco diferente. 

Perguntaram para um crítico famoso, no tempo do romantismo, lá em Viena quem ele 

achava que era o melhor maestro, porque lá passaram quase todos. Ele respondeu o Gustav 

Mahler, porque conseguia exatamente o andamento que precisava (risos). Outro pegou o 
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andamento lento demais e o publico ficou sonolento, outro pegou rápido demais e a orquestra 

não conseguia reagir para recuar (risos).  

Então isto é uma capacidade do intérprete de conseguir o andamento certo para cada 

caso, e isso também depende da acústica do lugar, depende se é a primeira ou a ultima peça 

do repertório. Na ultima peça você não pode colocar uma peça muito lenta, tem que ser um 

pouco mais viva. E depende também se é um publico culto ou se é uma criançada (risos), 

você tem que escolher o programa e também o andamento. 

Eu tinha uma questão sobre os andamentos, mas agora já está respondido... 

É, isto aqui é você que tem que escolher porque cada intérprete, ao meu ver, tem a 

responsabilidade de achar o melhor pra ele e pro público dele. É por isso que nunca coloquei 

indicação metronômica até agora, que chegou um maestro da Alemanha, da minha cidade 

natal, com a orquestra da escola de música de Stuttgart.  

Então eu mandei a minha sinfonia maior, A Sinfonia Nordestina, que chamo, porque 

uso melodias de Recife e de Pernambuco principalmente. E daí eu mandei esta partitura e 

depois ainda fui viajar pra lá, encontrar com ele pessoalmente, ele é americano. Então ele teve 

uma peça de um compositor americano no programa que eles tocaram muitíssimo bem. Eles 

acharam muito difícil a minha sinfonia, então encaminhei pra eles mais duas e eles 

escolheram a mais fácil. O segundo movimento desta, é um que escrevi andantino, não sei se 

foi uma boa ideia, (EM cantarola) era melhor se tivesse posto andante. 

O pessoal de Stuttgart chegou lá, eu assisti o ensaio (EM cantarola), demorou dez 

minutos (risos). Mas pelo menos, dá uma ideia, já que foi a minha indicação a culpa foi 

minha, se eu tivesse escrito andante era melhor. 

Mas você vê isto aqui em tempo antigos já era muito problemático. O Mozart escreveu 

na abertura da Flauta Mágica, em dois por dois (formula de compasso), então o regente tem 

que marcar oito. E o andante no Mozart às vezes pode dizer que significa adágio. 

É difícil de fixar isto com estes termos, andante, allegro, etc. Naturalmente o 

metrônomo fez um serviço bom de dar mais ou menos uma ideia. Mas já o Beethoven que foi 

um dos primeiros a usar, ele sentou na escrivaninha e fez indicação metronômica de todos os 

movimentos das nove sinfonias.  

Daí chegou depois na prática, nenhum regente achou que era possível nos andamentos, 

era muito rápido. Porque na hora de escrever, você pensa de uma maneira e na hora de tocar é 
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outra situação. Dizem os críticos que o Toscanini foi o único que chegou perto da indicação 

metronômica do Beethoven, e então o critico musical de Berlim que era uma pena que muitos 

dos detalhes que eram muito bonitos haviam se perdido. Ele fascinou o público que já estava 

acostumado a ouvir as sinfonias pela agilidade com que ele fez, a orquestra também tocou 

fabulosamente bem, mas algum ou outro detalhe dos sopros principalmente foram 

massacrados (risos).  

O senhor escreveu os movimentos da obra separado ou ela foi composta já com a 

intenção de ser uma Suíte em seis movimentos. 

Quando eu componho faço o seguinte, componho da maneira como Beethoven. Nos 

tempo de Bach até Mozart, Schubert ainda, o compositor sentava na escrivaninha e depois de 

meia hora tinha escrito. É uma coisa inimaginável! Mozart viajou de Viena para Praga de 

carruagem, sentou lá e escreveu uma sinfonia em uma hora, né (risos)! O que tinha feito 

dentro da cabeça.  

Agora Beethoven fazia caminhada lá em torno de Viena com um bloco no bolso e 

quando ele tinha uma ideia anotava. Quando chegava a casa, sentava ao piano e começava a 

trabalhar. Quase tudo se modificou. Era um sujeito que trabalhava bem com o piano, acredito 

que ele não escreveu nada sem experimentar no piano. E depois os compositores de lá em 

diante, o Schubert eu acho que foi o ultimo a escrever só na escrivaninha sem experimentar 

nada.  

Aquela Sinfonia Inacabada que o Brahms disse: se as nossas coisas fossem tão bem 

acabadas... (risos) tava bom. Ficou na gaveta durante 45 anos, porque não acabou, dedicou a 

um maestro em Gratz, daí o maestro deixou na gaveta e foi esquecido lá. Daí a pouco 

descobriram isso e fizeram pela primeira vez “nos tempos” de Brahms. E é uma coisa tão 

incrivelmente perfeita, que não dá para imaginar como é que ele fez essas modulações sem 

usar o piano. Mas a verdade é que ele era muito bom pianista, tinha tocado muita coisa já, 

antes de escrever na escrivaninha.  

Mas daí em diante, até Wagner confessou se não tivesse o piano não teria escrito isto 

(risos). Aquelas vozes enarmônicas e cromáticas seriam impossíveis de ter na cabeça (risos). 

O senhor utilizou o violão então para compor a peça. 

Esqueci-me de mencionar isto, quando eu componho, pego um papel velho que de um 

lado já foi usado, e anoto tudo quanto foi de ideias. Isto fica no meu piano e depois aproveita 

juntando uma ideia com a outra, depois no fim eu tenho um panorama de muitas ideias e as 
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escolho então. Ah, esta fica melhor para começar, aqui para modulação, aqui para segundo 

tema, né! Então consigo aproveitar quase tudo (risos)! Muita ideia que parece separado 

demais, também entra no bolo! 

Então isto aqui foi feito assim, (sobre a Suíte) peguei o violão, daí a pouco achei 

alguma coisa interessante, como um diálogo (se referindo ao terceiro movimento da Suíte, 

Diálogo), e a possibilidade de tocar em intervalos muito largos o que no violino é difícil, dá 

pra tocar em décima, mas já é muito difícil. 

Aqui no segundo movimento, o senhor usa a alteração da tarraxa pra fazer o 

movimento cromático da Passacale. 

(EM canta o baixo) Você ouve isso quando afina o violão (risos). 

No Ostinato eu quis experimentar uma coisa. A série dodecafonia utilizada é sempre a 

mesma, mas cada vez é deixada de fora alguma coisa. A série continua e depois adiciona uma 

pausa no lugar de alguma nota, mas como se ela estivesse ali. Então essas ideias foram 

surgindo isoladamente e depois foi só escolher qual seria a primeira, qual seria a ultima.  

Este violonista (citado anteriormente) me pediu para fazer uma redução de três 

movimentos em vez de seis. Porque ele iria tocar em Lima no Peru e achou que era muito 

cumprido os seis. Mas é idêntico praticamente, né! 

Essas três peças concorreram também em um prêmio na Funarte de 1978. Eu li 

em um artigo. 

É a versão mais comprida já existia, daí escolhi essas três pra esse concurso, é 

verdade. Não foi um violonista que pediu, foi o concurso. 

Com relação a Suíte, o senhor usa elementos que não foram usados em outras de 

suas peças para violão tais como a alteração de afinação (Ostinato), trecho executado só 

pela mão esquerda, a Passacale e seu movimento cromático no baixo com alteração na 

afinação através do uso da tarraxa, atonalismo em algumas passagens. O Senhor 

pesquisou estes elementos no repertório violonístico? 

Nós tínhamos um professor de canto, ele vive no Rio de Janeiro, é Paraguaio e estudou 

em Paris, muito bom cantor. Cantou muitas de minhas canções com acompanhamento de 

piano. Ele sempre trazia peças de vanguarda. Então ele trouxe uma ou outra daquele cubano, 

como é mesmo o nome? 

Leo Brouwer. 
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Isto! Tenho até hoje uma ou outra em casa. Este então é um sujeito mesmo de 

vanguarda. Eu nunca quis escrever algo assim tão moderno, porque achei que o meu serviço 

aqui (a Suíte) era manter o meio entre a vanguarda e a música popular. Tinha que ter um 

pouco de música folclórica e também algo de música moderna, que explore coisas novas. E 

provavelmente já tinha ouvido alguma gravação de Leo Brouwer. 

Discrepâncias na versão digitalizada e o manuscrito da Suíte (aqui apresentarei a 

Ernst Mahle, algumas diferenças de cada movimento). 

Diferenças encontradas na Rapsódia: 

Compasso 2: 

No 1º acorde há uma fermata no MS, na VD não. 

É, a nota por si já é bem longa. Porque a duração das notas aí é mais ou menos... O 

computador executa estes valores exatamente, mas se fizer um pouco diferente o valor das 

notas não vai alterar em nada. Isto dá liberdade para esse começo, então esta fermata não faz 

muita diferença. 

Compasso 5: 

No 1º acorde há uma fermata no MS, na VD não. 

Aqui é a mesma coisa. Sobre a fermata, depende muito do som do violão, tem certo 

momento que você tem que continuar, ficaria sem graça se deixar soar mais. 

Compasso 32: 

Há divergência de notas. No MS há um Sol# e Si na terceira semicolcheia do 

segundo e do quarto tempo, enquanto que na VD há um Fá# e Dó. 

É porque não escutei esta peça no computador. Quase que certeza que só copiei. 

Compassos 33 e 34: 

No MS há uma fermata na barra de compasso, na VD não há. 

Você vê que esta parte lembra o começo. 

Compasso 34: 

No MS há uma indicação de adagio, na VD não há. 
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O adágio é bom colocar. Pode ter sido esquecimento (risos). Como já disse, eu sou um 

mal revisor. Só faço na hora de tocar. Mas no caso do violão eu não tive assim a chance de 

ouvir o pessoal que pegou esta cópia nova e tocou se não talvez tivesse percebido. 

 

Diferenças encontradas na Passacale: 

 

O computador tem essa coisa que ele funciona bem quando tem uma armadura, mas 

quando não tem como na música moderna, então tem um problema enarmônico. De repente 

você esquece que estava marcada uma nota e ficou pra trás e muda enarmonicamente. Depois, 

na revisão, custa um pouco pra perceber, porque quando o computador toca não se percebe a 

diferença. Mas um revisor percebe, porque não tem sentido ter um SI sustenido no meio dos 

bemóis (risos). 

Compasso 14: 

No MS não há indicação de ligadura de sustentação entre a última nota do 

compasso e a 1º nota do compasso 15, enquanto que na VD há. 

Este ligado é o glissando... 

No compasso 14 há ainda, na última semicolcheia do segundo tempo, um ligado 

de sustentação entre essa nota e a semínima do terceiro tempo, na VD não há esta 

ligadura. 

É, este ligado é para não ser tocado o segundo SI, é uma ligadura para manter. 

 

Diferenças encontradas no Diálogo: 

 

Falo sempre pros meus alunos, quando vocês tiverem dúvida na execução, tentem 

executar de diversas maneiras e escolham a melhor, a que vocês gostaram. Na música, o 

ouvido é o último critério, não a inteligência. O que soa melhor é o melhor. Então pode 

discutir sobre uma nota ou um acorde, mas aí o ouvido pode decidir melhor. No barroco tem 

muitíssimos desses casos, se puder fazer de diversas maneiras e escolher, então é o ideal. 
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Na música romântica se começa a exagerar nas indicações. Nenhuma nota sem 

diminuendo, sem crescendo, etc... Daí o que o barroco tinha de menos o romantismo tinha 

demais. 

Agora se você pega uma peça de vanguarda, não tem gravação nenhuma e até gosta do 

compositor que me pediu para fazer uma apresentação. Aí se está na minha mão, eu uso tudo 

que sei de truques interpretativos pra conseguir um sucesso. Outro vai lá e toca ao pé-da-letra 

(risos), fica uma coisa nojenta! Então a capacidade de um bom intérprete é tão boa que uma 

coisa banal ele consegue dar um presente para o ouvinte. 

Tem muita música hoje que é feita no papel sem a ideia do compositor de como é que 

soa isso. Então depende um pouco do executante ver se tem alguma chance de melhorar 

algum ou outro aspecto dissonante, porque uma parte dissonante pode ser realçada ou não, 

conforme ele achar melhor, então ele pode modificar um pouco o que está no papel. 

O Osvaldo Lacerda participava de bancas de concurso e ficava brabo quando algum 

aluno mudava um andamento (risos). Mas pra mim era mais interessante ver se aquilo tinha 

contato com o público, se tinha música. 

 

Diferenças encontradas no Moto Perpétuo: 

 

Compasso 116: 

No MS há uma indicação de harmônico na última nota da peça, na VD não. 

Nos mais agudos do violão e do violino os harmônicos e as notas se assemelham. Vejo 

o meu filho que é bom violinista, ele toca as coisas mais virtuosísticas do violino, e quando 

vai pros mais agudos eu não sou capaz de dizer se ainda esta tocando com o dedo ou se esta 

sem apertar, com harmônico. 

É, mas a ideia era de fazer isto com o harmônico, com certeza. Esse é um dos 

melhores harmônicos da corda MI nos agudos. 

 

Diferenças encontradas no Monólogo: 
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Depois de fazer o Diálogo achei que era interessante fazer o Monólogo (risos), pra ter 

os dois. 

Essa questão da ordem da Suíte o senhor montou desse jeito? 

Acho que pode tocar as peças avulsas ou pares e conforme for, modificar a sequência 

delas. 

Compasso 8: 

No MS os acordes do compasso estão todos iguais, na VD, na 3º repetição do 

acorde, está sem o Dó#. 

É esta nota falhou, porque escrevo usando o teclado, não clico com o mouse, é muito 

mais rápido. Daí se o dedo não foi até o fundo, ficou sem essa nota. Mas tem razão, isto aí 

deve ser DÓ sustenido. 

Compasso 22: 

No MS há pausas de colcheia, de semínima e de mínima, na VD não há estas 

pausas. 

É estas pausas não são muito importantes, essas notas não vão soar muito tempo. 

Compassos 25 e 26: 

No MS há uma ligadura de sustentação do último acorde do compasso 25 ao 1º 

acorde do compasso 26 e uma pausa de semínima no último tempo. Na VD não há o 

ligado nem a pausa. 

É estas notas mais graves soam durante mais tempo. Tem uma regra que não achei em 

nem um livro, ela diz que quando é grau conjunto, ela apaga o efeito da nota anterior, mas 

quando é salto a nota anterior ainda fica no ouvido. Os compositores usam isso, porque se 

você toca um arpejo, nem que não soe as notas, elas vão ficar no ouvido. Agora, se você toca 

uma escala, a ultima nota fica no ouvido, mas as outras que estão no meio, o ouvido esquece. 

A memória humana funciona assim também, o que fica mais próximo é mais fácil de 

lembrar, o que fica mais no passado já é mais difícil. Mas têm algumas coisas importantes do 

passado, como notas do acorde, que você vai lembrar mais facilmente enquanto outras são 

apagadas por coisas que são mais importantes. 

Essas regras são importantes, quando você compõe...  
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Na minha musica você vai observar que, o que é abandonado, continua na memória é 

muito importante harmonicamente, enquanto estas notas (EM mostra no papel) que são 

cromáticas, é sempre a ultima que fica na memória e as outras são esquecidas. 

Compasso 38: 

No MS não há indicação de acento na última nota do movimento, na VD há um 

acento. 

É que o acorde é um pouco diferente nesta parte, então fazer o acento é justificável. 

Você é muito esperto, percebeu isto (risos). 

 

Diferenças encontradas no Ostinato: 

 

Compassos 9, 11, 13 e 14: 

No MS não há indicação de asterisco, na VD há. 

É o caso, para não ficar chato, na segunda vez deixar soar a nota. 

Compasso 13: 

No MS há indicação de acento no Dó (5º tempo), na VD há indicação de acento no 

Sol (4º tempo). 

É, este acento escapou na hora de alinhar. 

É, eu acho que nessas diferenças eu deveria seguir o manuscrito, né? 

Sim, acho que é mais fiel.  

Compasso 41: 

Há divergência de notas. No MS temos pausa no 2º e 4º tempo e um Mi na 1º nota 

do compasso. Já na VD nós temos um Lá na 1º nota do compasso, Dó no 2º tempo e um 

Ré no 4º tempo. 

É um caso desses de copiar sem corrigir... 
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 (Foi tocado três movimentos da Suíte para Ernst Mahle e em seguida ele fez alguns 

comentários)  

Monólogo: 

Muito bom... É um prazer ouvir (risos)... 

Diálogo: 

Antes quando tocou o monólogo, o começo é aquele modo frígio dos espanhóis 

porque eles tiveram dos árabes que vieram do oriente e tinha este modo importado do mundo 

dos gregos antigos. (EM canta). Que continua na música espanhola. E depois tem a apojatura 

do português, então tem um pouquinho de tudo. Depois o ritmo africano (Diálogo). 

Moto Perpétuo: 

Muito bem! Não é fácil de decorar. É, a música africana sempre me vem a imagem do 

negro que está jogando com diversas bolas e tem o ritmo constante da bateria, mas as bolas 

caem em qualquer uma das semicolcheias. Tem uma liberdade absoluta. O cinco por oito 

(fórmula de compasso) naturalmente tem um pouco disso porque você pode dar a parte 

principal pra cada uma das cinco notas. 

Eu fiquei pensando justamente nisso. O senhor poderia ter marcado alguns 

acentos, mas parece que isso ficou livre assim pra... 

Se fosse o Almeida Prado tinha escolhido um título pra isso (risos), ele tem títulos 

maravilhosos... Eu simplesmente chamei de Suíte (risos). 

Bom maestro, da minha parte seria isso (risos)... 

Foi um grande prazer conhecer você, fiquei muito contente... 

Quem sabe no futuro se consegue fazer outra edição um pouco melhor para os alunos, 

dessas peças... 

 

Fim da entrevista. 
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