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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em um estudo dos procedimentos modais adotados por 
compositores populares brasileiros, realizado por meio da análise de canções 
transcritas a partir de registros fonográficos. O entendimento corrente acerca de 
modalismo – que consiste no emprego de modos distintos daqueles utilizados no 
sistema tonal maior-menor – foi o ponto de partida para estabelecer o objetivo central 
desta pesquisa, que é buscar os possíveis padrões recorrentes e as especificidades da 
aplicação deste sistema de organização de alturas no âmbito da música popular 
urbana no Brasil  – aqui entendida como a música popular produzida nas cidades, de 
autoria conhecida e normalmente direcionada ao consumo através dos meios de 
comunicação. Para tanto, fez-se necessário revisar os conceitos de modos e 
modalismo, bem como os sistemas teóricos a estes relacionados. Essa revisão, 
associada a um breve panorama da produção modal pós-tonal – concentrado na 
música de concerto europeia dos séculos XIX e XX, no jazz modal e na música de 
concerto brasileira de tendência nacionalista – serviram de base para estabelecer um 
padrão de análise melódica e harmônica aplicado a canções populares extraídas da 
discografia de oito compositores brasileiros – Luiz Gonzaga, João do Vale, Dorival 
Caymmi, Baden Powell, Tom Jobim, Edu Lobo, Caetano Veloso e Gilberto Gil –, 
selecionados devido à ocorrência significativa de práticas modais em sua obra. A 
compilação dos dados obtidos permitiu o mapeamento de algumas especificidades 
do modalismo praticado no âmbito da música popular urbana do Brasil, a partir da 
intuição que norteou esse trabalho: a de que o diálogo direto e horizontal que se 
estabelece entre música popular urbana e música de tradição oral, aliado à liberdade 
criativa e ao descompromisso que caracterizam o ambiente da música popular, 
resultam em uma abordagem bastante particular do modalismo. A despeito das 
singularidades observadas na produção modal de cada compositor, há pontos em 
comum que permitem se pensar em algo que se poderia chamar de “modalismo 
popular brasileiro”. 

Palavras-chave: modos / modalismo / modalismo pós-tonal / nacionalismo musical 
/ música popular / harmonia modal / análise musical  



 

 

ABSTRACT 

 

This work is a study of modal procedures adopted by popular brazilian 
composers, through the analysis of songs transcribed from phonograph records. The 
current understanding of modality – that is the use of different modes of those used 
in the major-minor tonality – was the starting point for establishing the central 
objective of this research, which is to seek the possible recurrent patterns and the 
specificities of the use of this pitch system in the urban popular music of Brazil – here 
understood as the popular music produced in the cities with known authorship and 
usually directed to consumption via the media. For both, it was necessary to review 
the concepts of modes and modality, along with related theoretical systems. This 
review, coupled with a brief overview of post-tonal modal production – concentrated 
in european classical music of the nineteenth and twentieth centuries, the modal jazz 
and brazilian classical music of nationalist trend – were the basis for establishing a 
pattern of melodic and harmonic analysis applied to popular songs extracted from 
the discography of eight brazilian composers – Luiz Gonzaga, João do Vale, Dorival 
Caymmi, Baden Powell, Tom Jobim, Edu Lobo, Caetano Veloso and Gilberto Gil – 
chosen because of outstanding occurrence of modal practices in their works. The 
compilation of the data allowed the mapping of some specificities of modality 
practiced within urban popular music of Brazil, from the intuition that guided this 
work: that the direct and horizontal dialogue established between urban popular 
music and folk music, combined with the creative freedom and disengagement that 
characterize the environment of popular music, resulting in a very particular 
approach to modality. Despite the singularities observed in modal production of 
each composer, there are points in common that allow you to think of something that 
might be called “brazilian popular modality”. 

 

Keywords: modes / modality / post-tonal modality/ musical nationalism / popular 
music / modal harmony / musical analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho pretende-se abordar os procedimentos modais adotados por 
compositores no âmbito da música popular urbana1 do Brasil. Essa abordagem se dará 
por meio da análise de obras transcritas a partir de registros fonográficos, com o 
intuito de buscar padrões recorrentes característicos do modalismo, bem como as 
especificidades da aplicação desse sistema de organização das alturas no contexto 
musical em questão. 

A música popular urbana é um fenômeno relativamente novo. Embora existam 
exemplos desse gênero desde meados do século XVIII – como Domingos Caldas 
Barbosa (1740-1800), responsável, em seu tempo, pela popularização da modinha2 – 
há um senso comum estabelecido de que a música popular urbana torna-se uma 
manifestação efetivamente significativa no século XX, com o advento da indústria 
fonográfica a partir da fundação, em 1902, da célebre Casa Edison, primeira 
gravadora brasileira. Se na primeira metade do século XX a música popular urbana 
utiliza-se essencialmente do sistema tonal3, na segunda metade do século a influência 
do modalismo (que sempre estivera presente na música de tradição oral) faz-se 
sentir, sobretudo a partir do surgimento da emblemática figura de Luiz Gonzaga, 
introdutor dos gêneros musicais nordestinos no universo da música popular urbana, 
a partir dos anos 1940. Sobre Luiz Gonzaga, Ermelinda Azevedo Paz (2002, p. 170) 
escreve: “Luiz Gonzaga, pode-se dizer, foi o pai do modalismo popular brasileiro, o 
precursor, tendo influenciado diversos outros compositores”. Gilberto Gil, em 
entrevista a Augusto de Campos4, destaca o papel de Luiz Gonzaga como estilizador: 

                                                
1 A expressão “música popular urbana” foi escolhida por parecer mais precisa que a comumente 
empregada “música popular brasileira”. Oneyda Alvarenga, em seu livro Música Popular Brasileira 
(ALVARENGA, 1982) aborda, ao longo de 326 páginas distribuídas em 7 capítulos, a chamada música 
folclórica; apenas nas últimas 19 páginas que compõem o 8º capítulo (intitulado “Música Popular 
Urbana”) ela se ocupará de gêneros musicais comumente abarcados pela sigla MPB. Pode-se depreender 
que aquilo que o senso comum conhece como MPB é na realidade uma pequena parte de um universo 
maior que abrange não somente essa música – que chamaremos de “música popular urbana” – mas toda a 
música de caráter popular produzida no país. 
2 Em capítulo dedicado ao gênero, José Ramos Tinhorão escreve: “O mais antigo documento sobre Caldas 
Barbosa e o aparecimento da própria modinha [...] revelam de maneira definitiva que a grande novidade 
do tipo de música lançada em Lisboa pelo mulato brasileiro era o rompimento declarado não apenas com 
as formas antigas de canção, mas com o próprio quadro moral das elites [...] (TINHORÃO, 1974, pp. 10-11) 
3 O samba e o choro, gêneros mais significativos deste período, a despeito da matriz rítmica africana, 
possuem uma estrutura harmônico-melódica tonal, de filiação europeia. 
4 Entrevista realizada em 06/04/1968. 
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Luiz Gonzaga fez com a música nordestina – que era até então apenas folclore, 
coisa das feiras, dos cantadores, ao nível da cultura popular não massificada – 
exatamente o que João Gilberto fez com o samba. (CAMPOS [org], 1978, pp. 
191-192). 

A partir da trilha aberta por Gonzaga surge, nos anos 1950, uma numerosa safra 
de compositores que trabalhariam com gêneros musicais nordestinos, empregando o 
modalismo em maior ou menor grau. Dentre estes se destacam Humberto Teixeira e 
Zé Dantas, parceiros de Gonzaga, e Luis Vieira e João do Vale, seus contemporâneos. 
Esse último, que na década seguinte seria “adotado” pela intelectualidade carioca 
como representante legítimo da autêntica cultura popular – em uma aproximação 
que culminaria em sua participação no antológico espetáculo Opinião, no qual 
dividiu o palco com Nara Leão, Zé Keti e, mais tarde, Maria Bethania – chamou a 
atenção do compositor Antônio Carlos Jobim, que declarou ao semanário O Pasquim: 

[...] o João do Vale traz nele um negócio que é o próprio cerne do Brasil. Se eu 
fosse editor, ia buscar as coisas no Nordeste: as coisas mais geniais do mundo 
estão lá. E João do Vale traz aquele acervo todo, não é? Eu tinha que me 
apaixonar por ele. Vejo, nele, a grandeza de um mundo insuspeitado.5 

Ainda que pontualmente, há ecos de modalismo na obra de Dorival Caymmi, 
sobretudo em seu antológico álbum Canções Praieiras, que evoca uma franca 
inspiração na tradição oral e tem nas canções O mar, Pescaria e Lenda do Abaeté alguns 
exemplos evidentes do emprego de elementos modais. Sobre esse álbum, o jornalista 
e crítico musical Luis Antonio Giron escreveu:  

A fronteira máxima está nas escalas modais, presentes sobretudo na série das 
“Canções Praieiras”. Em geral, as melodias praieiras são descendentes, 
adequando-se à sua própria voz grave, como se usasse uma afinação 
mesotônica, não-tonal. Seus acordes parecem soltos, folgados, e vibram numa 
atmosfera mais modal que tonal.6  

O modalismo consolidará sua presença posteriormente na obra de compositores 
não necessariamente ligados ao contexto musical nordestino, como o já citado 
Antônio Carlos Jobim – sobretudo em sua fase pós-bossa-nova – Baden Powell com 
seus “afro-sambas” e, mais recentemente, Guinga. Em Jobim, a incorporação de 
elementos modais pode ser identificada como parte de um conjunto de 
procedimentos que visavam ampliar os horizontes de sua obra para além da estética 
musical da bossa-nova, como aponta Fábio Poletto ao discorrer sobre o LP Stone 
Flower, lançado em 1970:  

                                                
5 Entrevista publicada na edição nº 20 de O Pasquim, em 12 de novembro de 1969. 
6 Publicado na revista Época, edição 306, em 29/03/2004. O grifo é nosso. 
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A presença de vários elementos relativamente inéditos na música de Jobim 
aponta para um deslocamento da estética bossanovista até então utilizada 
pelo compositor. Este deslocamento é particularmente importante, pois 
implicou em uma expansão de seu vocabulário, com a construção de seções a 
partir da reelaboração de elementos associados ao folclore nordestino, 
aproveitamento de modalismos característicos […]” (POLETTO, 2010, p. 121,  
grifo nosso). 

O modalismo também será elemento recorrente na música “engajada” de Sérgio 
Ricardo, Edu Lobo, Sidney Miller e Geraldo Vandré, como parte de um projeto 
artístico dos anos 1960 no qual a aproximação com a tradição oral possuía um forte 
componente ideológico. O alinhamento de Sérgio Ricardo nessa tendência é reflexo 
de uma cisão estética no interior do movimento bossanovista, pela qual parte de seus 
integrantes, sob a liderança intelectual do compositor e violonista Carlos Lyra, 
rompem com a temática “amor-sorriso-flor”7 e dirigem seus olhares para temas 
populares, sob uma perspectiva de participação social. O maestro e arranjador Julio 
Medaglia, em capítulo do prestigioso livro O Balanço da Bossa, refere-se ao 
compositor nos seguintes termos:  

Oriundo do movimento bossanovista [...] Sérgio Ricardo é atualmente um dos 
mais sérios pesquisadores da temática nordestina, encarada sob o prisma 
“participação”. (CAMPOS [org], 1978, p. 90). 

A seriedade do trabalho de Sérgio Ricardo é reconhecida até mesmo pelo 
jornalista e pesquisador José Ramos Tinhorão – conhecido por suas opiniões 
extremas – que se refere a ele como “importante compositor igualmente preocupado 
com a pesquisa musical”. Tinhorão identifica um momento preciso no qual os 
olhares de Sérgio Ricardo se voltam para a música de tradição oral do nordeste: 

Sérgio Ricardo foi levado a descobrir a potencialidade da música nordestina 
ao ser convidado em 1964 pelo cineasta Gláuber Rocha para musicar seu filme 
Deus e o diabo na terra do sol. (TINHORÃO, 1974, p. 203). 

O modalismo na obra de Sérgio Ricardo era consequência natural de sua 
pesquisa, como parte de um projeto estético nacional-popular. De todo modo, a 
renovação harmônica promovida pela Bossa Nova já introduzira elementos modais 
no processo de composição, independentemente do viés temático. Em análise dos 
procedimentos harmônicos característicos do movimento, o musicólogo Brasil Rocha 
Brito afirma: 

                                                
7 Essa expressão foi empregada por Júlio Medaglia (CAMPOS [org], 1978) numa alusão ao título do álbum 
O Amor, o Sorriso e a Flor (1960), de João Gilberto, que remete ao caráter ingênuo e nada engajado das letras 
das canções bossanovistas. 
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É um tanto frequente, na harmonia aplicada em composições da Bossa Nova, 
o aparecimento de regiões maiores e menores de um mesmo centro tonal, que 
se seguem e se interpenetram. A estruturação harmônica parece às vezes 
modal. (CAMPOS [org], 1978, p. 29,  grifo nosso).8   

Curiosamente, o principal inspirador dessa ruptura estética no interior do 
movimento bossanovista, Carlos Lyra, pouco se utilizou de elementos modais em 
suas canções, tendo preferido as temáticas e gêneros urbanos, cujos processos de 
organização das alturas eram essencialmente tonais9. Em contrapartida, o modalismo 
será empregado com frequência por dois compositores da geração seguinte, Edu 
Lobo e Sidney Miller, num aprofundamento das ideias de Lyra sobre a aproximação 
com a cultura popular: 

[...] os compositores da geração posterior à criação da bossa nova – entre eles o 
líder da ala nacionalista musical Edu Lobo e o jovem estudante de sociologia 
Sidney Miller – sentiram em 1965 a necessidade de insistir na tese de 
Carlinhos Lira, procurando contato direto com a música popular. 
(TINHORÃO, 1974, p. 231). 

Ermelinda Paz identifica em Edu Lobo uma abordagem menos ortodoxa do 
modalismo, muito provavelmente por conta da influência da bossa nova: 

[...] Edu Lobo, ilustre representante da segunda geração da Bossa Nova, nos 
traz um modalismo a nosso ver menos regional em termos de sonoridade. 
Arrastão, já transformado num clássico da música popular e outras [...] são o 
retrato de um modalismo mais eclético. (PAZ, E., 2002, p. 172) 

 Diferentemente de Edu Lobo ou Sidney Miller, em Geraldo Vandré não há 
resquícios de qualquer estética bossanovista. Um dos principais representantes da 
chamada “canção de protesto”, Vandré buscava uma comunicação mais direta com 
público, num emprego elementar do modalismo que dispensava as sofisticações da 
bossa nova. Sobre suas composições, Medaglia escreve: 

Baseadas em geral numa harmonia modal e quase sempre em dois acordes 
apenas, que se sucedem indefinidamente, ilustram nitidamente uma situação 
de monotonia e melancolia angustiante, comentada pelo texto. Este, vazado 
sempre numa linguagem terra-a-terra, sem metáforas ou poetismos, causa 
impacto exatamente pelo desnudamento expressivo [...] (CAMPOS [org], 1978, 
p. 91,  grifo nosso) 

                                                
8 Cabe salientar que o referido texto foi publicado originalmente no jornal O Correio Paulistano – dividido 
em três partes, nas edições de 23 de outubro, 6 de novembro e 20 de novembro de 1960 – constituindo-se 
em trabalho pioneiro, como primeira apreciação fundamentada que se fez da bossa nova.   
9 O modalismo em Carlos Lyra pode ser observado pontualmente em canções como Maria Moita ou Missa 
Agrária, cujas temáticas conduzem naturalmente a essa escolha. 
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O esforço de Vandré em sua aproximação com a cultura popular também foi 
reconhecido pelo exigente Tinhorão, que identifica na canção Disparada (parceria de 
Vandré com Theo de Barros lançada em 1966, no II Festival da Música Popular 

Brasileira, da TV Record) um marco na consolidação dessa tendência, tendo mostrado 
a seu tempo “as grandes possibilidades da matéria-prima nordestina” com um forte 
impacto no público, alavancado pelo advento dos festivais de música popular que 
propiciaram a essa canção uma ampla exposição (TINHORÃO, 1974). O modalismo 
em Disparada é absolutamente pontual e ocorre apenas em intervenções 
instrumentais da viola de Heraldo do Monte – introdução, intermezzo, coda e 
algumas pequenas frases de ligação – enquanto a canção em si é inteiramente 
construída em bases tonais10; de todo modo, o esforço no sentido de resgatar uma 
sonoridade nordestina, seja através de sutis intervenções modais, seja por meio de 
ritmos e timbres, acabou sendo premiado por uma excelente recepção do público – 
além de conquistar a primeira colocação no festival, juntamente com A banda, de 
Chico Buarque. Se em Disparada o modalismo era tímido, a Canção Nordestina de três 
anos antes, mencionada por Tinhorão como ponto inicial do mergulho de Vandré 
nessa temática, é inteiramente modal; parece plausível supor que o modalismo puro 
empregado nessa canção teve papel decisivo na reação do público relatada pelo 
jornalista e pesquisador:  

O paraibano radicado no Rio de Janeiro, Geraldo Vandré, tinha sido a partir 
da composição Canção Nordestina, de 1963, um dos primeiros compositores da 
geração ligada à bossa nova a escandalizar os jovens universitários da época 
com essa heresia da pesquisa de formas regionais brasileiras. [...] a música que 
inaugurava o rompimento com os esquemas do momento foi recebida com 
uma exclamação por parte de vários jovens estudantes filhos da alta classe 
média paulista, que revelava seu espanto: “Mas isso não é bossa nova!”. 
(TINHORÃO, 1974, pp. 202-203). 

O modalismo permeará ainda a obra dos dois principais compositores do 
movimento tropicalista, os baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil. O insuspeito 
Tinhorão – que tinha uma visão absolutamente crítica e implacável acerca do referido 
movimento – menciona algumas canções da dupla, em capítulo dedicado ao que ele 
denominou “gêneros rurais urbanizados”, como exemplos de aproximação bem 
sucedida com a cultura popular: 

                                                
10 Tal fato deve ser atribuído à parceria com Theo de Barros, integrante do Quarteto Novo, que musicou a 
letra de Vandré. Seu esforço no sentido de buscar inspiração nas raízes populares é inegável, mas sua 
origem bossanovista provavelmente acabou levando-o a trilhar caminhos tonais. A despeito disso, a 
canção resulta muito mais próxima da musicalidade nordestina do que da bossa nova, sobretudo por 
evitar o emprego de dissonâncias características. 
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Assim, quando os compositores baianos Gilberto Gil e Caetano Veloso 
viajaram para o sul na segunda metade da década de 1960, [...] eles só teriam 
que acrescentar a essas experiências anteriores os exemplos de sua própria 
criatividade em composições como Procissão e Louvação, de 1965, do primeiro, 
e No dia em que eu vim me embora, de 1968, a autêntica toada em que o segundo 
consegue infundir grande lirismo, apesar do arranjo com pretensões 
“universais” composto para gravação da música em disco pelo maestro 
Rogério Duprat. (TINHORÃO, 1974, pp. 203-204). 

Coincidentemente ou não, o fato é que as três canções apontadas por Tinhorão, 
às quais ele atribui méritos por sua inspiração rural, possuem, em maior ou menor 
grau, caráter modal. A mesma tendência ao modalismo pode ser identificada nas 
duas canções mencionadas em seguida por Tinhorão como exemplos de uma 
reaproximação de Gil com a cultura popular por ocasião de seu retorno ao Brasil em 
1972, após quatro anos de exílio na Inglaterra:  

Essas composições, intituladas Oriente e Expresso 2222 [...] iam ficar como a 
prova mais evidente de que, no momento das suas mais descomprometidas 
pesquisas da música popular de vanguarda dos países mais desenvolvidos, 
era ainda na fronte humilde da criação dos violeiros do Nordeste que o 
inquieto compositor baiano, engajado na tendência pop, ia retemperar as 
cordas do violão para um reencontro com o povo do seu país. (TINHORÃO, 
1974, p. 204). 

O emprego de procedimentos modais será uma constante na obra de toda uma 
linhagem de herdeiros musicais de Luiz Gonzaga, músicos influenciados direta ou 
indiretamente pelo Rei do Baião tais como Alceu Valença, Dominguinhos, Ednardo, 
Geraldo Azevedo, Vital Farias, Zé Ramalho e, mais recentemente, Lenine. Sobre o 
modalismo na música de Alceu Valença, Ermelinda Paz escreve: 

Alceu Valença vem produzindo sistematicamente trabalhos muito importantes; 
a incorporação do folclore nordestino, em especial, o de Pernambuco, se 
evidencia em todo o seu trabalho. Percebe-se nitidamente os traços de nossas 
raízes, quer rítmicas, quer melódicas, todavia trata-se de uma abordagem 
modal totalmente distinta, se o comparamos a Luiz Gonzaga. (PAZ, E., 2002, 
pp. 170-171). 

Essa abordagem diferenciada do material derivado da cultura popular, 
identificada por Paz na música de Alceu Valença, ocorre de maneira similar no 
trabalho de Dominguinhos, como observa a pesquisadora Elba Braga Ramalho: 

Gonzaga perpetuou sua produção através de diferentes gerações de músicos e 
compositores. No processo de afirmação da música popular nordestina, por 
ele desencadeado, encontram-se entre seus seguidores [...] aqueles que têm 
produzido um trabalho mais elaborado, conservando o “sotaque musical” do 
Nordeste, a exemplo de Dominguinhos [...] (RAMALHO, 2004, p. 2).  
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É natural que Dominguinhos tenha conservado o “sotaque musical nordestino”, 
não somente por conta de suas origens pernambucanas, mas sobretudo por seu 
convívio com Luiz Gonzaga a partir de sua chegada ao Rio de Janeiro, aos 14 anos de 
idade, quando ainda era conhecido como Neném do Acordeon: 

O talento natural de Neném com a sanfona o aproximou de Luiz Gonzaga. 
Desde que o tinha procurado a primeira vez, com o pai e os irmãos, o rapaz 
passara a comparecer diariamente à casa de Gonzaga, “por conta própria”. 
(MARCELO; RODRIGUES, 2012, p. 159). 

Mas a música nordestina de caráter modal não é exclusividade dos herdeiros 
musicais de Luiz Gonzaga, ligados ao universo do baião, do forró e da MPB 
nordestina. À margem do mercado e das gravadoras, artistas do nordeste que 
trabalham com a música de tradição oral sem a intenção de urbanizá-la – preferindo, 
no lugar disto, aprofundar o mergulho na tradição a partir de uma pesquisa 
minuciosa que por vezes leva a resultados que aproximam-se da música de concerto  
– têm, também no modalismo, uma fonte de inspiração criativa. Músicos como 
Elomar, Xangai e Antônio Nóbrega, ou grupos como Quinteto Violado, Banda de 
Pau e Corda e Quinteto Armorial são bons exemplos desse tipo de abordagem – que 
por vezes faz lembrar o processo de trabalho dos chamados grupos de música 
historicamente informada11. No que se refere mais especificamente ao Quinteto 
Armorial, seu trabalho se inseriu em um projeto estético mais amplo, que envolvia 
música, artes plásticas, literatura, denominado Movimento Armorial. Sob a liderança 
intelectual do dramaturgo, poeta e romancista Ariano Suassuna, o movimento 
lançado nos anos 1970 pretendia resgatar a essência da arte popular nordestina a 
partir do reconhecimento de uma ligação desta com a cultura ibérico-medieval. No 
que concerne à música, o modalismo exerce papel fundamental no estabelecimento 
dessa conexão:  

O [Quinteto] Armorial nunca escondeu sua vontade de ligar culturalmente (e 
musicalmente) a música dita popular do Nordeste àquela produzida no 
medievo europeu, herdada por no ́s através do tronco ibérico, utilizando como 
elemento de ligação justo a configuração melódica da mu ́sica entoada pelos 
monges da Idade Média e a dos cantadores sertanejos. Essa ligação 
musicológica que o Armorial pretende criar entre as melodias do canto 
gregoriano e aquelas entoadas pelos cantadores do Nordeste se dá, 
principalmente, através de duas características da música do medievo: a 
prática eminente oral, ou seja, sem a presença marcante da notação gráfica; e o 

                                                
11 Segundo Bernardes (2008) “uma performance ou realização historicamente informada deverá ser uma 
recriação idealizada a partir do conhecimento o mais profundo possível de seu Zeitgeist.” A analogia cabe, 
guardadas as devidas proporções: no lugar do Zeitgeist (espírito do tempo), há aqui um mergulho no 
Ortsgeist ou Genius Loci (espírito do lugar), que serve como fundamentação, não para a performance, mas 
para a criação musical. 
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uso do modalismo como sistema de composição. (VENTURA, 2007, p. 108, grifo 
nosso). 

Outra importante fonte de material modal na música popular pode ser 
encontrada no grupo mineiro conhecido como Clube da Esquina (anos 1960 e 1970), 
sobretudo nas canções de Tavinho Moura e Milton Nascimento. A recorrência de 
estruturas modais na obra desses compositores pode ser atribuída em parte à 
convivência com uma tradição oral fortemente ligada à música litúrgica e ao 
cantochão. Esse mergulho nas raízes mineiras, contudo, não entrava em choque com 
o anseio de universalidade que norteava as escolhas estéticas do grupo, como 
observa o pesquisador Rodrigo Oliveira: 

A música de Milton no Clube da Esquina é mais bem definida pela mistura 
visceral, que engloba valores interioranos e valores musicais universais; 
explora as raízes ibéricas contidas no mundo popular de Minas e danc ̧a em 
meio ao folclore mineiro e às raízes africanas de Milton. (OLIVEIRA, 2006, p. 
124). 

Sob diferentes abordagens, o modalismo está presente também na música 
instrumental brasileira, sobretudo em Hermeto Paschoal, Heraldo do Monte, Egberto 
Gismonti e Wagner Tiso. No caso dos dois primeiros – que estiveram juntos no 
Quarteto Novo, grupo pioneiro na elaboração de uma música instrumental calcada 
nas matrizes brasileiras e que acompanhou Geraldo Vandré nos anos 1960 – o 
emprego de procedimentos modais foi determinado não somente pela origem 
nordestina e pelo convívio com a tradição oral, mas também pelo desejo de criar uma 
linguagem brasileira de improvisação:  

Então tivemos a seguinte idéia: que tal também criarmos uma linguagem de 
improviso? O Hermeto e eu temos essa coisa de nordestinos e a gente usou 
essa vivência para criar. Começamos a ouvir folclore , treinar e criar.12 

No que concerne a Egberto Gismonti, o modalismo recorrente pode ser 
explicado por seu interesse simultâneo por elementos da música rural e pela música 
de concerto, em uma tendência estética similar à preconizada pelo já citado Clube da 
Esquina, pela qual busca-se construir a universalidade a partir do regional; quanto ao 
emprego de procedimentos modais por Wagner Tiso, pode ser atribuído ao seu 
engajamento no Clube da Esquina e sua convivência com Milton Nascimento.  

Além desses exemplos mais evidentes, o modalismo permeia a música de 
outros compositores da chamada MPB, como Chico Buarque, Gonzaguinha, João 

                                                
12 Entrevista concedida por Heraldo do Monte à revista Guitar Player, edição de junho de 1996, p. 77. 
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Bosco e Djavan, ainda que predomine, no caso destes, o emprego de procedimentos 
tonais. 

Este trabalho pretende discutir algumas questões às quais a simples observação 
prática de nossa música nos remete. Quais as reais afinidades entre a música popular 
urbana e a música de tradição oral? Em que medida o modalismo pode ser entendido 
como um elemento agregador e unificador desses dois contextos musicais? E ainda, 
como se dá o aproveitamento dos elementos musicais de tradição oral por parte dos 
compositores da música popular urbana e em que medida seus procedimentos 
diferem daqueles adotados pelos chamados compositores eruditos? Qual é o papel 
desse tipo de procedimento composicional na construção de uma identidade 
nacional? 

Até há pouco tempo, os meios musicais acadêmicos mantinham-se presos a 
categorias que organizavam a música em compartimentos estanques, que nem 
sempre faziam jus à rica e diversificada realidade que se afigurava; música erudita, 
música popular e música folclórica parecem conceitos cada vez mais permeáveis e 
imprecisos. Existe algum critério objetivo que nos permite definir, por exemplo, 
Camargo Guarnieri como compositor “erudito” e Edu Lobo como compositor 
“popular”, se tanto um como outro dominam a escrita musical, a harmonia, o 
contraponto, a orquestração e técnicas de composição como a variação e o 
desenvolvimento? O que torna uma canção de autor desconhecido mais próxima da 
alma do povo que uma canção de Luiz Gonzaga?  

Não há nenhuma intenção, no presente trabalho, de abandonar os referidos 
termos ou substituí-los por outros. Mas faz-se necessário relativizar sua importância 
e, sobretudo, levar em consideração que as áreas musicais por eles representadas 
conversam entre si. Um dos elementos reveladores dessa permeabilidade é 
justamente o modalismo, elemento característico da tradição oral presente em parte 
significativa da produção da música popular urbana. O estudo sistemático dos 
procedimentos modais adotados na música popular urbana pode ajudar a responder, 
ainda que parcialmente, algumas das perguntas colocadas acima. 
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1. SOBRE MODOS E MODALISMO 

 

O termo modo é amplamente empregado em estudos teóricos, musicológicos e 
etnomusicológicos, mas não há um consenso no que concerne à sua definição. Nos 
manuais de teoria musical, a grosso modo, os autores declinam da tarefa de tentar 
definir os modos, limitando-se a descrevê-los e classificá-los; nos textos acadêmicos, 
de um modo geral, parte-se do princípio de que o conhecimento prévio dos leitores 
torna desnecessário discorrer sobre o significado do termo. Boa parte da discussão 
terminológica acaba ficando a cargo dos dicionários de música, que nem sempre 
desempenham a tarefa satisfatoriamente. 

No Oxford Dictionary of Music encontramos a seguinte definição para modo: 

As escalas que dominaram a música europeia durante 1100 anos 
(aproximadamente de 400 a 1500 D.C.) e influenciaram fortemente os 
compositores por mais cem anos (até 1600). Já reapareceram ao longo do 
tempo na obra de alguns compositores, sobretudo no século XX. (KENNEDY, 
2007, tradução nossa) 

Os autores concebem modo como um tipo especial de escala, localizado em um 
momento histórico específico. Não há uma preocupação em esclarecer em quais 
aspectos tais escalas se distinguem daquelas empregadas em outros períodos; além 
disso, o entendimento do primeiro termo depende de uma definição clara do 
segundo. A leitura do verbete “escala”, na mesma publicação, oferece a seguinte 
definição: “uma série de notas simples progredindo ascendente ou descendentemente, 
passo a passo.” (KENNEDY, 2007). Tal definição, embora correta, parece insuficiente 
para conduzir a um entendimento claro do que é modo.  

O Dictionary of Music, da editora americana Facts On File, em vez de caracterizar 
modo como um tipo específico de escala, estabelece acepções diferentes para os 
referidos termos: enquanto “modo” é definido como “um padrão de tons, no interior 
de uma oitava, que constitui o material melódico básico de uma composição” 
(AMMER, 2004, p. 245), “escala” consiste em uma “seleção de tons dentro de uma 
oitava dispostos em ordem crescente de altura”. (AMMER, 2004, p. 364). Observa-se 
que, enquanto a acepção do termo “escala” é semelhante à anterior, referindo-se 
novamente a seu caráter sequencial, o termo “modo” recebe uma definição distinta, 
que evidencia seu caráter de material sonoro. 
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O verbete do Harvard Dictionary of Music referente ao termo escala propõe uma 
definição semelhante: “O material tonal da música organizado em uma sequência 
ascendente de alturas” (APEL, 1974, p. 753). Já no que concerne ao termo modo, a 
publicação sintetiza as duas acepções anteriores, estabelecendo uma distinção entre o 
sentido amplo (que refere-se a ideia geral de um conjunto de sons empregado em 
composição) e o sentido estrito (que propõe uma localização histórica para o termo): 

Modo, no sentido amplo da palavra, denota a seleção de notas, arranjadas em 
uma escala, que formam a substância tonal básica de uma composição. Em um 
sentido estrito, o termo modo refere-se apenas àquelas escalas que remetem 
aos modos litúrgicos medievais. (APEL, 1974, p. 535, tradução nossa). 

Roland de Candé, em A música, linguagem, estrutura, instrumentos,13 mantém 
uma clara distinção entre escala – definida, de maneira similar às anteriores, como 
uma “sucessão das notas de um modo ordenadas por frequências crescentes ou 
decrescentes” (CANDÉ, 1983, p. 114) – e modo: 

Literalmente, o modo é uma forma de ser e de fazer, cujo elemento essencial 
em música é a escolha de uma escala fundamental que será objeto de um 
tratamento apropriado. Numa acepção mais restrita, este termo designa 
habitualmente a repartição dos intervalos numa escala-tipo de um sistema 
habitual. (CANDÉ, 1983. p. 146). 

Candé acrescenta um dado novo quando refere-se a modo como “forma de ser e de 
fazer”; essa ideia será retomada mais adiante. Por ora cabe observar os pontos em 
comum. Ao propor definições diferentes para escala e modo, os dicionários da Facts 
On File, da Harvard e de Candé estabelecem sempre a mesma distinção: enquanto a 
escala está associada a um ordenamento específico – seja este ascendente ou 
descendente – o modo consiste em um repertório de sons que serve de base para a 
estruturação musical.  

Seguindo linha semelhante a Candé, o compositor e teórico Vincent Persichetti 
afirma que um modo não é definido pela sequência com a qual os sons se sucedem, 
mas pela estrutura intervalar que se estabelece em torno de uma nota central: 

Um som central e outros sons relacionados podem estabelecer uma 
tonalidade, e a maneira como estes outros estão situados ao redor do som 
central produz o modo (PERSICHETTI, 1985, p. 29,  grifo nosso). 

José Miguel Wisnik desenvolve um conceito similar, sem propor, contudo, 
nenhuma distinção entre escala e modo, tratando-os como sinônimos: 

                                                
13 O título original deste livro, Dictionnaire de Musique, situa-o na mesma linha de publicações abordadas 
nesta seção. 
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Aquele conjunto mínimo de notas com as quais se forma a frase melódica 
costuma ser chamado de “escala” (ou “modo”, ou “gama”). [...] A escala é um 
estoque simultâneo de intervalos, unidades distintivas que serão combinadas 
para formar sucessões melódicas. A escala é uma reserva mínima de notas, 
enquanto as melodias são combinações que atualizam discursivamente as 
possibilidades intervalares reunidas na escala como pura virtualidade. 
(WISNIK, 1989, p. 65, grifos do autor). 

Olivier Alain, por sua vez, atribui a ambos os termos, escala e modo, o sentido de 
repertório sonoro, oferecendo, contudo, uma clara distinção entre eles: enquanto o 
primeiro refere-se a um conjunto de sons não hierarquizados, o segundo remete a um 
conjunto de sons hierarquizados (ALAIN, 1969, p. 8). Avançando nessa linha, 
verificamos que cada escala – aqui definida como coleção genérica de sons, 
desprovida de um som central –  abrange um certo número de modos, gerados pelo 
rodízio de centro tonal que se estabelece. Os exemplos mais evidentes são a escala 
diatônica, com seus sete modos, e a escala pentatônica, com seus cinco modos (FIG. 1): 

 

FIG. 1 – escalas e modos 14 

As relações internas entre os modos das escalas diatônica ou pentatônica são 
relativamente conhecidas; mas há outras coleções sonoras possíveis. Seguindo a linha 
proposta por Alain, verifica-se que conjuntos como a escala menor melódica, de uso 
comum, a escala maior mista, usada por compositores do período romântico 
(GEVAERT, s/d, apud ZAMACOIS, 1984, p. 156) ou a escala alterada, empregada no 
jazz (MILLER, 1996) são, na realidade, modos de uma mesma coleção, a chamada 
escala acústica15 (ALAIN, 1969; WATERS, 2005) (FIG. 2):  

                                                
14 Os semitons, nos modos da escala diatônica, e os intervalos de terça menor, nos modos da escala 
pentatônica, estão assinalados para que fique explicitada a similaridade intervalar entre modos gerados 
por uma mesma escala, que se diferenciam apenas pelo rodízio do som central. 
15 A escala acústica recebe esse nome por ter estrutura intervalar correspondente à série harmônica. 
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FIG. 2 – modos da escala acústica 

Mas de que forma se produz, na prática, a relação hierarquizada que distingue 
um modo de sua escala de origem, a partir do estabelecimento de um som central? 
Em Mode in Ancient Greek Music, Reginald Winnington-Ingram salienta a importância 
das relações internas entre as notas constituintes de um modo e estabelece alguns 
critérios para determinar o som central: 

Modo é essencialmente uma questão de relações internas das notas dentro de 
uma escala, especialmente da predominância de uma delas sobre as outras 
como uma tônica, tal predominância sendo estabelecida por alguma ou todas 
de uma série de maneiras: por exemplo, recorrência frequente, sua aparição 
em uma posição de destaque como primeira ou última nota, o adiamento de 
sua ocorrência esperada por algum tipo de ornamentação. (WINNINGTON-
INGRAM, 1936, p. 2,  tradução nossa). 

Se na teoria musical ocidental moderna o termo modo refere-se basicamente à 
ideia de coleção de sons, em outros sistemas teóricos pode representar conceitos mais 
complexos e abrangentes; mais do que “catálogo de sons disponíveis”, constitui-se 
em “organização estruturada destes sons” (CHAILEY, 1979 apud JACQUEMARD, 
2006, p. 136). O musicólogo francês Roger J. V. Cotte, em Música e Simbolismo, 
relembra a acepção diferente que o termo possuía na teoria musical da Grécia antiga:  

Para os antigos, um modo ou uma harmonia16 era, ao contrário dos nossos 
modos ou dos nossos tons modernos, simples escalas de notas, um conjunto 
complexo de características comparável aos utilizados pelos músicos árabes: 
agrupamentos determinados de intervalos sobre uma escala caracterizada, 
fórmulas rítmicas e melodias típicas, tessitura e timbre de voz (na verdade, 
instrumentos definidos). O conjunto estava ligado a uma ideia social, religiosa, 
moral ou outra, determinada e, por conseguinte, perfeitamente simbólica. 
(COTTE, 1995, p. 37) 

Sintetizando o conceito específico de modo da música grega e estendendo-o para 
consolidar uma acepção genérica aplicável a outras músicas, o musicólogo Abraham 
                                                

16 No presente trabalho, assume-se a tradução clássica do termo grego !"µ#$%! como “modo”, embora esta 
ainda seja objeto de discussão. Segundo Candé (1983. p. 146), “entre os antigos gregos, armonia designava 
cada uma das afinações fundamentais do instrumento de sete cordas e ao mesmo tempo a forma de 
utilizar esta afinação em função do seu caráter moral particular ou ethos”. Sendo esse o significado básico 
atribuído ao que chama-se atualmente de “modos gregos”, pôde-se considerar a tradução em questão. 
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Idelsohn propõe uma definição do termo que se fundamenta nos padrões melódicos, 
ou seja, na ideia de modo como forma de ser e de fazer: 

Um modo [...] é constituído por um certo número de motivos (isto é, figuras 
musicais curtas ou grupos de sons) dentro de uma determinada escala.  
(IDELSOHN, 1929, apud REESE, 1940, p. 10, tradução nossa). 

A definição de Idelsohn não é exatamente uma síntese do conceito grego; trata-
se, mais precisamente, de uma redução, uma vez que deixa o ethos de lado e fixa-se 
em aspectos puramente musicais. E é justamente a simplificação que permite ampliar 
a aplicabilidade do termo. O conceito de modo como conjunto de padrões melódicos 
será bastante aplicado em pesquisas etnomusicológicas, como se verifica nessa 
definição de Belaiev: 

Modos e sistemas modais (grupos de modos relacionados) são nada menos 
que tipos generalizados de movimento melódico que ocorrem na música 
popular, tanto vocal e instrumental. Surgindo primeiro na canção popular, 
fixam-se na escala de instrumentos musicais populares, nas medidas lineares 
que determinam a estrutura de intervalos. (BELAIEV, 1963, p. 4) 

No verbete do New Grove Dictionary of Music and Musicians referente ao termo, 
observa-se a dicotomia entre as duas acepções possíveis de modo (estrutura escalar ou 
conjunto de padrões melódicos), bem como suas implicações: 

Essa polarização entre escala e melodia é uma instância da conhecida oposição 
entre geral e particular, que em música é frequentemente considerada como um 
contraste entre teoria e prática. Quando os modos (ou seus equivalentes) são 
interpretados como essencialmente escalares, eles tendem a ser usados para 
classificar e agrupar entidades musicais em categorias ideais. Quando os 
aspectos melódicos da modalidade são suas características predominantes, os 
modos são vistos como guias e normas para a composição ou improvisação. 
(SADIE [ed], 2004, grifos e tradução nossos). 

Seria de se esperar, ante à diversidade de acepções para o termo modo, que fosse 
encontrada heterogeneidade similar no que se refere aos termos modal e modalismo; 
nesse caso, entretanto, há bastante convergência na literatura. O verbete do Oxford 
Dictionary of Music é sucinto, definindo o termo modal como “referente aos modos; 
estilo de composição em que esses modos são utilizados” (KENNEDY, 2007). Joachin 
Zamacois, por sua vez, parte de uma acepção similar mas a desenvolve; além de 
definir os sistemas modais, procura localizá-los historicamente: 

A tonalidade bimodal (maior e menor) nasceu, pode-se dizer, com o século 
XVII. Os sistemas anteriores eram integrados por um maior número de 
modos, os quais tomavam como base as distintas sucessões de tons e semitons 
que se obtém com as sete notas naturais, conforme a que dentre estas se 
considera ponto de partida. Entre tais sistemas  – diversos, conforme os povos 
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e civilizações – destacam-se os antigos modos gregos e os do cantochão ou 
canto gregoriano […] (ZAMACOIS, 1986, p. 117.  Tradução nossa) 

Já no verbete referente ao termo modalismo (modality) do Harvard Dictionary of 
Music, embora a ideia essencial seja a mesma, encontra-se uma localização histórica 
distinta:  

Em particular, o termo refere-se ao uso de linguagens modais na música 
predominantemente tonal dos séculos XIX e XX. Esse fenômeno pode ser 
atribuído a três diferentes origens: a) o desejo de imitar a linguagem tonal da 
música sacra do século XVI; b) a influência de canções folclóricas eslavas e 
outras com características modais; c) uma reação contra o sistema da 
harmonia clássica. (APEL, 1974, p. 533-534) 

Observa-se que, a despeito de algumas diferenças pontuais, há algum consenso 
sobre os termos modal e modalismo, sempre relacionados à ideia de um sistema de 
organização de alturas que se distingue da tonalidade clássica por meio do emprego 
de modos distintos do sistema maior-menor. As diferenças entre as definições – a 
primeira, do Oxford Dictionary of Music (2007), mais sucinta e genérica; a segunda, de 
Zamacois (1986), concentrada em um modalismo que antecede o sistema tonal (que 
podemos denominar pré-tonal); a terceira, do Harvard Dictionary of Music, mais 
voltada a um modalismo localizado nos séculos XIX e XX, que dialoga com a 
tonalidade (que pode ser definido como pós-tonal) – não chegam a estabelecer uma 
divergência terminológica, uma vez que há um conceito essencial que permeia todas 
elas. 

 

1.1 O modalismo pré-tonal – sistemas teóricos 

O modalismo pré-tonal comporta um universo amplo, na medida em que abarca 
toda a música criada antes do estabelecimento e consolidação da tonalidade, nos 
séculos XVII e XVIII. Além disso, abrange os modalismos da música de tradição oral 
feita antes ou depois do referido período, que, por questões de ordem geográfica e 
cultural, permaneceram imunes a qualquer influência do sistema tonal. Algumas 
dessas práticas modais pré-tonais produziram um corpus teórico que serviu de base a 
muitas das práticas modais subsequentes. O texto a seguir, portanto, se limitará a 
essas teorias, relacionadas aos antigos modos gregos do período helênico e aos modos 
litúrgicos da era medieval. 
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1.1.1 Os modos gregos 

A música da Grécia antiga comportava inúmeras teorias, agrupadas em três 
grandes correntes: a que se formara a partir das ideias de Pitágoras, que teria 
continuidade no platonismo e no neoplatonismo; aquela que reunia o grupo dos 
chamados harmonicistas; finalmente, a que se organizava em torno de Aristóxenes, 
baseada em princípios aristotélicos (MATHIESEN, 2002, p. 114). Não há lugar no 
presente trabalho para apresentar toda essa diversidade; cabe aqui sintetizar – e 
simplificar – esse complexo corpo teórico, para estabelecer um quadro geral dos 
processos de organização das alturas na música grega da antiguidade. 

A base do sistema grego era o tetracorde (MATHIESEN, 2002, p. 121; 
ZAMACOIS, 1982, p. 390; MICHELS, 1982, p. 177). O sistema comportava três tipos 
de tetracordes, que serviam de base a formação dos modos: dórico, frígio e lídio (FIG. 3). 
Cada um deles possuía uma sequência distinta de tons e semitons: 

 
FIG. 3 – Tetracordes do sistema modal grego 

Cabe observar que os tetracordes, assim como os modos – que os gregos 
denominavam “espécies de oitava” (MICHELS, 1982, p. 177; MATHIESEN, 2002, p. 
126) – eram apresentados em forma descendente, diferentemente do que seria 
colocado em prática posteriormente, a partir da sistematização dos modos litúrgicos, 
quando tais estruturas passam a ser concebidas ascendentemente. As três principais 
espécies de oitava do sistema grego (FIG. 4) eram geradas pela simples justaposição de 
dois tetracordes similares e designadas pelos nomes de seus tetracordes formadores: 

 

FIG. 4 – Modos principais do sistema grego 
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O deslocamento do tetracorde superior para a oitava inferior, com a adição de 
uma nota inferior para completar a oitava, gerava os modos cujos nomes eram 
precedidos pelo prefixo “hipo”, que juntamente com os modos principais e o mixolídio  
formavam um conjunto de 7 modos, sistematizado por Ptolomeu (VINCENT, 1951, 
p. 155; MATHIESEN, 2002, p. 126): 

 
FIG. 5 – Sistema modal grego 

Roland de Candé chama a atenção para a confusão que muitas vezes se 
estabelece, na abordagem do sistema grego, entre os termos modo, espécie e harmonia: 

Mas aquilo a que chamamos inapropriadamente modus gregos é outra coisa: o 
"dório", o "frígio" o "lídio", etc., não são modos, mas escalas limitadas à oitava, 
fragmentos do Grande sistema perfeito de Aristoxeno. Estes são os aspectos da 
oitava (species) ou sistemas definidos no género diatônico e ligados às noções 
de âmbitos (extensão limitada aqui à oitava) e de tonos (entoação ou altura 
prescrita). Segundo Aristoxeno, Platão e Aristóteles, estes sistemas eram o 
fundamento das armoniai, sendo o âmbito representado pelas cordas extremas 
do instrumento. […] (CANDÉ, 1983. p. 146) 

De acordo com Candé, os modos comumente mencionados seriam, na realidade, 
espécies de oitava. Entretanto, vale observar que, independentemente da acepção 
correta dos termos envolvidos, há no sistema modal grego tanto aspectos referentes a 
organização intervalar e âmbito (que estariam ligados ao termo espécie) como aos 
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padrões de estruturação melódica (relacionados ao termo harmonia, do grego 
!"#$%&!). 

A música grega da antiguidade, diatônica em suas origens, sofreu, ao longo de 
sua história, uma série de transformações que tornaram seu sistema modal 
extremamente complexo, extrapolando o diatonismo por meio dos gêneros tonais 
cromático e enarmônico (VINCENT, 1951, p. 162). Ambos os gêneros se formavam por 
meio da alteração dos sons intermediários do tetracorde dórico: no gênero tonal 
cromático, os dois sons intermediários atingem o som final por intervalos de 
semitom; no enarmônico, por intervalos de quarto-de-tom17: 

 

FIG. 6 – Gêneros tonais 

Os gêneros, aplicados aos modos, produziam versões modificadas dos mesmos, 
que funcionavam como “colorações que serviam à expressão subjetiva” (MICHELS, 
1982, p. 177, tradução nossa). No caso do modo dórico, tais variações eram aplicadas 
aos seus tetracordes constituintes: 

 
FIG. 7 – Variações do modo dórico adaptado aos três gêneros tonais 

                                                
17 Para representar o intervalo de quarto-de-tom foi empregado o símbolo (+), de acordo com Vincent 
(1951, p. 156). 
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No que se refere aos demais modos, as alterações não eram aplicadas aos seus 

tetracordes constituintes, mas aos tetracordes dóricos contidos em sua estrutura interna 

(VINCENT, 1951, pp. 156-157). Na ilustração a seguir (FIG. 8) são apresentados os sete 

modos no gênero cromático: 

 

FIG. 8 – Os sete modos gregos no gênero cromático. 
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O emprego do gênero enarmônico seguia o mesmo princípio, como se pode 
observar na ilustração a seguir (FIG. 9): 

 

FIG. 9 – Os sete modos gregos no gênero enarmônico 
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1.1.2 Os modos litúrgicos 

Curiosamente, a complexidade do sistema grego, com cromatismos e  quartos-
de-tom (os quais, pode-se especular, seriam resultado de influência oriental) não teve 

continuidade nos períodos subsequentes da música ocidental; o sistema de modos 
litúrgicos do cantochão viria a se configurar como essencialmente diatônico, como se 

verá adiante. De qualquer maneira, a música grega deixou um legado relevante, que 
Vincent resume nos seguintes pontos: 

a) Um sistema de escalas ou modos diatônicos de sete sons baseado em 
tetracordes; 
b) Ênfase na quarta como intervalo fundamental; 
c) Uma concepção de certas funções tonais internas que, embora vagas, 
podem ser análogas a nossas tônica e dominante; 
d) Uma teoria da transposição. (VINCENT, 1951, p. 162, tradução nossa). 

A influência helênica na formação dos modos da igreja na Idade Média foi 
significativa. É certo que os gêneros cromático e enarmônico foram abandonados, 

bem como as implicações referentes ao ethos. Porém, a estrutura dos modos, baseada 
em tetracordes diatônicos, é herança grega (VINCENT, 1951; MICHELS, 1982). As 

primeiras sistematizações dos modos litúrgicos datam do século IX e mencionam um 
conjunto de oito modos, formado por quatro modos autênticos e quatro modos plagais 

(FIG. 10): 

 
FIG. 10 – Sistema de 8 modos litúrgicos (século IX) 
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O caráter desses modos não era determinado somente pelo conjunto de sons, 
mas também por alguns elementos estruturais: ambitus (âmbito), que estabelecia o 
intervalo de oitava no interior do qual a melodia se movia; finalis (nota final), que 
consistia no ponto de repouso, configurando-se como elemento análogo à tônica do 
sistema tonal; tenor (nota de recitação), nota enfatizada na linha melódica que criava 
uma polarização com a finalis e exercia papel similar ao de uma dominante; e ainda, 
algumas fórmulas melódicas básicas, que serviam de modelo para inícios e cadências 
(MICHELS, 1982, p. 189). A semelhança entre os modos autênticos e os modos plagais 
correspondentes residia na finalis em comum; a diferença principal encontrava-se no 
ambitus, que nos modos plagais era deslocado uma quarta abaixo. Outra diferença se 
apresentava no tenor: nos modos autênticos este fixava-se quinta acima da finalis, 
enquanto nos plagais situava-se terça ou quarta acima. 

No século X os modos litúrgicos passaram a ser designados pelos nomes dos 
antigos modos gregos (MICHELS, 1982, p. 189). Por motivos ainda desconhecidos, 
que são objeto de muita especulação, os nomes foram trocados (VINCENT, 1951, p. 
163). A hipótese mais provável é que tal equívoco tenha sido gerado pela mudança 
na forma pela qual os modos eram apresentados: descendentemente, entre os gregos, 
e ascendentemente, no cantochão. Na tabela abaixo (TABELA 1) pode-se comparar as 
nomenclaturas. Cabe observar que tal comparação entre os modos gregos e litúrgicos 
só é possível no que se refere aos âmbitos e estruturas intervalares; no que concerne 
às funções tonais desempenhadas por seus sons constituintes não há comparação 
possível, pois são sistemas distintos.  

Tabela 1: nomenclatura dos modos litúrgicos 

Âmbito 
Nome original 

(século IX) 
Nome grego atribuído 

(século X) 
Nome grego original 

(antiguidade) 

Modos autênticos 

Ré-ré Protus authentus Dórico Frígio 

Mi-mi Deuterus authentus Frígio Dórico 

Fa-fá Tritus authentus Lídio Hipolídio 

Sol-sol Tetrardus authentus Mixolídio Hipofrígio 

Modos plagais 

Lá-lá Protus plagalis Hipodórico Hipodórico 

Si-si Deuterus plagalis Hipofrígio Mixolídio 

Dó-dó Tritus plagalis Hipolídio Lídio 

Ré-ré Tetrardus plagalis Hipomixolídio Frígio 
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No século XVI, o teórico Glareanus (1488-1563), em seu Dodecachordon (1547), 
ampliou o sistema, agregando mais 4 modos: o jônico e o eólio (que correspondem aos 
modernos maior e menor) e seus respectivos modos plagais, o hipojônico e o hipoeólio 
(MICHELS, 1982, p. 91): 

 
FIG. 11 – Sistema de 12 modos litúrgicos (Glareanus, século IX) 

Talvez não seja mera coincidência que as adaptações de Glareanus tenham sido 
propostas no momento em que o modalismo gradualmente dava lugar à tonalidade 
emergente. Dentre as transformações harmônicas ocorridas nos séculos XVI e XVII, 
Olivier Alain observa uma tendência geral de adotar os modos recém agregados ao 
sistema: 

A convergência de vários modos para apenas o maior e o menor, através dos 
aspectos por muito tempo incertos ou ambíguos que caracterizaram a 
harmonia de um período de transição. (ALAIN, 1969, p. 34, tradução nossa). 
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Joaquin Zamacois, também observa essa tendência: 

Em seu processo de estabilização e desenvolvimento, a tonalidade clássica foi 
se fechando cada vez mais nas duas escalas básicas e no culto da sensível, em 
termos de estruturação de seu sistema harmônico, eliminando, com critérios 
cada vez mais rígidos, tudo das antigas escalas que julgava-se que pudesse 
subtrair precisão das funções tonais dos acordes que constituíam nas 
fundações de seu edifício [...] (ZAMACOIS, 1982, p. 389, tradução nossa). 

A esse período (séculos XVI e XVII), marcado pela superposição de elementos 
do modalismo e da tonalidade em formação – processo que Robert Wienpahl (1971) 
denominou monalidade – seguiu-se o século XVIII e a consolidação da tonalidade 
como sistema hegemônico. Foi uma breve lacuna, pois o modalismo retornaria no 
século XIX, integrado ao sistema tonal. 

 

1.2 Da modalidade à tonalidade 

A transição da modalidade à tonalidade se dá no período correspondente aos 
séculos XVI e XVII (ALAIN, 1969; WIENPAHL, 1971). Essa transição teve seus 
antecedentes e pode ser entendida como continuidade de um processo anterior, 
localizado entre os séculos X e XV, que refere-se a gradativa consolidação da noção 
de acorde, que estabeleceu a substituição de uma polifonia com base intervalar por 
outra baseada em acordes. Olivier Alain, em seu L’Harmonie, encerra o 2º capítulo – 
intitulado “Do intervalo ao acorde”, sobre o referido período – com as seguintes 
palavras:  

A essa altura, é hora de encerrar o capítulo da harmonia da Idade Média, ou 
seja, da harmonia intervalar, uma vez que o acorde nasceu e esse nascimento 
provocará em breve um processo acelerado de afirmação da tonalidade. 
(ALAIN, 1969, p. 33) 

Os séculos XVI e XVII assistiriam a uma série de transformações harmônicas 
que ao fim e ao cabo resultariam na substituição dos 12 modos de Glareanus pelo 
sistema maior-menor, e também na consolidação das cadências e encadeamentos de 
acordes baseados em funções harmônicas, que marcariam a música europeia a partir 
do século XVIII. Nessa longa transição houve uma rica coexistência de música modal 
e música tonal, juntamente com uma terceira categoria de composições de difícil 
classificação, que mesclava elementos da tradição modal e da tonalidade emergente. 
Para esse tipo de composição, de produção bastante relevante no período, que 
procedia “ora tonalmente, ora modalmente, ou ambos simultaneamente”, Wienpahl 
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cunhou o termo monalidade (WIENPAHL, 1971, p. 411). Analisando e classificando 
uma quantidade significativa de composições do período de 1500 a 1700 (dividido 
em cinco unidades de 40 anos cada uma), Wienpahl demonstrou, por meio de dados 
estatísticos, a gradativa substituição da modalidade pelo tonalidade, processo no 
qual a monalidade exerceu um papel essencial (TABELA 2): 

Tabela 2 – transição da modalidade à tonalidade (séculos XVI e XVII) 

  
1500-1540 

% 
1540-1580 

% 
1580-1620 

% 
1620-1660 

% 
1660-1700 

% 
MODAL Modal 61,5 34,4 7,9 1,4 3,9 

MONAL 
Monal maior 
Monal menor 

16,7 
12,7 

15,5 
23,5 

18,9 
24,7 

6,9 
7,9 

4,8 
8,5 

TONAL 
Maior 
Menor 

6,9 
2,2 

11,9 
14,7 

25,9 
22,6 

48,1 
35,7 

50,7 
32,1 

 

Com a consolidação da tonalidade, no século XVIII, o modalismo sai de cena, 
salvo em incursões pontuais de Haydn, em obras de inspiração folclórica, e 
Beethoven, como em sua abordagem muito particular do modo lídio no célebre 3º 
movimento do Quarteto de cordas nº 15 opus 132, composto em 1825.  

Tendo escrito seu “canto sagrado de agradecimento” no modo lídio rigoroso, 
Beethoven produziu o mais extremo contraste possível com a tonalidade 
clássica; e ele mesmo anotou sua consciência disso quando escreveu (na 
partitura original) as palavras: “NB esta peça tem sempre si natural em vez de 
si bemol”. (LAM et al, 1983, p. 117) 

Embora a referida obra tenha sido composta no século XIX, em pleno 
romantismo, ainda consistia em um fenômeno isolado. O modalismo retornaria com 
toda força cerca de duas décadas depois, pela via do nacionalismo musical.  
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2. MODALISMO PÓS-TONAL 

 

Neste capítulo analisaremos o emprego de procedimentos modais pós-tonais, 
em um recorte que aborda três momentos históricos distintos: o modalismo 
subordinado ao sistema tonal do período romântico; o modalismo como ruptura com 
a tonalidade na música moderna; e, finalmente, o jazz modal. 

 

2.1 O modalismo no século XIX – integração modal/tonal 

Após dois séculos de predomínio quase exclusivo do sistema tonal, o 
modalismo retorna à música de concerto no segundo quarto do século XIX, a partir 
do nacionalismo musical. Os compositores alinhados a essa tendência dirigem seus 
olhares ao folclore musical, rica fonte de inspiração para a criação de obras que 
pudessem refletir as identidades nacionais. Nesse processo, o modalismo se constitui 
em elemento essencial, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, como 
observa o compositor e teórico americano Walter Piston: 

O crescente predomínio dessa harmonia modal no final do século XIX se deve 
também ao uso das escalas modais na música folclórica, que teve grande 
influência nos chamados compositores nacionalistas. (PISTON, 1978, p. 450,  
grifo nosso). 

O ressurgimento do modalismo durante o romantismo também é mencionado 
por José Miguel Wisnik, que já identifica o emprego de procedimentos modais a 
partir da primeira metade do século XIX: 

As texturas de Chopin, em Liszt ou nos russos passam também por um outro 
acontecimento: a volta das escalas modais, pela via das músicas populares 
nacionais, com seus acentos intervalares característicos e suas consequências 
sobre a harmonia de extração clássica. (WISNIK, 1989, p. 147, grifo nosso). 

Essa tendência nacionalista pode ser entendida como uma reação de outros 
países à supremacia musical da Alemanha; à hegemonia da música germânica, 
contrapunham suas particularidades nacionais, servindo-se do romantismo “como 
meio para encontrar e descobrir a alma popular” (CARPEAUX, 1977, p. 169). Tal 
inclinação era movida não somente pelo desejo de afirmar a identidade nacional, 
como também pela necessidade de obter reconhecimento internacional: 
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Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, na Rússia e nos países da 
Europa do Leste, onde o domínio da música alemã era visto como uma 
ameaça à criatividade musical de cada nação, a busca de uma voz nacional 
independente foi uma das facetas do nacionalismo. Outra faceta foi a ambição 
dos compositores de serem reconhecidos como iguais de seus confrades da 
zona austro-germânica. (GROUT; PALISCA, 1994, p. 667). 

O compositor e teórico musical Juan Carlos Paz, por sua vez, identifica uma 
outra aspiração, de ordem estética, que norteava a tendência nacionalista do século 
XIX, pela qual pretendia-se romper com o individualismo extremo que predominava 
até então no romantismo: 

Essa tendência que se denominou nacionalista, e que teve parcialmente sua 
origem e razão de ser em uma reação acentuada, em certa aspiração coletiva 
contra a música saturada de expressão individual que foi o romantismo, 
obteve pleno êxito, dentro de um período de tempo limitado, no cultivo de 
expressões populares próprias de países que, como Rússia, Tchecoslováquia, 
Hungria, Espanha, Brasil e países escandinavos, não tinham sido cultivadas 
musicalmente de maneira extraordinária. (PAZ, J. C., 1971, p. 260,  tradução 
nossa). 

No que concerne às pretensões do nacionalismo musical do século XIX – 
afirmação da identidade nacional e reconhecimento internacional – estas, muitas 
vezes, entravam em choque. O desenvolvimento de um estilo que representasse uma 
identidade étnica podia levar a um resultado que não fosse aceito pelo público 
tradicional (GROUT, PALISCA, 1994, p. 667). É plausível supor que a necessidade de 
adequar aspirações contraditórias tenha sido um dos motivos de uma tendência 
geral, na música nacionalista do século XIX, de conciliação entre modal e tonal, em um 
processo desigual pelo qual o modalismo sempre permaneceu subordinado aos 
padrões da tonalidade. Esse processo de absorção do modalismo pelo sistema tonal é 
observado por Wisnik: 

Através do romantismo, os modalismos (e suas províncias, seus traços étnicos, 
suas conotações e sua singularidades melódico-harmônicas) recalcados pela 
tonalidade clássica começam a voltar, assimilados agora, no entanto, à 
harmonia tonal, isto é, ao encadeamento de acordes que, como sabemos, não 
existe nas tradições modais. Os modos são adaptados ao discurso tonal, 
produzindo nele novas inflexões. (WISNIK, 1989, p. 147). 

Joaquin Zamacois, ao discorrer sobre o modalismo no final do século XIX, 
também refere-se à subordinação dos elementos modais ao sistema tonal: 

[...] abriram inteiramente as portas da tonalidade moderna a todos os 
elementos modais que podiam enriquecer os nossos "maior" e "menor", sem 
negá-los no que constitui sua essência: o acorde de tônica. (ZAMACOIS, 1982, 
p. 397, tradução nossa). 



 

 

55 

Olivier Alain, por sua vez, observa na integração do modal e do tonal no século 
XIX não somente um processo de subordinação do primeiro ao segundo, mas 
também um caminho para a ruptura:  

Na verdade, no século XIX, em muitos franceses e russos, os modos são mais 
ou menos integrados à tonalidade, o que significa que serão utilizados em 
conjunto com os pivôs habituais I–IV–V nos pontos de articulação do discurso. 
No caso dessa “tonalidade modal”, o modalismo passageiro é uma caminho 
muito mais flexível que o cromatismo para burlar a tirania tonal. (ALAIN, 
1969, p. 94, tradução nossa). 

Um dos precursores do nacionalismo romântico foi o russo Mikhail Glinka 
(1804-1857). Ele teve importância fundamental no desenvolvimento da música russa, 
tendo sido o primeiro compositor a utilizar os modos da “velha música sacra eslava” 
(CARPEAUX, 1977, p. 169) e da música folclórica (VINCENT, 1951, p. 247). Embora 
observe-se em sua obra a presença de sonoridades modais da Espanha e da Polônia 
(CARPEAUX, 1977, p. 169), o que prevalece é a atmosfera russa, a partir do uso 
recorrente do modo eólio – seja de maneira explícita, com a resolução ascendente da 
subtônica na tônica, seja de maneira disfarçada, recorrendo à omissão do VII grau 
para conciliar o caráter musical eslavo e as regras da tonalidade clássica (VINCENT, 
1951, p. 248). No exemplo a seguir (FIG. 12) observa-se o emprego do modo eólio 
completo; a sonoridade do modo é evidenciada pela cadência bVI – bVII – Im.18 

 

FIG. 12 – GLINKA, Mikhail. Prince Kholmsky (1840), cc. 20-23. 

Glinka teria influência direta sobre o grupo de compositores russos da geração 
seguinte, o célebre Grupo do Cinco. Sob a liderança intelectual de Mily Balakirev, o 
grupo, integrado ainda por Aleksandr Borodin, César Cui, Modest Mussorgsky e 
Nikolai Rimsky-Korsakov, empreendeu um mergulho profundo no folclore russo, 
em uma abordagem que passava ao largo do academicismo.  

                                                
18 Com o intuito de manter a unidade do trabalho, em todas as análises harmônicas serão aplicados os 
padrões de cifragem usualmente empregados na música popular. Tais padrões serão descritos mais 
detalhadamente na início do  capítulo 4 (páginas 141-145). 
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A inclinação do grupo para a textura homofônica, que refletia a influência dos 
coros a capella da Igreja Ortodoxa (PISTON, 1978, p. 450), é bastante evidente na obra 
de Aleksandr Borodin (1833-1887). A verticalidade de sua escrita está comumente 
associada ao pseudomodalismo (VINCENT, 1951, p. 252), que consiste no emprego do 
modo jônico sob uma perspectiva modal. O uso de cadências plagais e 
interrompidas, associado à supressão das cadências perfeitas, produz uma suspensão 
do sentido funcional do material harmônico provenientes do modo jônico. No trecho 
a seguir, extraído do poema sinfônico In the Steppes of Central Asia, verifica-se que o 
processo de “desfuncionalização” dos acordes pode resultar em ambiguidade de 
centro tonal, o que fica evidenciado pelas duas possibilidades de análise harmônica, 
igualmente plausíveis (FIG. 13).  

 
FIG. 13 – BORODIN, Aleksandr. In the Steppes of Central Asia (1880), cc. 91-98. 

Há algum consenso estabelecido entre estudiosos, críticos e apreciadores acerca 
da importância de Modest Mussorgsky (1839-1881), compositor à frente de seu 
tempo. Sua obra, extremamente original, se destaca dentro do Grupo dos Cinco não 
somente pela singularidade, mas pelo caráter inovador. Em sua abordagem do 
folclore russo, o modalismo exerce papel fundamental, resultando em uma ruptura 
significativa com os padrões da tonalidade clássica. Segundo Carpeaux, é difícil 
estabelecer se essa ruptura decorre do autodidatismo de Mussorgsky – que implica 
em algumas deficiências no que concerne à técnica composicional – ou de um desejo 
deliberado de superar a tonalidade:  

É preciso admitir que o autodidata Mussorgsky nunca chegou a dominar 
completamente o métier. Mas é difícil distinguir os momentos em que não 
soube obedecer às “regras”, e, por outro lado, os momentos em que não o 
quis, deliberadamente: ele, o compositor antiacadêmico por excelência, 
totalmente alheio às tradições da música ocidental. (CARPEAUX, 1977, p. 
200).  
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De qualquer maneira, esse rompimento com os padrões tonais é empreendido 
através de uma abordagem bastante particular do modalismo. Observa-se na música 
de Mussorgsky uma grande liberdade no emprego dos modos, tanto no que se refere 
a aspectos melódicos como harmônicos. Uma das particularidades de sua escrita é a 
adoção irrestrita de um princípio que John Vincent denomina permutabilidade modal 
(modal interchangeability) 19: 

[...] Nenhum modo é utilizado por muito tempo e, em muitas passagens, 
muda a cada um ou dois acordes. Esse deslocamento constante é em grande 
parte responsável pelo fato de que a música nunca soa como uma imitação do 
estilo eclesiástico. (VINCENT, 1951, p. 253, tradução nossa). 

O predomínio, na obra de Mussorgsky, da justaposição de material harmônico e 
melódico de modos distintos, não descarta muitos momentos de modalismo puro. 
Percorrendo sua obra mais conhecida, a suíte Quadros de uma Exposição (1874), pode-
se encontrar diversas passagens cuja estrutura harmônica e melódica circunscreve-se 
a um único modo. O segundo movimento da suíte, intitulado Il Vechio Castelo (FIG. 14) 
se inicia no tradicional modo eólio: 

 

FIG. 14 – MUSSORGSKY, Modest. Quadros de uma exposição (1874), 2º movimento, cc. 1-18. 
                                                

19 A permutabilidade modal descrita por John Vincent corresponde ao que Persichetti (1985, p. 38) chama de 

intercâmbio modal. Esse tipo de procedimento é recorrente na música de Tom Jobim, Edu Lobo e Milton 
Nascimento (para ficar nos exemplos mais evidentes) e será examinado mais adiante.  
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O movimento seguinte, Tuileries (FIG. 15), se inicia em modo lídio20: 

 

FIG. 15 – MUSSORGSKY, Modest. Quadros de uma exposição (1874), 3º movimento, cc. 1-5. 

Um pouco mais adiante, no sexto movimento da suíte, intitulado Samuel 

Goldenberg und Schmuÿle (FIG. 16), observa-se um trecho em modo frígio: 

 
FIG. 16 – MUSSORGSKY, Modest. Quadros de uma exposição (1874), 6º movimento, cc. 9-12. 

No nono movimento da suíte, intitulado Izbushka na kuryikh nozhkakh (Baba-

Yagá) (FIG. 17), verifica-se o emprego de uma escala tetratônica caracterizada pela 
bemolização do V grau: 

 

FIG. 17 – MUSSORGSKY, Modest. Quadros de uma exposição (1874), 9º movimento, cc. 9-16. 
                                                

20 A nota estranha ao modo, que ocorre no 2º e no 4º compasso (dó dobrado sustenido), corresponde a uma 
bordadura cromática e não chega a descaracterizar o colorido modal. 
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Os sons constituintes dessa escala tetratônica podem sem enquadrados no 
modo lócrio (FIG. 18): 

 

FIG. 18 – Modo empregado no trecho musical apresentado na figura 17. 

O mais jovem dos “cinco”, Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908) não era tão 
avançado quanto seu colega Mussorgsky no que se referia ao processo composicional 
e à abordagem dos modalismos russos. Sua admirável técnica de orquestração 
colocava-se a serviço de um estilo de composição ainda ligado ao romantismo: 

Rimsky-Korsakov reconhecia a permutabilidade modal como um princípio 
válido, mas praticava-a do seu próprio jeito. Era muito mais propenso a 
empregar um único modo em uma passagem prolongada do que Mussorgsky, 
e por isso seus métodos modais são mais próximos dos de Glinka do que dos 
de seu colega. (VINCENT, 1951, p. 256, tradução e grifo nossos). 

Uma das obras mais importantes de Rimsky-Korsakov é o poema sinfônico 
Scheherazade (1888). Aqui o modalismo “colorístico” se faz presente em um dos temas 
principais: uma melodia em modo dórico executada ao violino, recorrente ao longo da 
obra, que representa a personagem-título (FIG. 19): 

 

FIG. 19 – RIMSKY-KORSAKOV, Nikolai. Scheherazade (1888), 1º movimento, cc. 14-16. 

Na mesma obra, no terceiro movimento, Rimsky-Korsakov emprega o modo 
frígio (FIG. 20). A linha melódica do clarinete permanece inteiramente circunscrita ao 
referido modo, enquanto no acompanhamento harmônico alternam-se o acorde 
perfeito maior formado sobre a tônica, originário do modo maior, e o acorde de 
sétima menor formado sobre a subtônica, gerado pelo frígio. 
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FIG. 20 – RIMSKY-KORSAKOV, Nicolai. Scheherazade (1888), 3º movimento, cc. 14-18. 

Se o nacionalismo dos russos decorria de uma postura ideológica, o mesmo não 
se pode dizer do polonês Fréderic Chopin (1810-1849): seu sentimento nacional era 
uma das facetas de uma alma essencialmente romântica. 

A Polônia, para a qual não voltou em vida, não será para ele um ídolo de 
paixão política, mas uma recordação nostálgica: romantismo moderadamente 
nacionalista (CARPEAUX, 1977, pp. 171-172) 

Na mesma medida em que o sentido de nacionalidade na obra do compositor 
encontrava-se diluído no romantismo, o modalismo via-se disperso no discurso 
tonal. Enquanto Grout e Palisca (1994, p. 596) enfatizam o emprego constante da 
quarta aumentada característica do modo lídio, como resultado da influência da 
música popular polonesa, Charles Rosen, em contrapartida, adverte para a 
necessidade de dimensionar corretamente o papel dos modos na música de Chopin, 
observando que em sua obra, de maneira geral, a modalidade está subordinada à 
tonalidade: 

Não devemos exagerar na questão da utilização da harmonia modal nas 
Mazurcas de Chopin: a todo momento ele racionaliza a harmonia modal em 
algo puramente tonal. (ROSEN, 2000, pp. 561-562). 
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Olivier Alain, por sua vez, entende a associação de modal e tonal na obra de 
Chopin não tanto como subordinação, mas como justaposição, definindo a escrita 
harmônica do compositor como “uma mistura feliz de afirmação tonal, cromatismo 
de passagem e um rico modalismo”. (ALAIN, 1969, p. 90). Um dos exemplos dessa 
mistura encontra-se na Mazurka opus 56 nº 2, a partir do compasso 53. O que se 
observa nesse trecho musical é a alternância de três compassos de modalismo puro 
(lídio) e um compasso de afirmação tonal por meio da cadência perfeita V7–I (FIG. 21): 

 

FIG. 21 – CHOPIN, Fréderic. Mazurca opus 56 nº 2 (1843), cc. 53-60. 

Rosen (2000, p. 564) identifica um momento único de modalismo puro na obra 
de Chopin21, um pequeno trecho da Mazurca op. 24, nº 2 (FIG. 22). Um exame detalhado 
da sua produção, contudo, revela que há outros exemplos, como os compassos 
iniciais da Mazurca opus 41, nº 1, nos quais linha melódica e acompanhamento 
harmônico circunscrevem-se rigorosamente ao modo frígio (FIG. 23).  

 
FIG. 22 – CHOPIN, Fréderic. Mazurca opus 24 nº 2 (1835), cc. 21-28. 22 

                                                
21 O trecho em questão é marcado por alguma ambiguidade: a estrutura de sétima da dominante do 
acorde formado sobre o II grau faz com que este possa ser interpretado – e ouvido – como dominante da 
dominante; o fato de dirigir-se ao acorde do V grau reforça isso. O sentido modal do trecho só se consolida 
no compasso 27, com a ocorrência de um si natural “desfuncionalizado”, atuando não como sensível da 
dominante, mas como nota de aproximação com resolução descendente.  
22 Cabe observar que o referido si natural foi grafado na partitura original com acidente de precaução, 
talvez para evitar que algum intérprete condicionado aos padrões tonais executasse inadvertidamente um 
si bemol, tentando transformar o modo lídio em jônico. 
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FIG. 23 – CHOPIN, , Fréderic. Mazurca opus 41 nº 1 (1839), cc. 1-8. 

O modalismo do húngaro Franz Liszt (1811-1886), por sua vez, não estava 
associado ao nacionalismo, mas à sua religiosidade:  

Foi o interesse na Igreja que estimulou Liszt a escrever suas missas e outras 
obras sacras. Pode-se dizer que seu modalismo, portanto, foi em grande parte 
resultante da influência da Igreja, julgamento que é corroborado pelo fato de 
que a maioria de seus outros trabalhos são no sistema maior-menor 
convencional. (VINCENT, 1951, p. 237). 

Esse modalismo de inspiração sacra pode ser observado na cadência final do 
“Credo” da Missa Solemnis (Graner-Messe), circunscrita ao modo eólio (FIG. 24), ou no 
final do oratório Die Glocken des Strassburguer Münsters, no qual prevalece o modo 
mixolídio (FIG. 25). 

 

FIG. 24 – LISZT, Franz. Graner-Messe (1858). 
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FIG. 25 – LISZT, Franz. Die Glocken des Strassburguer Münsters (1875). 

Em outros contextos, Liszt empregava o modalismo associado ao cromatismo, 
em um procedimento denominado polimodalidade sucessiva (ZEKE, 1986), que 
consistia na justaposição horizontal de diferentes modos sobre o mesmo centro23. 
Além disso, empregava eventualmente escalas sintéticas como a hexatônica (escala de 
tons inteiros), antecipando Debussy e anunciando a modernidade. O trecho a seguir, 
de  seu melodrama Der traurige Mönch, para narrador e piano, circula exclusivamente 
pela referida escala (FIG. 26): 

 

FIG. 26 – LISZT, Franz. Der traurige Mönch (1860), cc. 1-8. 

                                                
23 Dada sua complexidade, não há espaço no presente trabalho para aprofundar esse tema; de todo modo, 
cabe mencionar que o procedimento descrito por Lajos Zeke guarda pontos de contato com o que John 
Vincent denomina permutabilidade modal e se constitui em antecedente histórico do chamado cromatismo 
polimodal de Béla Bartok (VINTON, 1966; WALDBAUER, 1990; MORRISON, 1991; BERNARD, 2003). 
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O nacionalismo do tcheco Antonín Dvořák (1841-1904) era mais evidente que o 
de Chopin ou Liszt, mas menos “ideológico” que o dos russos. A dedicação às raízes 
musicais de seu país não excluía aspirações universalistas, que o levaram a uma 
abordagem cosmopolita do folclore. Uma obra emblemática e representativa dessa 
abordagem é a Sinfonia do Novo Mundo (1893)24. O universalismo da obra gerou 
alguma polêmica em torno das fontes que efetivamente lhe serviram de inspiração. 
Otto Maria Carpeaux defende o eslavismo do compositor nos seguintes termos:  

Com respeito à inspiração folclórica de Dvořák ainda subsiste um equívoco 
estranho: afirma-se que o mestre, durante o tempo passado em Nova Iorque, 
se afastou das suas fontes eslavas, aproveitando o folclore norte-americano. 
Naquela famosa V Sinfonia (Do Novo Mundo)25 teria usado melodias de negro 
spirituals; outros pensaram em folclore musical dos indianos [sic]26; mais 
outros, em canções irlandesas. Na verdade, não foi possível descobrir, 
naquelas fontes americanas, nada de parecido com os temas da sinfonia que a 
cada europeu conhecedor da musica tcheca se afiguram tipicamente eslavos; 
são expressões da nostalgia de Dvořák, sentindo-se exilado no “novo mundo” 
e pensando na pátria longínqua. (CARPEAUX, 1977, p. 196). 

Tudo indica que Carpeaux desconhecia as declarações do próprio Dvořák sobre 
a referida obra. Em entrevista ao New York Herald, por ocasião da estreia da Sinfonia 

do Novo Mundo, o compositor afirmou: 

Agora descobri que a música dos negros e índios era praticamente idêntica. 
Por isso estudei cuidadosamente um certo número de melodias indígenas que 
um amigo me deu e fui ficando plenamente imbuído de suas características – 
de seu espírito, na verdade. Foi esse espírito que tentei reproduzir em minha 
sinfonia. 27 

A confusão em torno da procedência do material folclórico empregado por 
Dvořák na Sinfonia do Novo Mundo pode ser atribuída à forma diluída pela qual o 
modalismo era empregado no romantismo de um modo geral, quase sempre 
subordinado à tonalidade. Os primeiros 90 compassos do primeiro movimento, a 
despeito de um certo sabor eslavo, são construídos de maneira rigorosamente tonal. 
O primeiro momento modal da obra ocorre no compasso 91 (FIG. 27). 

                                                
24 Composta por ocasião de sua passagem pelos Estados Unidos, quando foi diretor do Conservatório 
Nacional de Música de Nova York, de 1892 a 1895 
25 A sinfonia a qual o autor se refere é, na realidade, a 9ª sinfonia. 
26 Aqui há outro equívoco de Carpeaux, ocasionado por um erro de tradução. A influência atribuída à 
Sinfonia do Novo Mundo vem dos povos nativos da América, ou seja, “indígenas”, não “indianos”. 
27 Entrevista ao New York Herald, 15 de dezembro de 1893. Fonte: Institute for Studies in American Music 
Newsletter, volume XVII, nº 1. New York: Brooklin College, nov. 1987. Tradução nossa. 
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FIG. 27 – DVOŘÁK, Antonín. Sinfonia do Novo Mundo (1893), 1º movimento, cc. 91-98. 

Observa-se nesse trecho uma linha melódica em modo menor hexacordal (com o 
VI grau omitido), apresentada em uníssono de flauta e oboé, acompanhada por um 
pedal duplo de tônica e dominante executado por violinos e trompa. O pedal duplo 
aponta para uma possível influência irlandesa, evocando a sonoridade da gaita-de-
foles, instrumento usualmente associado às tradições célticas; da mesma maneira, o 
modo empregado remete a uma atmosfera céltica. O esclarecimento final vem do 
próprio compositor: ao discorrer sobre a similaridade que encontrou entre a música 
de afro-americanos e povos nativos da América e a música nacional da Escócia, ele 
refere-se uma certa “escala escocesa” que corresponde ao modo empregado no 
trecho musical supracitado: 

Eu descobri que a música das duas raças possuía uma notável semelhança 
com a música nacional da Escócia. [...] Em ambas a escala menor tem a sétima 
abaixada, a quarta incluída e a sexta omitida. Agora a escala escocesa, se posso 
chamá-la assim, tem sido usada para transmitir um certo colorido à 
composição musical. [...] Na realidade, a escala em questão é apenas uma 
determinada forma dos antigos modos eclesiásticos. [...]28   

Ainda no primeiro movimento dessa obra há outro breve trecho modal, no qual 
uma linha melódica em modo hexacordal (maior sem sensível) – uma variação da 
melodia mencionada anteriormente – é apresentada nos violinos em dueto de terças, 
com um acompanhamento harmônico de madeiras e violas, apoiado sobre um pedal 
de dominante executado por violoncelos e contrabaixos em oitavas. Aqui não há um 
modalismo puro: a sensível, evitada nos três primeiros compassos, aparece no quarto 
compasso, como decorrência do emprego de uma semicadência (FIG. 28). 

                                                
28 Entrevista ao New York Herald, 15 de dezembro de 1893. Fonte: Institute for Studies in American Music 
Newsletter, volume XVII, nº 1. New York: Brooklin College, nov. 1987. Tradução nossa. 
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FIG. 28 – DVOŘÁK, Antonín. Sinfonia do Novo Mundo (1893), 1º movimento, cc. 129-132. 

No 5º compasso do segundo movimento é introduzido um dos temas mais 
conhecidos da Sinfonia, uma melodia em escala pentatônica – que remete à música 
dos povos nativos da América29 – executada no corne inglês. Aqui, a submissão do 
modal ao tonal é flagrante, pois apenas a linha melódica está restrita à escala 
pentatônica; o acompanhamento harmônico, nas cordas, é tonal (FIG. 29):  

 
FIG. 29 – DVOŘÁK, Antonín. Sinfonia do Novo Mundo (1893), 2º movimento, cc. 5-8. 

                                                
29 Segundo o compositor, esse segundo movimento foi composto como esboço para um trabalho mais 
extenso que seria uma cantata ou ópera sobre o poema “The Song of Hiawatha”, de Henry Wadsworth 
Longfellow. 
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O principal representante do nacionalismo romântico nos países nórdicos foi o 
norueguês Edward Grieg (1843-1907). Embora a influência alemã fosse flagrante em 
sua obra – sobretudo de Schumann –, percebe-se um grande empenho no sentido de 
valorizar o folclore de seu país. Nesse esforço, que era em parte motivado pela 
necessidade do povo norueguês de romper os laços culturais com a Dinamarca, o 
compositor desenvolveu uma escrita musical carregada de modalismos. Carpeaux 
salienta a importância dos modos nórdicos na construção do estilo harmônico de 
Grieg, observando ainda que esses “estranhos modos” se pareciam muito com os 
“dos eslavos, dos húngaros e de várias nações de outros continentes” (CARPEAUX, 
1977, p. 206). Grout e Palisca também mencionam a influência das danças populares 
norueguesas sobre a obra de Grieg, que aparece sobretudo nas inflexões modais de 
melodia e harmonia e nos baixos-pedal, oriundos dos antigos instrumentos de corda 
noruegueses. (GROUT; PALISCA, 1994, p. 675). John Vincent, em contrapartida, 
entende que o modalismo em Grieg não está necessariamente relacionado ao seu 
interesse pelo folclore nórdico: 

O modalismo de Grieg, aparentemente, não é o resultado da paixão de um 
purista pelas escalas da canção folclórica, pois ele não apresenta nenhuma 
tendência modal marcante em seus arranjos de melodias populares ou 
composições baseadas nelas. (VINCENT, 1951, p. 261, tradução nossa).  

A passagem modal mais conhecida na obra de Grieg é a cadência final do 
Concerto para Piano op. 16, em modo mixolídio (FIG. 30). Quando mostrou o concerto a 
Franz Liszt, em 1870, essa passagem fez com que o mestre, referindo-se ao emprego 
da subtônica no lugar da sensível, exclamasse entusiasticamente: “Sol, sol, não sol 
sustenido! Maravilhoso! Esse é o verdadeiro sabor nórdico!” (STEIN, 1921, apud 
VINCENT, 1951, p. 261). 

 

FIG. 30 – GRIEG, Edward. Piano Concerto opus 16 (1868),  3º movimento, cc. 434-436. 

O exame de alguns exemplos de emprego de recursos modais por compositores 
do romantismo demonstra que a tendência geral é, efetivamente, a de subordinar o 
modalismo às regras da tonalidade. A exceção talvez esteja em Liszt e Mussorgsky, 
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cujas obras representam um início de ruptura com a tonalidade. Mas a ruptura 
efetiva terá início com Claude Debussy – que sofreu, aliás, uma grande influência de 
Mussorgsky – outro compositor que utilizou amplamente o modalismo. 

 
2.2 O modalismo na modernidade – ruptura com a tonalidade 

 Não é sem razão que Paul Griffiths abre o livro intitulado A Música Moderna 
com um capítulo dedicado a Claude Achille Debussy (1862-1918). Destacando o 
papel preponderante desempenhado pelo compositor na transição do romantismo à 
modernidade, Griffiths afirma que o ponto de partida da música moderna pode ser 
identificado na melodia inicial do Prélude a l’après-Midi d’un Faune (GRIFFITHS, 
1987). O papel de Debussy nessa transição refere-se principalmente ao rompimento 
com os padrões da tonalidade clássica: 

 [...] o Prelude de Debussy incontestavelmente anuncia a era moderna. 
Suavemente, ele se liberta das raízes da tonalidade diatônica (maior-menor), o 
que não significa que seja atonal, mas apenas que as velhas relações 
harmônicas já não têm caráter imperativo. (GRIFFITHS, 1987, p. 7). 

O modalismo é um dos muitos recursos adotados pelo compositor em sua nova 
escrita harmônica, sendo um elemento recorrente em sua obra:  

Por menos que se observe suas renovações no campo da harmonia, [...] não 
nos resta dúvida de que todos esses recursos representam uma tentativa de 
liberação tonal ainda mais acentuada pelo uso consciente e reiterado dos 
modos litúrgicos ou diversos exotismos do Oriente [...] (PAZ, J. C., 1971, p. 76, 
grifos e tradução nossos.) 

A renovação harmônica empreendida por Debussy, assim como os avanços de 
ordem formal, temporal e timbrística, devem ser compreendidos como parte de uma 
concepção estética que envolve uma relação contemplativa com o mundo: 

[...] a vagueza, o imaterial se convertem em essência; o conceito de melodia 
amplamente desenvolvida e de harmonia funcional cedem diante da 
fragmentação temática e da sonoridade evocativa. O impressionismo e o 
simbolismo de Debussy são de uma passividade máxima: uma concepção 
oriental do universo, desdobrada em uma atitude que anseia perpetuamente o 
lendário e o remoto e se concretiza na “recherche du temps passé”. (PAZ, J. C., 
1971, p. 152, tradução nossa). 

Essa concepção contemplativa do universo consuma-se, na obra de Debussy, 
por meio do emprego de elementos provenientes de outras músicas – medieval, 
popular, ibérica, oriental – que evidentemente trazem consigo o modalismo:  
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[...] no impressionismo cultivado por compositores franceses e seus derivados, 
a mistura do tonal com o anseio pela liberação do mesmo, as reminiscências 
de organum, discante e faux-bourdon medievais com motivos e ritmos de music 
hall, alternando com elementos provenientes da música espanhola, árabe e do 
Extremo Oriente, anuncia a periclitação de todo um ciclo musical [...] (PAZ, J. 
C., 1971, p. 154, tradução nossa). 

Embora não tenha sido o precursor, coube a Debussy desenvolver e consolidar 
o emprego da escala hexatônica, que exerce um papel essencial em sua obra como 
elemento de ruptura com a tonalidade. Há inúmeros exemplos, como esses que se 
seguem, extraídos da suíte Images (FIG. 31) e dos Préludes (FIG. 32): 

 
FIG. 31 – DEBUSSY, Claude. Images: (1907), “Cloches à travers les feuilles”, cc. 1-5. 

 
FIG. 32 – DEBUSSY, Claude. Preludes (1910), “Voiles”, cc. 1-9. 

Uma análise apressada de uma pequena passagem da primeira peça da Petite 

Suite (1889), para dois pianos (FIG. 33), pode levar à conclusão errônea de que a escala 
de referência é a hexatônica. As linhas melódicas, apresentadas alternadamente na 
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mão direita do primeiro e do segundo piano, de fato estão restritas à referida escala; 

o exame da totalidade do conjunto harmônico, contudo, demonstra que a passagem 

situa-se no modo mixolídio com IV grau elevado (FIG. 34)30.  

 
FIG. 33 – DEBUSSY, Claude. Petit Suite (1889), nº 1 (“En Bateau”), cc. 67-74. 

 
FIG. 34 – Modo mixolídio com IV grau elevado. 

No exemplo a seguir, do poema sinfônico La Mer (1905) (FIG. 35), observa-se o 

emprego do mesmo modo, na linha melódica principal executada pelas trompas: 

 

FIG. 35 – DEBUSSY, Claude. La Mer (1905), 1º movimento (“De l’aube a midi sur la mer”), cc. 35-40. 

                                                
30 Esse modo, gerado pela escala acústica (ALAIN, 1969, p. 10), desempenha um papel importante na 
música brasileira, como será abordado adiante. 
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Observa-se aqui a uma forma sutil de polimodalidade, pois a melodia principal 
das trompas é sobreposta a um ostinato de cordas baseado na escala pentatônica. 
Não se trata de polimodalidade no sentido estrito do termo, pois todos os sons 
constituintes da escala pentatônica estão contidos no modo híbrido sobre o qual 
transita a linha melódica das trompas (FIG. 36). De todo modo, há uma sobreposição de 
sonoridades (a estaticidade de uma escala desprovida de tensões como a pentatônica, 
contra o dinamismo do modo híbrido, com seus semitons e trítonos), e a orquestração 
consolida a ideia de dois planos distintos. 

 

FIG. 36 – escalas empregadas nos compassos 35 a 40 de La Mer (1905), de Debussy. 

Maurice Ravel (1875-1937) irá consolidar e ampliar as conquistas harmônicas de 
Debussy. Sua inclinação no sentido de revalorizar a linha melódica, associada a uma 
abordagem universalista, faz com que sua música agregue novos coloridos modais:  

 [a música de Ravel] contribui para a continuidade da tendência do século XIX 
com a ampliação da harmonia debussyniana, que resulta na definição e no 
cultivo consciente da politonalidade, na escrita linear e na revalorização do 
"melos" [...] e a uma linguagem poliglota que emprega células espanholas, 
hebraicas, de Madagascar, do Oriente Próximo, do jazz, da Idade Média. 
(PAZ, J. C., 1971, p. 62,  tradução nossa). 

A despeito de uma tendência recorrente de combinar elementos modais e 
tonais, é possível localizar momentos de modalismo puro em Ravel, como nessa 
passagem da suíte Valses Nobles e Sentimentales (1911), em modo dórico (FIG. 37): 

 
FIG. 37 – RAVEL, Maurice. Valses Nobles e Sentimentales, nº 2, cc. 9-16. 
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A peça seguinte da suíte se inicia com quatro compassos de modalismo puro 
(em modo eólio); os quatro compassos seguintes são estruturados a partir do 
princípio da permutabilidade modal, com a alternância de modos distintos sobre o 
mesmo centro. Cabe salientar a ocorrência do modo frígio com terça maior, no 5º 
compasso, que confere um sutil sabor ibérico ao trecho (FIG. 38):  

 
FIG. 38 – RAVEL, Maurice. Valses Nobles e Sentimentales, nº 3, cc. 1-8. 

Outro compositor importante na transição do romantismo à modernidade foi o 
tcheco Leos Janáček (1854-1928). Pioneiro na pesquisa folclórica, Janáček teve um 
papel fundamental na renovação musical empreendida à época, utilizando os 
elementos musicais recolhidos como fonte de inspiração para criar uma música 
absolutamente pessoal: 

Surgindo quase trinta anos antes de Béla Bartók, Janácek foi o verdadeiro 
iniciador da pesquisa folclórica sistemática, ao mesmo tempo em que, ao 
negar o procedimento romântico, não deixou que o folclore entrasse para a 
sua obra pela porta da pura citação. Preferiu perceber esse extratos culturais 
como formas peculiares de estruturação [...] (MORAES, 1983, p. 150) 

Dentre os elementos que serviram de base para a construção de seu estilo, o 
modalismo teve papel essencial. Ainda que com alguns ecos do romantismo, sua 
abordagem do material folclórico é essencialmente moderna. Movido por um 
sentimento nacionalista tcheco, antiaustríaco e pan-eslavista, juntamente com ideais 
socialistas, Janáček estudou de perto as particularidades melódicas e harmônicas das 
canções populares, contrapondo ao folclorismo harmonioso de seus compatriotas 
“uma música áspera e dissonante, algo parecida com o realismo de Mussorgsky” 
(CARPEAUX, 1977, p. 276). Uma obra que reflete bem a abordagem peculiar de 
Janáček é o ciclo de peças para piano intitulado Po zarostlém chodníčku (em inglês, On 
an Overgrown Path), escrito entre 1901 e 1911. O modalismo pode ser observado em 
várias peças desse ciclo. Nelas há um aspecto quase constante: a sonoridade modal é 
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evocada a partir de células simples, recorrentes ao longo de cada peça, de caráter 
repetitivo, quase minimalista. O compositor parece recorrer ao mínimo necessário 
para caracterizar cada modo, da forma mais sintética possível. Na peça nº 6 (FIG. 39), 
intitulada Nelze domluvit, o modo evocado é o frígio, por meio do emprego do acorde 
menor formado sobre o VII grau abaixado: 

 
FIG. 39 – JANÁČEK, Leos. Po zarostlém chodníčku (1901-1911), nº 6 (“Nelze Domluvit!”), cc. 36-38.  

A peça seguinte, intitulada Dobrou noc! (FIG. 40), remete ao modo lídio, mais uma 
vez de forma sintética e recorrente, empregando o acorde menor formado sobre o VII 
grau para caracterizar a sonoridade do modo. 

 
FIG. 40 – JANÁČEK, Leos. Po zarostlém chodníčku (1901-1911), nº 7 (“Dobrou noc!”), cc. 17-20.  

O trecho extraído da peça nº 10, intitulada Sýček neodletěl! (FIG. 41) talvez seja o 
exemplo extremo da síntese modal empreendida por Janáček; o compositor evoca o 
modo dórico com apenas quatro notas: sol sustenido e mi na figuração em ostinato da 
mão esquerda, do sustenido e lá sustenido na vaga melodia da mão direita. 

 

FIG. 41 – JANÁČEK, Leo. Po zarostlém chodníčku (1901-1911), nº 10 (“Sýček neodletěl!”), cc. 3-6.  

O principal compositor espanhol do período de transição do romantismo à 
modernidade foi Isaac Albéniz (1860-1909); em seu mergulho na cultura ibérica, o 
modalismo foi um elemento essencial. A grande obra da maturidade de Albéniz é a 
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suíte Iberia, composta entre 1905 e 1909. Sua modernidade pode se expressar no 
modalismo puro dos primeiros compassos de Jerez (FIG. 42), em modo frígio, ou no 
intercâmbio modal e na polimodalidade de Almeria (FIG. 43): 

 
FIG. 42 – ALBÉNIZ, Isaac. Iberia (1905-1909),  caderno IV, nº 2 (“Jerez”), cc. 1-9.  

 

FIG. 43 – ALBÉNIZ, Isaac. Iberia (1905-1909),  caderno II, nº 2 (“Almeria”), cc. 1-9.  

Outro importante compositor espanhol que abordou os modalismos ibéricos foi 
Manuel De Falla (1876-1946), definido por Carpeaux como um “Debussy espanhol, 
andaluz, cheio de vitalidade rítmica” (CARPEAUX, 1977). A influência debussyniana 
na música do compositor também é citada por Grout e Palisca: 

[...] Noites nos Jardins de Espanha, três “impressões sinfônicas” para piano e 
orquestra (1916), ilustram ao mesmo tempo o peso das fontes nacionais e a 
influência de Debussy. (GROUT; PALISCA, 1994, p. 680). 



 

 

75 

A influência popular fica bastante evidenciada nas Siete Canciones Populares 

(1915), compostas a partir de fragmentos melódicos extraídos do material folclórico 

espanhol. A primeira canção da referida obra, intitulada El paño moruno, baseia-se na 

chamada “cadência andaluza”, um encadeamento harmônico (IVm–bIII–bII–I) que se 

estabelece a partir do princípio da permutabilidade modal, pelo qual os acordes 

formados sobre o II, III e IV graus são originários do modo frígio e o acorde do I grau 

procede do modo jônico (FIG. 44): 

 

FIG. 44 – DE FALLA, Manuel. Siete Canciones Españolas, nº 1 (“El Paño Moruno”), cc. 1-8. 

A introdução da canção nº 3, “Asturiana” (FIG. 45), consiste em um pedal de 

tônica na mão direita e uma linha melódica dórica na mão esquerda: 

 
FIG. 45 – DE FALLA, Manuel. Siete Canciones Españolas, nº 3 (“Asturiana”), cc. 1-5. 

Durante o romantismo, a música inglesa havia permanecido distante das 

tendências nacionalistas. Segundo Vincent, o modalismo chegou mais tarde, a partir 

da influência dos compositores franceses e de uma consciência nacional tardia 
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(VINCENT, 1951). Nesse contexto, a música do compositor inglês Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958) se destaca, sendo particularmente notável pela ênfase conferida 
à linha melódica e pelo tratamento polifônico. Grout e Palisca destacam a famosa 
Fantasia sobre um tema de Thomas Tallis, que exemplifica bem o estilo do compositor: 

A 1ª sinfonia de Vaughan Williams [...] não é tão importante como outra das 
primeiras obras do compositor, a Fantasia sobre um Tema de Thomas Tallis (1909) 
[...] onde ouvimos as sonoridades antifonais e a textura rica de ascéticas 
tríades em movimento paralelo de um quadro modal, que também 
caracterizam muitas de suas composições mais tardias. (GROUT; PALISCA, 
1994, p. 707,  grifo nosso). 

Uma particularidade na obra de Williams é o emprego de recursos polifônicos 
como forma de estilizar o material folclórico, “que estudou durante muitos anos nos 
distritos rurais da Inglaterra” (CARPEAUX, 1977, p. 280). O trecho a seguir, da obra 
Norfolk Rhapsody (1906) (FIG. 46), em modo dórico, exemplifica bem esse tipo de 
procedimento:  

 

FIG. 46 – VAUGHAN WILLIAMS, Ralph. Norfolk Rhapsody, cc. 113-120. 
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Se há um compositor cuja obra apresenta obstáculos significativos a quaisquer 
tentativas de classificá-la, esse é o russo Igor Stravinsky (1882-1971). Dono de uma 
personalidade artística inquieta e mutável, Stravinsky transitou pelas grandes 
vertentes estéticas da música do século XX, o nacionalismo, o neoclassicismo e o 
serialismo, tendo exercido um papel fundamental na consolidação da primeira e na 
formulação da segunda. Suas inovações técnicas, elaboradas a partir de um método 
criativo essencialmente empírico, tiveram grande influência sobre seus pares:  

Stravinsky é outro compositor cujas criações testemunham um incansável zelo 
experimental. Pode-se dizer que ele aplicou o método de laboratório à 
composição musical. Seu papel como um inovador tem pelo menos tanta 
importância quanto o valor puramente musical de sua produção. Cada nova 
obra parece ter sido concebida em um idioma diferente. Pode-se dizer, com 
bastante convicção, que a peça mais recente de Stravinsky terá mais influência 
sobre outros autores do que sobre ele mesmo. (VINCENT, 1951, p. 279). 

No que se refere à organização das alturas na obra de Stravinsky (excetuando 
sua fase serial, a partir dos anos 1950), observa-se uma preferência pelo diatonismo, 
reprocessado através da polimodalidade: 

Em matéria de harmonia, pode-se dizer que, até os últimos anos, nada foi tão 
estranho à natureza de Stravinsky do que o cromatismo, sobretudo como era 
concebido por Schoenberg. Na época “franco-russa”, seu cromatismo era de 
caráter modal (polimodal, necessariamente). (ALAIN, 1969, p. 100, tradução 
nossa). 

Os procedimentos harmônicos stravinskyanos seriam parte de um conjunto de 
estratégias que compõe uma concepção estética que Olivier Alain associa à oposição 
binária afirmação/negação. No que se refere às alturas, a afirmação seria representada 
pelo diatonismo dos modos e a negação, pelas interferências cromáticas e pelas 
superposições polimodais e politonais: 

Posteriormente ele buscará essencialmente o que pode ser chamado de 
método de desfiguração do usual, tornado incomum por pequenas 
deformações da linguagem clássica: diatonismo contrário, negação da 
tonalidade; dissonância como antítese e sombra da consonância, porém 
percebida; [...]. Seu neoclassicismo é definitivamente uma “afirmação-
negação”, um universo sonoro que ao mesmo tempo sonha e nega 
[...](ALAIN, 1969, pp. 100-101, tradução nossa). 

O verbete do New Grove Dictionary of Music and Musicians (2004) inclui um 
extenso e minucioso exame dos processos composicionais de Stravinsky. Um dos 
procedimentos observados em sua obra mais influente, Le Sacre du Printemps (1913), é 
a superposição de linhas melódicas modais e ambientes harmônicos cromáticos: 
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 […] aqui há uma oposição consistente entre a melodia - muitas vezes 
fragmentos de canções folclóricas em modo dórico – e o restante do campo 
harmônico, que normalmente estabelece interferências cromáticas com essa. 
(SADIE [ed], 2004, tradução nossa). 

Nos compassos iniciais de Le Sacre du Printemps, a ideia de afirmação/negação se 
apresenta através da polimodalidade, pela qual são superpostas uma linha melódica 
em eólio, no fagote, e um contracanto que sugere o modo jônico, na trompa (FIG. 47): 

 
FIG. 47 – STRAVINSKY, Igor. Le Sacre du Printemps, 1º movimento (“L’adoration de la terre”), cc. 1-3. 

Alguns compassos depois (13 a 19), uma nova linha melódica é apresentada no 
corne inglês, em modo eólio. O sentido de afirmação proposto pelo diatonismo modal 
terá sua contrapartida na negação estabelecida por intermédio da interferência 
dissonante dos fagotes, que deslocam-se no âmbito da escala cromática, em quartas 
paralelas (FIG. 48):  

 

FIG. 48 – STRAVINSKY, Igor. Le Sacre du Printemps, 1º mov. (“L’adoration de la terre”), cc. 13-19. 
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Nos compassos 52 a 54 da mesma obra, a oposição afirmação/negação será levada 

a cabo por meio da superposição politonal de linhas melódicas em modo mixolídio 

associadas a centros tonais distintos (FIG. 49): 

 

FIG. 49 – STRAVINSKY, Igor. Le Sacre du Printemps, 1º mov. (“L’adoration de la terre”), cc. 52-54. 

Em uma de suas últimas obras da fase russa, L’Histoire du Soldat – que já aponta 

para sua fase seguinte, neoclássica – há alguns momentos de modalismo puro, como 

no tema do 2º movimento, Petit airs au bord du ruisseau, em modo eólio (FIG. 50) ou o 

tema do 4º movimento, Marche Royale, em modo lídio (FIG. 51): 

 

FIG. 50 – STRAVINSKY, Igor. L’histoire du Soldat,  2º mov. (“Petit airs au bord du ruisseau”), cc. 1-10. 

 

FIG. 51 – STRAVINSKY, Igor. L’histoire du Soldat, 4º mov. (“Marche Royale”), cc. 10-15. 
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Um dos compositores modernos que abordou a música de tradição oral com 
maior profundidade foi o húngaro Béla Bartók (1881-1945). O ponto de partida no 
desenvolvimento de sua escrita musical foi uma minuciosa pesquisa etnográfica, na 
qual transcreveu e classificou centenas de melodias folclóricas – juntamente com seu 
colega Zoltan Kodaly – coletadas na Hungria, países vizinhos (Romênia, Ucrânia e 
Bulgária), norte da África (Argélia e Egito) e Turquia. Essas pesquisas de campo – 
pelas quais Bartók hoje é considerado um dos fundadores da Etnomusicologia – 
foram marcadas por extrema dedicação e rigor científico:  

Ao lado de Zoltan Kodaly, Béla Bartók voltou-se para a pesquisa de vários 
folclores das regiões rurais da Europa. Essa atividade revestiu-se de um 
espírito inédito: o da observação rigorosa, científica, destituída de qualquer 
ranço individualista ou romântico. (MORAES, 1983, p. 163) 

A imersão do compositor na profundidade da tradição oral não se restringia à 
música de seu país. O olhar de Bartók dirigia-se a outras músicas, sempre sob a 
perspectiva da composição, visando agregar quaisquer elementos que pudessem 
contribuir para o processo de criação musical. O próprio Bartók escreveu: 

A influência recíproca que se exercem sem cessar as músicas populares de 
diversos povos engendra uma riqueza espantosa, uma extraordinária 
multiplicidade de melodias e de tipos de melodias. [...] Querer preservar-se de 
toda influência estrangeira é retroceder; assimilar bem essas influências é 
oferecer-se novas possibilidades de enriquecimento. (BARTOK, 1942, in 
MORAES, 1983, p. 163) 

O cosmopolitismo musical de Bartók não era determinado simplesmente pela 
necessidade de ampliar o material composicional, mas refletia uma aspiração ao 
universalismo, que era compartilhada com Kodaly:  

Kodaly e eu queríamos fazer a síntese do Oriente e do Ocidente. Por nossa 
raça, pela posição geográfica do país que é, a um só tempo, ponta extrema do 
Leste e bastião defensivo do Oeste, nós podíamos pretender tal coisa. 
(BARTOK, s/d, in MORAES, 1983, p. 163) 

O universalismo em Bartók está indissociavelmente ligado a uma estética 
musical que reflete sua concepção humanista, que propõe uma nova maneira de 
perceber a relação Homem-Natureza (MORAES, 1983, p. 167). É essa aspiração 
universalista e humanista que leva Bartók a não optar pelo atonalismo estrito:  

[...] Para ele, a síntese de todos os procedimentos tonais e modais provenientes 
de um grande número de culturas era muito mais importante do que 
simplesmente adotar uma estética dicotômica (velho e tonal contra novo e 
atonal), eventualmente colocada a serviço de um hipotético “progresso 
artístico”. (MORAES, 1983, pp. 167-168). 
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Na vasta produção musical de Bartók, destaca-se uma obra que, por trás da 
suposta despretensão estabelecida por sua caráter didático, se constitui em peça 
fundamental no trabalho do compositor, pela síntese que promove: a série pianística 
Mikrokosmos (1937), “um incomparável manual didático de todos os modos da 
música moderna”. (CARPEAUX, 1977, p. 297). Outra obra de Bartók, escrita 20 anos 
antes, embora não tivesse caráter didático, já apresentava os modos de maneira clara 
e concisa: a suíte Romanian Folkdances (1917), um conjunto de miniaturas para piano 
baseado em temas folclóricos da Transilvânia. A dança nº 2, intitulada Brâul (FIG. 52), e 
a dança nº 5, Róman Dance (FIG. 53), estão respectivamente em modo dórico e lídio: 

 
FIG. 52 – BARTÓK, Béla. Romanian Folkdances, nº 2 (“Brâul”), cc. 1-4. 

 
FIG. 53 – BARTÓK, Romanian Folkdances, nº 5 (“Róman Polka”), cc. 1-10. 

Na dança nº 6, intitulada Aprózó, o primeiro tema (FIG. 54) e o segundo tema (FIG. 

55) estão respectivamente em ré lídio e dó lídio: 

 

FIG. 54 – BARTÓK, Béla. Romanian Folkdances, nº 6 (“Aprózó”), cc. 1-4. 
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FIG. 55 – BARTÓK, Béla. Romanian Folkdances, nº 6 (“Aprózó”), cc. 17-20. 

Na repetição do segundo tema (FIG. 56), é efetuada uma interessante variação: 
embora a linha melódica seja apresentada rigorosamente na mesma altura e sem 
alterações intervalares, esta tem seu sentido modal modificado através de uma 
rearmonização que estabelece como centro tonal a nota lá, convertendo-a em melodia 
dórica. O tratamento é polimodal, pois à linha melódica dórica contrapõe-se um 
acompanhamento harmônico em modo mixolídio:  

 

FIG. 56 – BARTÓK, Béla. Romanian Folkdances, nº 6 (“Aprózó”), cc. 33-36. 

Se na obra de compositores como Janacék ou Bartók o interesse pelos modos 
está relacionado à questão da identidade nacional, na música do francês Olivier 
Messiaen (1908-1992) o modalismo integra uma concepção estética bastante 
particular que passa ao largo de qualquer tendência nacionalista. Suas obras 
combinam uma série de interesses e influências, entre estes o amor pela natureza e 
um misticismo profundo. Através de seu modalismo peculiar, Messiaen almeja uma 
certa suspensão do tempo, como explica Juan Carlos Paz: 

Essas particularidades, [...] se manifestam em um continuado fluir melódico, 
na instauração de uma escalística de essência modal, na tendência à suspensão 
temporal [...], e, com isso, a noção de arquitetura sonora estática [...]. Tudo isso 
contribui para estabelecer [...] uma música tranquila ou contida [...] concebida 
com amplas incursões pelo canto gregoriano, as rítmicas grega e hindu e o 
conhecimento de quanta música renovadora possa existir em todos os tempos 
[...] (PAZ, J. C., 1971, pp. 548-549, tradução nossa) 

Griffiths também menciona o modalismo em Messiaen, sugerindo que essa 
escolha talvez fosse um caminho para esquivar-se da tendência neoclássica 
predominante à época: 
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Sua habilidade para fundir ideias musicais de diferentes procedências em uma 
música imediatamente reconhecível escora-se sobretudo na harmonia modal 
que adotou [...]. O modalismo aparece desde o início em sua música, 
decorrendo talvez do desejo de evitar a tonalidade adulterada do neoclassicismo. 
(GRIFFITHS, 1987, p. 121) 

Um dos recursos modais mais utilizados por Messiaen são os chamados modos 

de transposição limitada – sistematizados pelo próprio compositor em seu Technique de 

mon langage musical (1944) – que consistem em um conjunto de 7 estruturas escalares 
simétricas que, devido ao recorte intervalar proporcional, possuem um número 
limitado de transposições. O primeiro desses modos corresponde à escala de tons 

inteiros, ou hexatônica, que já havia sido largamente empregada por Debussy; o 
segundo é a chamada escala octatônica (FIG. 57), utilizada por outros compositores do 
século XX como Bartok e Stravinsky, e que equivale, na música popular, à escala 

diminuta, frequentemente empregada por músicos de jazz.  

 
FIG. 57 – 2º modo de transposição limitada (escala octatônica) 

O segundo modo de Messiaen pode ser encontrado no 4º movimento, intitulado 
Interméde (FIG. 58), de sua obra principal, o Quatour pur la Fin du Temps: 

 
FIG. 58 – MESSIAEN, Olivier. Quatour pour la Fin du Temps, 4º mov. (“Interméde”), cc. 1-8. 
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A União Soviética produziu uma geração de compositores de tendência 
populista, mais ou menos influenciados pelo jdanovismo, dentre os quais se destacam 
os nomes de Aram Khachaturian (1903-1958) Dmitri Kabalevsky (1904-1987) e Dmitri 
Shostakovitch (1906-1975). Esses compositores utilizaram, dentre outros recursos 
expressivos, o modalismo, sempre sob a perspectiva de estabelecer uma maior 
comunicação com o público. Sobre o primeiro, Juan Carlos Paz escreveu: 

O conteúdo de sua obra de compositor limita-se ao pitoresco, adequando-se a 
um regionalismo do qual o compositor fez sua profissão de fé. Salvo no 
período inicial [...] o resto da produção que se conhece dele segue a linha 
habitual de todos os nacionalismos musicais: mistura de temas, ritmos e 
harmonias autóctones com as formas sinfônicas derivadas da grande tradição 
ocidental. (PAZ, J. C., 1971, p. 346, tradução nossa). 

Enquanto Paz imputa a Khachaturian uma contribuição limitada que esgota-se 
no exotismo, o compositor brasileiro César Guerra-Peixe, em contrapartida, observa 
na obra do compositor armênio um sentido inequívoco de modernidade, admitindo 
uma forte influência sobre sua própria obra: 

Seja como for, tanto pelos recursos orquestrais como pelo material que o 
compositor utiliza (orientalismo armênio), fato é que para meus ouvidos essa 
música é mais moderna que a de um Hindemith (cheia de contrapontos e 
cânones que o tempo gastou) e de Schoenberg (a busca intencional da tensão 
harmônica da dissonância). Continuo com Khachaturian. (GUERRA-PEIXE, 
1971, in GUERREIRO DE FARIA [org], 2007, p. 150)  

Essa modernidade que Guerra-Peixe atribui à obra de Khachaturian pode ser 
verificada, por exemplo, no emprego peculiar do princípio da permutabilidade modal, 
como nesse trecho da Sonatina (1959), no qual acordes originários de modos 
diatônicos distintos são apresentados sobre um pedal de tônica (FIG. 59): 

 
FIG. 59 – KHACHATURIAN, Aram. Sonatina (1959), 3º movimento, cc. 54-60. 
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Um elemento de interesse adicional acerca de Aram Khachaturian refere-se a 
uma outra influência insuspeita: sua obra foi uma das fontes de inspiração para que 
Miles Davis criasse, juntamente com John Coltrane e Bill Evans, o chamado jazz 

modal, que será abordado a seguir. 

 

2.3 Jazz modal 

Ao discorrer sobre o retorno do modalismo no romantismo, José Miguel Wisnik 
abre um parêntese para articular uma conexão entre os procedimentos modais do 
período e aqueles que viriam a se estabelecer mais tarde na música popular. Não 
parece mera coincidência que feche sua breve digressão com o nome de Miles Davis:  

Modernamente, o jazz será uma fonte de cruzamentos entre a harmonia tonal 
e as variações escalares modais, ocorrendo também esses cruzamentos em 
outros gêneros de música popular, dos Beatles a Elomar, de Milton 
Nascimento a Miles Davis. (WISNIK, 1989, p. 147). 

O trompetista, compositor e bandleader americano Miles Davis (1926-1991) foi 
um dos mais importantes nomes do jazz. Pode-se dizer que representou para a 
moderna música popular americana algo semelhante ao que Stravinsky significou 
para a música de concerto do séc. XX: enquanto o compositor russo deslocou-se com 
desenvoltura por tendências quase antagônicas como o nacionalismo e o serialismo, 
passando pelo neoclassicismo, Davis marcou presença nas mais diversas vertentes do 
jazz, do bebop ao fusion, passando pelo cool jazz, sempre exercendo um papel de 
destaque. Sua atuação como compositor e bandleader é indissociável de seu estilo 
como instrumentista; sua sonoridade e fraseado inconfundíveis são parte essencial 
de sua música. O jornalista alemão Joachin Berendt (1975), especializado em jazz, 
descreve o estilo pessoal do inquieto músico nos seguintes termos: 

Nenhum outro músico da história do jazz conseguiu conduzir a simplicidade 
a tantos refinamentos e sofisticações como o fez Miles Davis. O dualismo 
simplicidade/complexidade desaparece no seu toque. No toque simples de 
Miles Davis não se percebe também a preocupação constante com a mudança 
de estrutura harmônica. Ele baseia sua improvisação em grandes linhas 
melódicas, sobretudo em escalas. (BERENDT, 1975, p. 97). 

A improvisação a partir de escalas a que Berendt se refere – que se contrapõe à 
improvisação sobre acordes – está no cerne da tendência costumeiramente 
denominada jazz modal, da qual Miles Davis foi um dos criadores: 
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Miles, e com ele também John Coltrane [...] tornaram esse tipo de 
improvisação sobre escalas de extrema importância para o jazz moderno [...] – 
esse tipo de improvisação é também denominado “modal” [...]. (BERENDT, 
1975, p. 97, grifo nosso). 

A expressão jazz modal é largamente utilizada, embora nem sempre com clareza 
e precisão. O teórico musical Keith Waters procurou sintetizar algumas das 
características essenciais que são frequentemente mencionadas acerca dessa vertente 
significativa do jazz: 

Descrições informais de jazz modal usam termos como harmonia ambígua, 
harmonia estática, ou harmonia colorística; discussões mais analíticas indicam 
geralmente quatro técnicas características do jazz modal: (1) uso de pedais 
longos; (2) supressão ou ausência de progressões harmônicas funcionais 
padrão; (3) ritmo harmônico lento; (4) associação de uma coleção heptatônica 
à cada harmonia [...] (WATERS, 2005, p. 335,  tradução nossa). 

Na autobiografia de Miles Davis – escrita em conjunto com o jornalista Quincy 
Troupe – encontramos algumas reflexões que ocupavam sua mente, ao final de 1957, 
acerca dos caminhos que sua música devia seguir. Essas considerações apontavam 
para o modalismo: 

Eu queria que a música desse novo grupo fosse mais livre, mais modal, mais 
africana ou oriental, e menos ocidental. Queria que eles fossem além de si 
mesmos. [...] Tem que usar a imaginação, ser mais criativo, mais inovador, tem 
que correr mais riscos. (DAVIS; TROUPE, 1991, p. 192). 

A atração de Davis pelo modalismo era em boa parte motivada pelo forte 
impacto de uma apresentação do Ballet Africaine da Guiné, à qual assistira naquele 
mesmo ano em Nova York: 

Eu entrara na forma modal assistindo a uma apresentação do Ballet Africaine, 
da Guiné. [...] o que eles faziam me fundiu a cuca, os passos e todos aqueles 
vôos e tudo mais. E quando os vi tocar piano de dedo [kalimba] naquela noite e 
cantar aquela música com o outro cara dançando, cara, a coisa foi forte. [...] 
Não queria copiar aquilo, mas extraí um conceito. (DAVIS; TROUPE, 1991, pp. 
196-197). 

A concepção do jazz modal não veio apenas da rica experiência vivida por 
Davis, mas também do contato com a música de concerto do século XX, que lhe 
chegou pelas mãos do pianista Bill Evans. Dentre os compositores que influenciaram 
a elaboração do conceito de jazz modal, estava o já citado Khachaturian: 

Além de Ravel e muitos outros, Bill Evans me ligara em Aram Khachaturian, 
compositor russo-armênio. Eu vinha ouvindo-o, e o que me intrigava nele 
eram as escalas diferentes que usava. Os compositores clássicos, pelo menos 
alguns deles, compunham assim há muito tempo, mas não muitos 
compositores de jazz. (DAVIS; TROUPE, 1991, p. 201). 
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As primeiras experiências modais de Miles Davis foram registradas no álbum 
Milestones, lançado em 1958. Um dos aspectos mais importantes da nova abordagem 
modal era a mudança de foco da improvisação, que deixava de se concentrar em 
aspectos verticais e deslocava sua ênfase para a horizontalidade da linha melódica: 

Esse foi o primeiro disco em que comecei realmente a compor música de 
forma modal, e em “Milestones”, faixa-título, empreguei essa forma. [...] O 
que aprendi sobre música modal é que quando a gente toca desse jeito, 
quando vai nessa direção, pode seguir indefinidamente. [...] O desafio aqui, 
quando se trabalha com a forma modal, é ver o quanto a gente se torna 
inventivo melodicamente. (DAVIS; TROUPE, 1991, p. 196).  

A liberdade melódica mencionada por Davis pode ser diretamente relacionada 
a uma das principais características do jazz modal, o ritmo harmônico estendido: 

A expressão “jazz modal” tem sido associada a essas duas características 
musicais: poucos acordes (em relação a standards de jazz ou composições de 
bebop) e (consequentemente) maior liberdade de escolha de notas (e escalas) 
sobre um fundo tonal relativamente mais estável. (MONSON, 1998, p. 150, 
tradução nossa). 

Em 1959 Miles Davis lançou Kind of Blue, que representou um aprofundamento 
das experiências modais do álbum anterior e um divisor de águas na história do jazz. 
Na faixa que abre o álbum, So What, o tema consiste em um ostinato harmônico que 
alterna uma figuração de baixo e dois acordes construídos por superposição de 
quartas31, circunscritos ao modo dórico (FIG. 60). Nenhum desses elementos exerce 
papel funcional ou cadencial, cabendo-lhes simplesmente evidenciar a sonoridade do 
modo. O tema se organiza em uma forma binária circular (AA|BA), na qual a parte B 
corresponde simplesmente à transposição, um semitom acima, do citado ostinato. 
Todas as improvisações são desenvolvidas sobre esse roteiro harmônico. 

 
FIG. 60 – DAVIS, Miles. So What (Kind of Blue, 1959). 

                                                
31 Tais acordes são comumente designados, no mundo do jazz, como estruturas quartais. 
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O conceito modal desenvolvido por Davis e bem sintetizado na composição 
supracitada exerceu forte influência sobre muitos músicos de jazz da época. Dentre 
esses músicos estava o saxofonista e compositor John Coltrane (1926-1987), que 
trabalhou com Davis nos álbuns Milestones e Kind of Blue. A influência é confirmada 
pelo próprio Coltrane: 

Sim, eu estou nessa agora. Eu segui a liderança de Miles de acordo com o que 
penso. Ele estava fazendo isso, esse tipo de trabalho, quando eu tocava com 
ele. E, naquela época, eu estava trabalhando sobre acordes, mas ele estava na 
coisa modal. A partir do momento em que tive meu próprio grupo, fez-se 
necessário usar o conceito modal porque ele torna a seção rítmica mais livre. 
Eles não precisam manter uma estrutura de acordes rigorosa. E o solista pode 
tocar a estrutura que quiser. (WOIDECK [org], 1998 p. 121, tradução nossa).32 

Uma composição na qual essa influência faz-se notar de maneira evidente é 
Impressions, lançada no álbum homônimo (1963). O tema possui estrutura harmônica 
e formal similar a de So What, de Davis, consistindo em uma forma binária circular 
(AA|BA) na qual a segunda parte representa uma transposição, um semitom acima, 
da primeira parte; até mesmo os centros tonais Ré e Mi bemol são replicados (FIG. 61): 

 

FIG. 61 – COLTRANE, John. Impressions (Impressions, 1963). 

Coltrane, contudo, não permaneceu restrito à esfera de influência de Davis, 
procurando ampliar o conceito modal. Depois de explorar os modos diatônicos, 
lançou mão de escalas árabes e hindus, na tentativa de encontrar novos meios de 
expressão (BERENDT, 1975, p. 104). A expansão do modalismo empreendida por 

                                                
32 Entrevista de John Coltrane concedida ao etnomusicólogo belga Benoît Quersin. 
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Coltrane não era movida simplesmente pela necessidade de incorporar novos 
elementos ao seu vocabulário musical, mas configurava-se como parte de um projeto 
estético norteado por uma perspectiva transnacional, que buscava um diálogo com 
outras culturas:  

Mais significativo, do ponto de vista da Etnomusicologia, é o modo pelo qual 
estruturas tonais mais abertas serviram como encruzilhadas musicais, 
facilitando a incorporação de abordagens transnacionais (especialmente não-
ocidentais) de improvisação, timbre e espiritualidade. O trabalho de John 
Coltrane, por exemplo, aponta para a Índia, a África e o Oriente Médio [...] 
(MONSON, 1998, p. 150, tradução nossa).  

Essa abordagem tinha profundas implicações espirituais e filosóficas, incluindo 
uma busca do essencial em música e uma síntese pessoal das ideias cristãs, hindus, 
muçulmanas e judaicas sobre Deus. (MONSON, 1998). Mas a concepção musical de 
Coltrane não envolvia apenas questões dessa ordem, refletindo ainda um 
engajamento político: 

A utilização, por John Coltrane, de drones (pedais), abordagens mais abertas à 
improvisação melódica e harmônica e maior variedade na polifonia rítmica da 
bateria de jazz em "Índia" e "África", servia a sua estética musical particular e 
sua busca espiritual, mas ao mesmo tempo ressoava intensamente com um 
interesse mais amplo na Índia e na África no que se refere ao desenvolvimento 
do movimento dos direitos civis. (MONSON, 1998, pp. 160-161, tradução 
nossa). 

Um dos precursores da nova tendência levada a cabo por Davis e Coltrane fora 
o compositor e arranjador George Russell (1923-2009), que havia formulado uma 
nova abordagem teórica da harmonia que tomava como ponto de partida as 
especificidades do jazz. Os conceitos apresentados em seu livro, intitulado Lydian 
Chromatic Concept of Tonal Organization, se constituiriam em suporte teórico essencial 
para as experiências modais de Davis e Coltrane: 

O conceito lídio de improvisação, inspirado nos modos da música medieval 
religiosa (pré-tonal), mesclado com o cromatismo contemporâneo, constituiu-
se no estágio preparatório do modalismo de Miles Davis e John Coltrane. 
(BERENDT, 1975, p. 310). 

Dentre os músicos que tiveram contato com o sistema de Russell estava o 
pianista e compositor Bill Evans (1929-1980). Sua música, de maneira semelhante a 
dos compositores do Romantismo, articula uma harmoniosa integração entre tonal e 
modal, na qual os modalismos fornecem um colorido adicional – e certa dose de 
diluição – a uma estrutura harmônica essencialmente baseada em funções. De todo 
modo, observa-se na obra de Bill Evans algumas composições inteiramente modais 
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como Re: Person I Knew, gravada originalmente no álbum Moon Beams (1962). Evans 
demonstra um domínio amplo dos modos e suas implicações, elaborando uma 
estrutura harmônica baseada no conceito da permutabilidade modal (VINCENT, 1951) 
na qual acordes inteiramente “desfuncionalizados” se sucedem sobre um baixo pedal, 
cada um carregando consigo a sonoridade de um modo distinto: 

 
FIG. 62 –EVANS, Bill. Re: Person I Knew (Moon Beans, 1964). 

O saxofonista e compositor Wayne Shorter (1933) integrou o quinteto de Miles 
Davis entre 1964 e 1970 e, a exemplo do bandleader, interessou-se pela exploração dos 
territórios modais. Um exemplo do uso de modalismo em sua obra encontra-se em 
um de seus temas mais conhecidos, Footprints, lançado no álbum Adam’s Apple, em 
1966. Essa composição inclui dois procedimentos típicos, o pedal estendido e a 
permutabilidade modal (FIG. 63). O emprego da permutabilidade modal (que nesse caso 
envolve os modos dórico e eólio) produz aqui um resultado ambíguo: a sonoridade 
eólia dos compassos 9-12, obtida através do acorde de sétima de segunda espécie 
formado sobre o IV grau (IVm7), também pode ser ouvida como uma replicação da 
estrutura dórica sobre outro centro tonal.  
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FIG. 63 – SHORTER, Wayne. Footprints (Adam’s Apple, 1966). 

A interação e o tensionamento entre os modos dórico e eólio já ocorrera em 
Mahjong – lançado no álbum Juju (1964) –, aqui sob a forma de uma discreta 
bimodalidade. A 1ª parte da composição (um período de 16 compassos, com linhas 
melódicas de antecedente e consequente praticamente idênticas) é elaborada da 
seguinte maneira: o antecedente, com linha melódica e acompanhamento harmônico 
restritos ao modo dórico, é ressignificado no consequente, por meio da mudança do 
acompanhamento harmônico com a introdução de acordes gerados pelo modo eólio; 
com a permanência da melodia no modo dórico, ocorre a sobreposição dos dois 
modos, caracterizando bimodalidade. O compositor evita o atrito direto, vertical, 
entre os sons diferenciais dos modos (o VI grau elevado do dórico, ré n, e o VI grau 
abaixado do eólio, ré b), mas a tensão se dá mesmo assim, no plano horizontal, com a 
falsa relação que se estabelece entre a linha do baixo e a melodia principal (FIG. 64):  

 
FIG. 64 – SHORTER, Wayne. Mahjong (Juju, 1964) 
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No mesmo álbum, na faixa título Juju (FIG. 65), Shorter ultrapassa a esfera do 
diatonismo e explora a escala hexatônica: 

 
FIG. 65 – SHORTER, Wayne. Juju (Juju, 1964). 

Um dos principais representantes daquela que pode-se denominar segunda 
geração do jazz modal é o pianista e compositor McCoy Tyner (1938). Dentre as 
composições modais de Tyner destacam-se Three Flowers (lançada no álbum Today 

and Tomorrow, 1963) – que promove uma conciliação entre modal e tonal, com 
articulações da cadência mixolídia bVII–I em diversas alturas, conectadas por 
modulações de caráter tonal – e Passion Dance (gravada no álbum The Real McCoy, 
1967), elaborada como uma sucessão de quadros modais. O primeiro desses quadros 
consiste em um ostinato melódico em fá mixolídio (FIG. 66):  

 

FIG. 66 –TYNER, McCoy. Passion Dance (The Real McCoy, 1967), 1ª parte. 

A segunda parte de Passion Dance (FIG. 67) constitui-se em uma sucessão de 
estruturas quartais invertidas sobre um pedal de baixo, em si bemol frígio: 

 

FIG. 67 –TYNER, McCoy. Passion Dance (The Real McCoy, 1967), 2ª parte. 

Um músico da mesma geração que também se destacou pelo emprego dos 
modos foi o pianista e compositor Herbie Hancock (1940). Em sua atuação musical, 
iniciada nos anos 1960, Hancock expandiu ainda mais as possibilidades de aplicação 
de recursos modais à composição e à improvisação: 
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Enquanto as composições e harmonias modais de Davis eram obtidas a partir 
de modos da coleção diatônica, as composições modais de Hancock usavam 
essencialmente duas coleções heptatônicas: a coleção diatônica e a coleção 
acústica [...] (WATERS, 2005, p. 341, tradução nossa). 

A concepção modal de Hancock era movida sobretudo por seu interesse pelos 
encadeamentos harmônicos, pois ele identificava na matéria-prima modal um grande 
potencial como geradora de novas soluções para o fluxo entre acordes: 

Os acordes na maioria das músicas de jazz fluem em determinada direção. Eu 
queria expandir o fluxo de tal maneira que fosse além das direções habituais. 
(HANCOCK, 1963, apud WATERS, 2005, p. 338, tradução nossa).  

Hancock integrou o quinteto de Miles Davis no período de 1963 a 1968 e, 
naturalmente, sofreu influência do trompetista. Seu interesse pelo modalismo, 
entretanto, era anterior ao contato com Davis, como relata Waters ao analisar a faixa 
King Cobra, do segundo álbum de Hancock, My Point of View (1963): 

Essa composição precoce de Hancock, escrita antes de sua participação no 
Miles Davis Quintet, rejeita deliberadamente muitos dos movimentos 
harmônicos paradigmáticos dos standards de jazz e exibe diversas 
características associadas a composições modais posteriores de Hancock, tais 
como pedais estendidos, acordes suspensos e harmonias eólias. (WATERS, 
2005, pp. 338-339, tradução nossa). 

Os referidos pedais de King Cobra conferem sustentação um encadeamento de 
acordes engendrado a partir do princípio da permutabilidade modal; tais acordes são 
gerados não somente por modos diatônicos como também por modos sintéticos, 
como se pode observar em seus 12 compassos iniciais (FIG. 68).  

 

FIG. 68 – HANCOCK, Herbie. King Cobra (My Point of View, 1963). 
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O acorde VII/T do 11º compasso é originário da escala octatônica (FIG. 69), que 
corresponde à escala diminuta dos jazzistas e ao 2º modo de transposição limitada de 
Messiaen. 

 
FIG. 69 – escala octatônica como geradora do acorde VII/T.  

Em outro tema de Hancock, Oliloqui Valley, do álbum Empyrean Isles (1964), 
observa-se o emprego da permutabilidade modal e da modulação modal (FIG. 70).  

 

FIG. 70 – HANCOCK, Herbie. Oliloqui Valley (Empyrean Isles, 1964). 

As relações cromáticas geradas pelo intercâmbio modal limitam-se aos 
encadeamentos harmônicos, sem comprometer a unidade escalar das linhas 
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melódicas: no trecho inicial (cc. 1-8), uma harmonia que mescla acordes de 4ª 

suspensa originários dos modos dórico e eólio apóia uma melodia restrita a graus 

comuns a ambos os modos; no trecho final (cc. 14-20), acordes formados sobre o V 

grau do modo mixolídio e I grau do modo jônico se alternam no acompanhamento de 

uma linha melódica formada sobre um modo hexacordal (maior sem VII grau), que 

representa a intersecção entre os dois modos. Os únicos elementos típicos do sistema 

tonal presentes nessa composição são as dominantes substitutas, que preparam 

respectivamente o I grau do modo lídio (c. 9) e o V grau do modo mixolídio (c. 14).   

Outros músico que conviveu com Miles Davis e assimilou sua influência foi o 

pianista e compositor Chick Corea (1941). O modalismo em sua obra é comumente 

ligado às raízes hispânicas, como se observa em La Fiesta (FIG. 71), lançada no álbum 

Return to Forever (1972). A primeira parte da composição é construída sobre a 

chamada cadência andaluzia (bIII – bII – I); sua linha melódica oscila entre os modos 

frígio e flamenco (frígio com a 3ª maior):  

 
FIG. 71 – COREA, Chick. La Fiesta (Return to Forever, 1972). 

Outra faixa do álbum, Crystal Silence (FIG. 72), representa uma abordagem 
distinta de modalismo. A linha melódica restringe-se ao modo eólio, enquanto a 
harmonia se caracteriza pela permutabilidade modal, agregando elementos dos modos 
dórico (cc. 4 e 7) e frígio (cc. 5 e 9): 
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FIG. 72 – COREA, Chick. Crystal Silence (Return to Forever, 1972). 

A colaboração com Miles Davis também foi uma fonte de inspiração para o 
pianista e compositor Keith Jarrett (1945). O modalismo em sua música é parte de um 
conjunto amplo de referências que passa pela música de concerto, pela tradição oral e 
pelo blues (BERENDT, 1975). Os elementos modais na música de Jarrett, de um modo 
geral, aparecem bastante integrados ao sistema tonal. Há momentos, contudo, de 
modalismo puro, como se observa na introdução da faixa Questar, do álbum My Song 
(1977), cuja estrutura harmônica se fundamenta em uma sucessão de acordes de 
modos distintos (permutabilidade modal) sobre um pedal de tônica (FIG. 73): 

 

FIG. 73 – JARRETT, Keith. Questar (My Song, 1977). 
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Um músico que colaborou frequentemente com Jarrett ao longo dos anos 1970 
foi o saxofonista norueguês Jan Garbarek, nascido em 1947. Sua música também 
possui um forte componente modal: 

Outra atividade notável durante os anos 70 incluiu o trabalho de Jarrett com o 
saxofonista norueguês Jan Garbarek, que foi pioneiro no que hoje é muitas 
vezes classificado como “jazz escandinavo”. Essa música é frequentemente 
caracterizada por texturas ritmicamente livres e harmonicamente modais. 
(PAGE, 2009, p. 5, tradução nossa). 

Em sua composição Brother Wind March, lançada do álbum Twelve Moons (1992) 
uma linha melódica em modo eólio, de acentuado sabor nórdico e folclórico, é 
trabalhada sobre duas harmonizações distintas: em um primeiro momento, o 
acompanhamento limita-se a um pedal duplo de tônica e dominante, que evoca a 
música tradicional norueguesa, executado um teclado emulando cordas, juntamente 
com um ostinato rítmico na percussão (FIG. 74).  

 
FIG. 74 – GARBAREK, Jan. Brother Wind March (Twelve Moons, 1992). 
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Em um segundo momento, o tema aparece rearmonizado, com uma progressão 
harmônica tipicamente eólia (FIG. 75): 

 

FIG. 75 – GARBAREK, Jan. Brother Wind March (Twelve Moons, 1992). 

Pode-se citar ainda muitos músicos de jazz que empregaram o modalismo em 
suas composições, como Joe Zawinul, Ralph Towner, Pat Metheny e Lile Mays, para 
ficar nos exemplos mais evidentes. O que se verifica a grosso modo, a despeito das 
especificidades do jazz (sobretudo no que concerne a aspectos improvisacionais), é 
que o jazz modal pode ser compreendido como uma replicação dos procedimentos 
modais observados anteriormente no Romantismo e no Modernismo. Músicos como 
Bill Evans e Chick Corea, de um modo geral, empregaram o modalismo de forma a 
integrá-lo à tonalidade, à maneira dos românticos; Coltrane, Tyner e Hancock, em 
contrapartida, percebiam no uso dos modos uma via de ruptura ou desconstrução da 
tonalidade, à maneira dos modernos. Cabe acrescentar que, de forma similar aos 
compositores de música de concerto, os jazzistas foram levados a adotar o 
modalismo por conta de interesses diversificados, desde a simples necessidade de 
renovar o vocabulário musical até preocupações de ordem estética, filosófica, 
espiritual e política. 
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3. O MODALISMO NA MÚSICA BRASILEIRA 
 

A música popular urbana mantém estreitos laços com a música de tradição oral, 
como se pode observar no relato de Oneyda Alvarenga acerca dos pontos em comum 
encontrados entre o samba rural e o samba urbano: 

A estrofe solista improvisada acompanhada de refrão coral fixo e a disposição 
coro-solo são características estruturais de origem africana e correntes na 
música afro-brasileira. Tanto elas quanto a coreografia revelam no samba 
urbano dos morros do Rio de Janeiro a permanência de afinidades básicas 
com o samba rural brasileiro. (ALVARENGA, 1982, p. 338). 

Boa parte dos compositores da música popular urbana vem utilizando há 
tempos gêneros ligados à tradição oral, como maracatu, afoxé, carimbó, coco, toada, 
entre tantos outros. Se até a primeira metade do século XX (quando a música popular 
urbana era essencialmente tonal) a afinidade entre música popular urbana e música 
de tradição oral se estabelecia principalmente nos aspectos rítmico e poético, com a 
introdução do modalismo no âmbito urbano os aspectos melódicos e harmônicos 
tornam-se mais significativos nesse diálogo. Em passado recente, quando o 
pensamento de Mário de Andrade ainda era dominante, a incorporação de elementos 
da tradição oral pela música popular urbana era vista como um processo de diluição 
e até mesmo de degeneração. Andrade mencionava uma suposta “influência 
deletéria do urbanismo” e sugeria que o estudioso da música do povo estabelecesse 
critérios rigorosos: 

Será preciso ao estudioso discernir o que é virtualmente autóctone, o que é 
tradicionalmente nacional, o que é essencialmente popular, enfim, do que é 
popularesco, feito a feição do popular, ou influenciado pelas modas 
internacionais. (ANDRADE, 1972, p. 167). 

A crítica de autores como José Miguel Wisnik – que atribuía a exclusão da 
música popular urbana por parte dos defensores do nacionalismo musical a seu 
caráter extremamente desestabilizador, frente a uma concepção de arte centralizada, 
homogênea e paternalista (SQUEFF; WISNIK, 1982, p. 133) – foi decisiva na revisão 
do pensamento de Mário de Andrade a partir dos anos 80. Sob uma perspectiva 
contemporânea, o diálogo entre música popular urbana e tradição oral pode ser visto 
como elemento enriquecedor.  
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Uma das principais formulações teóricas acerca do emprego do modalismo na 
música brasileira, ainda sob influência do projeto andradiano de construção de uma 
música brasileira de concerto de caráter nacional, é a de José Siqueira em seu O 
Sistema Modal na Música Folclórica do Brasil (1981)33. Siqueira percebia no folclore 
nordestino e suas especificidades uma rica fonte de inspiração: 

O folclore brasileiro, dos mais encantadores, possui uma variedade que 
ultrapassa os limites de nossa imaginação. Como parte integrante deste, o do 
Nordeste apresenta características próprias que o tornam o mais puro e belo 
do país. (SIQUEIRA, J., 1981, p. 1). 

Percebe-se na explanação de Siqueira a importância que ele atribuía à busca de 
uma sonoridade característica a partir do emprego dos modos produzidos na região: 

Observa-se, naquela região do Brasil, quer no folclore vocal, quer no 
instrumental, a constância de três modos diferentes, de quantos existem no 
Universo. Esses modos, usados sistematicamente, dão à melodia uma cor 
própria, alterando por inteiro o sistema harmônico. (SIQUEIRA, J.,1981, pp. 
1-2). 

Talvez o maior mérito da pesquisa de Siqueira seja ter sistematizado os modos 
a partir de uma perspectiva nacional, num esforço louvável de compreender a 
música nordestina em seus próprios termos e não a partir de padrões teóricos 
tradicionais construídos com base na música europeia. De acordo com sua teoria, as 
estruturas escalares encontradas na música nordestina organizam-se em um sistema 
trimodal, composto por três modos denominados reais e três modos derivados (FIG. 76). 
Os dois primeiros modos reais de Siqueira correspondem aos modos litúrgicos 
tradicionalmente designados como mixolídio e lídio e o terceiro consiste num híbrido 
dos anteriores (constituindo-se em um mixolídio com IV grau elevado). No lugar de 
adotar a nomenclatura empregada na teoria musical tradicional, Siqueira os 
denomina respectivamente I modo real, II modo real e III modo real. Os modos 
derivados – que se formam terça abaixo dos modos reais (em relação análoga àquela 
que existe no sistema tonal entre tonalidades relativas) – correspondem aos modos 
litúrgicos comumente denominados frígio e dórico, juntamente com um híbrido 
destes (que consiste em um modo frígio com VI grau elevado). De maneira similar, 
Siqueira os denomina I modo derivado, II modo derivado e III modo derivado. (SIQUEIRA, 
J., 1981, pp. 3-4): 
                                                

33 Embora a publicação seja de 1981, há indícios claros de que a pesquisa de Siqueira ocorreu entre os anos 
40 e 50. Ao periodizar a obra do compositor paraibano, MARIZ (1981) escreveu: “a produção do 
compositor pode ser dividida em três períodos distintos: o primeiro, universalista, até 1943; o segundo, 
nacionalista talvez demasiadamente direto, de 1943 a 1950; e o terceiro, nordestino essencial, pela 
aplicação do sistema a que deu o nome de tri-modal.” (grifo do autor) 
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FIG. 76 – Modos reais e derivados (SIQUEIRA, J., 1981) 

No entendimento de Siqueira, o fato de o III modo não possuir “correspondente 

histórico” – ou seja, não ser encontrado em sistemas modais anteriores como os da 

Grécia antiga e do cantochão medieval – faz com que se constitua no “modo nacional 

por excelência” (SIQUEIRA, 1981, p. 7). Essa afirmação é bastante plausível no que 

concerne ao III modo real, que ocorre com bastante frequência na música de tradição 

oral do Nordeste e pode ser entendido como elemento distintivo34. Em artigo 

intitulado Rezas-de-defunto35, o compositor e pesquisador César Guerra-Peixe 

apresenta uma série de transcrições de benditos, terços, orações e excelências que 

coletou em Caruaru em 1952 (GUERRA-PEIXE, 2007, p. 59-90), dentre os quais há 

alguns exemplos bastante característicos do emprego do III modo real. Nos dois 

trechos musicais transcritos a seguir (FIG. 77 e FIG. 78) encontra-se a sonoridade 

característica, a tal “cor própria” conferida pelo “modo nacional” de Siqueira (1981): 

                                                
34 Distintivo, mas não exclusivo. Como se observou anteriormente, há exemplos do emprego desse modo 
na música de concerto europeia. 
35 Publicado originalmente na Revista Brasileira de Folclore, ano 7, nº 22, set/dez de 1968 
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FIG. 77 – Excelência do A Bê Cê - III modo real. Recolhido por Guerra Peixe (2007, p. 78) 

 

FIG. 78 – Excelência vou rezar - III modo real. Recolhido por Guerra Peixe (2007, p. 77) 

Em contrapartida, tudo leva a crer que o III modo derivado não passa de uma 

especulação teórica de Siqueira, uma vez que não há quaisquer indícios do emprego 

desse modo na tradição oral. A presença de um modo “inventado”, somada ao fato 

de que a pesquisa não apresenta exemplos musicais oriundos da cultura popular – 

nem mesmo para corroborar a ocorrência dos demais modos – leva-nos à conclusão 

de que o objetivo central de Siqueira não consistia em investigar a música feita pelo 

povo, mas fornecer material melódico e harmônico para a criação musical. Nesse 
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sentido, sua pesquisa não pode ser entendida senão como parte indissociável de sua 
atuação como compositor e sua filiação incondicional ao nacionalismo musical.  

Integrante da assim chamada terceira geração nacionalista (MARIZ, 1981), 
juntamente com compositores como Radamés Gnatalli e Waldemar Henrique, José 
Siqueira estava firmemente engajado no projeto estético andradiano de construção de 
uma música brasileira de concerto de caráter nacional. Isso explica o caráter 
prescritivo de sua pesquisa. Após uma sucinta explanação acerca dos modos, Siqueira 
apresenta, também de forma concisa, um sistema harmônico que lhe parece mais 
adequado ao material melódico modal, baseado não mais em funções harmônicas, 
mas em agrupamentos sonoros construídos livremente. Nessa seção, sugestivamente 
intitulada Acordes Novos, o material harmônico é obtido a partir da superposição de 
segundas, quartas, quintas – ou combinações desses intervalos – numa tentativa clara 
de romper com a tonalidade clássica. Em uma confirmação dos propósitos de sua 
pesquisa, Siqueira encerra o livro apresentando excertos de obras que compôs 
utilizando o sistema. Em suma, os termos nos quais Siqueira queria compreender a 
música nordestina não eram nem os da teoria musical tradicional, nem daqueles que 
produziram essa música, mas sobretudo os seus próprios termos, voltados para 
composição de música nacionalista.  

As Três Cantorias de Cego (1949) de José Siqueira são um bom exemplo do 
emprego dos modos, sistematizados em seu livro, na composição de música de 
concerto. A linha melódica da segunda cantoria (FIG. 79) é construída no III modo real, 
com centro tonal em lá. O compositor evidencia ainda mais sua escolha de modo de 
referência por meio do emprego de armadura de clave não-convencional, na qual o 
sol n corresponde ao VII grau abaixado e o ré # ao IV grau elevado: 

 

FIG. 79 – SIQUEIRA, José. Três Cantorias de Cego (1949), 2ª cantoria, linha melódica, cc. 1-7. 
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Embora tenha realizado suas pesquisas na mesma região, Baptista Siqueira, 
irmão de José Siqueira, chegou a conclusões diferentes acerca do material sonoro 
encontrado, definindo um sistema de cinco modos denominado pentamodalismo 

(SIQUEIRA, B., 1956). Assim como o irmão, evitou a nomenclatura tradicional, 
procurando referir-se aos modos como escalas maiores ou menores modificadas 
(TABELA 2). Considerando a tendência predominantemente descendente observada nas 
melodias do folclore nordestino, transcrevia os modos dessa forma, à maneira dos 
antigos modos gregos (FIG. 80): 

 

 
FIG. 80 – Sistema pentamodal (SIQUEIRA, B., 1956) 

A pesquisa de Baptista Siqueira, a despeito das diferenças de resultados em 
relação a de José Siqueira, parecia movida por um objetivo semelhante: fornecer 
subsídios à composição, como parte de um projeto musical nacionalista inspirado nas 
ideias de Mário de Andrade. Em seu trabalho, contudo, Baptista Siqueira demonstra 
um maior rigor metodológico no que se refere às fontes; os modos que apresenta em 
seu sistema podem ser facilmente encontrados em melodias tradicionais e refletem 
com mais precisão a realidade musical nordestina. Cabe destacar a inclusão do modo 
hexacordal (que ele denomina maior sem sensível) – estrutura bastante frequente, não 
somente na tradição oral, mas também na música de Luiz Gonzaga – e ainda, a do 
modo lídio hexacordal (ou maior sem sensível com 4ª aumentada), forma incompleta do 
modo lídio (que ocorre raramente em sua forma completa). Os exemplos a seguir são 
construídos nos modos hexacordal (FIGS. 81 e 82) e lídio hexacordal (FIGS. 83 e 84): 

 1º modo 2º modo 3º modo 4º modo 5º modo 

Nomes usados por 
Baptista Siqueira 

Maior sem 
sensível 

Maior com 
7ª abaixada 

Maior sem sensível  
com 4ª aumentada 

Menor com 
7ª abaixada 

Menor com 7º abaixada  
e 6ª elevada 

Nomes 
tradicionais hexacordal Mixolídio Hexacordal lídio Eólio Dórico 

 

Tabela 2 – comparação entre a nomenclatura empregada por Baptista Siqueira e a nomenclatura tradicional 
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FIG. 81 – Reisado. Modo hexacordal. Recolhido por Oswaldo de Souza. 

 

FIG. 82 – Mulher Rendeira. Modo hexacordal. Recolhido por Mário de Andrade. 

 

FIG. 83 – No copiá, no copiá. Modo lídio hexacordal. Recolhido por Baptista Siqueira. 

 

FIG. 84 – O cego. Modo lídio hexacordal. Recolhido por Mário de Andrade. 
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A importância do modo hexacordal é corroborada por Oneyda Alvarenga, que 
observa na ausência da sensível (seja por omissão, gerando o modo hexacordal, seja 
por abaixamento, gerando o modo mixolídio) uma peculiaridade da música brasileira 
de tradição oral: 

[...] Na nossa música a sensível frequentemente não aparece, resultando do 
seu corte uma escala hexacordal. Outras vezes aparece abaixada, constância 
nossa, criadora de uma escala modal encontrada também na África e 
correspondente da que os gregos chamavam modo hipofrígio36 [...] 
(ALVARENGA, 1956, apud PAZ, E., 2002, p. 31, grifos nossos). 

Algumas décadas antes37, Mário de Andrade já mencionava o VII grau abaixado e 
o modo hexacordal como elementos característicos da melodia brasileira, que poderiam 
ser aproveitados pelos compositores nacionais: 

Além disso existem as peculiaridades, as constarias melódicas nacionais que o 
artista pode empregar a todo momento para nacionalisar [sic] a invenção. [....] 
Aliás a sétima abaixada é uma tendência brasileira de que carece matutar mais 
sobre a extensão. Isso nos leva para o hipofrígio e as consequências harmônicas 
derivantes alargam um bocado a obsessão do tonal moderno. 
E a riqueza dos modos não para aí não. De certas melodias de origem africana 
achadas no Brasil se colhe uma escala hexacordal desprovida de sensível cujo 
efeito é interessantíssimo. (ANDRADE, 1972, pp. 44-45, grifos nossos). 

Andrade não parecia atribuir importância semelhante ao modo lídio hexacordal. 
Além de não observar a omissão da sensível, designando o modo simplesmente 
como hipolídio (correspondente grego do modo lídio), ele concebia o emprego desse 
modo como um fenômeno isolado, referindo-se à cantiga “O cego” nos seguintes 
termos:  

Este canto maravilhoso me comunicado por Lionel Silva esquecido do texto, é 
o único documento brasileiro que conheço em que o hipolídio está 
sistematisado (sic). (ANDRADE, 1972, p. 149) 

As pesquisas dos irmãos Siqueira, Oneyda Alvarenga e Mário de Andrade, bem 
como de diversos outros pesquisadores como José Geraldo de Souza e Dulce Lamas, 
foram abordadas por Ermelinda Paz em seu O Modalismo na Música Brasileira (2002) – 
resultado da ampliação de um trabalho anterior intitulado As Estruturas Modais na 
Música Folclórica Brasileira, de 1993. Além de uma laboriosa compilação de melodias 
folclóricas, eruditas e populares, a autora efetua uma pertinente revisão da literatura, 
cotejando dados acerca dos modos encontrados e suas possíveis origens.  

                                                
36 Cabe lembrar que o hipofrígio do sistema grego corresponde ao mixolídio do sistema gregoriano. 
37 Ensaio sobre a Música Brasileira foi publicado originalmente em 1928. 
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No que concerne aos processos formadores do modalismo brasileiro, Paz (2002)  
observa uma grande convergência dentre os autores estudados em torno da 
influência ibérica. O ponto de divergência, nesse caso, reside na vertente cultural, 
oriunda da península ibérica, que teria sido efetivamente determinante na formação 
dos modos brasileiros: a matriz gregoriana, trazida pelos jesuítas, como postulam 
Luciano Gallet, Oneyda Alvarenga, Alda de Oliveira, Andrade Muricy, José Geraldo 
de Souza, Mário de Andrade e José Siqueira; a matriz mourisca – resultante de cerca 
de sete séculos de ocupação da península por povos árabes – como defendem 
Baptista Siqueira38, Gilberto Freyre, Luis Soler, Leonardo Sá, Gustavo Barroso e 
Guilherme Melo; ou ambas, como sugerem Iza Santos e Ariano Suassuna (PAZ, E., 
2002, p. 198). Surpreendentemente, não há um consenso semelhante no que se refere 
à influência africana, mas ainda se observa um número expressivo de autores que 
reconhecem a contribuição significativa do continente na formação de nossas 
estruturas modais. Essa influência seria responsável, entre outras coisas, pela 
tendência ao movimento descendente que predomina nas melodias brasileiras 
(ALVARENGA, 1946, apud PAZ, E., 2002). Quanto à influência indígena, apenas 
Baptista Siqueira e Ariano Suassuna levam-na em consideração; Luciano Gallet, em 
Estudos de Folclore, rechaça a ideia, afirmando nunca ter percebido uma contribuição 
direta do índio em nossa música (GALLET, 1934, apud PAZ, E., 2002, p. 24). 

No que diz respeito às estruturas modais citadas pelos diversos pesquisadores, 
observa-se um consenso significativo em torno dos modos mixolídio e hexacordal39. Em 
um segundo patamar encontram-se os modos lídio, eólio, dórico e a escala pentatônica, 
observados por pelo menos dois autores. Os modos mistos (mixolídio com IV grau 

elevado e frígio com VI grau elevado), assim como o modo frígio, aparecem apenas no 
trabalho de José Siqueira (PAZ, E., 2002, p. 199). Isso pode se atribuído ao caráter 
prescritivo de sua pesquisa, realizada não tanto com o intuito de descrever 
efetivamente a realidade musical encontrada, mas para fornecer subsídios à 
composição.40  

                                                
38 Baptista Siqueira não somente postula a influência moura, como rechaça a influência gregoriana; neste 
segundo ponto de vista é acompanhado por Guerra Peixe, que defende a ideia de que o modalismo 
brasileiro é autóctone. (PAZ, E., 2002, p. 28) 
39 Não parece coincidência serem esses os modos mais utilizados por Luiz Gonzaga, principal responsável 
pela popularização do modalismo na esfera da música popular urbana, como se verá mais adiante. 
40 O cotejo de dados efetuado por Paz não significa que Siqueira seja voz solitária no que se refere ao modo 
frígio. Embora não tenha relacionado tal modo em sua obra Características da Música Folclórica Brasileira 
(1969), em obra anterior, Contribuição rítmico-modal do canto gregoriano para a música popular brasileira, José 
Geraldo de Souza afirma: “após diligente pesquisa, podemos afirmar que existem em nosso populário 
musical exemplos vazados de todos modos gregorianos!” (SOUZA, 1959, p. 11, grifo do autor).   
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Sob um viés contemporâneo, que se situa no âmbito da Etnomusicologia e da 
Semiótica, Acácio Piedade refere-se à musicalidade nordestina – incluindo o 
modalismo – como meio de expressão de um sentido de brasilidade, destacando sua 
influência na produção dos compositores nacionalistas. Novamente encontramos o 
modo mixolídio em destaque:  

Desde cedo este Nordeste profundo se apresentou musicalmente em diversos 
repertórios musicais. O baião e a escala mixolídia, usada mediante uma série de 
padrões, se tornaram índice de brasilidade, por exemplo, nas composições 
nacionalistas de Camargo Guarnieri e outros compositores que se opunham 
ao atonalismo do movimento Música Viva dos anos 40. (PIEDADE, 2005, p. 5,  
grifo nosso). 

Nessa aproximação com a tradição oral, as fontes que serviram aos propósitos 
dos compositores nacionalistas eruditos parecem ser as mesmas que inspiram os 
compositores populares. Dentre essas fontes, a musicalidade nordestina, com seus 
ritmos, seus timbres e seus modos – elementos tratados nesse caso como objetos 
analíticos de significação musical que Piedade denomina “tópicas”, que guardam 
alguma similaridade com os “musemas” de Philip Tagg – exerce um papel 
preponderante:  

As tópicas nordestinas são peças-chave do repertório do baião, e dali 
migraram para uma parcela enorme dos gêneros musicais brasileiros. Criou-se 
o mito do nordeste musical, o mistério do nordeste profundo, que foi fonte 
exuberante para compositores nacionalistas e continua sendo, passando por 
Elomar, o movimento armorial, o jazz brasileiro e muitas outras paragens. 
(PIEDADE, 2011, p. 107). 

A tópicas musicais apresentadas por Piedade resultam da aplicação da 
chamada “Teoria das Tópicas” – lançada por Leonard G. Ratner em 198041 – à música 
brasileira do final do século XIX e primeira metade do século XX, período de 
consolidação de uma série de gêneros brasileiros em formação (PIEDADE, 2012). As 
tópicas configuram-se como “estereótipos lógico-discursivos” (AQUIEN e MOLINIÉ, 
1999, apud PIEDADE, 2012, p. 3), como “lugares-comuns” que funcionam como 
índices de musicalidades compartilhadas. Segundo Piedade, a musicalidade 
nordestina – no que concerne especificamente à organização das alturas – estabelece-
se não somente pela estrutura intervalar dos modos, mas sobretudo a partir de 
células e figurações melódicas características que se constroem no âmbito destes.  

                                                
41 RATNER, Leonard G. Classic music: Expression, form, and style. New York: Schirmer Books, 1980. 
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Não basta ser dórico ou mixolídio, com ou sem 4ª aumentada, para levantar 
uma evocação do nordeste: é preciso que estas alturas apareçam em figurações 
específicas, como a cadência nordestina. (PIEDADE, 2011, p. 107, grifo nosso). 

Uma breve análise das cadências nordestinas apresentadas por Piedade (FIG. 85) 

pode ser bastante elucidativa para corroborar sua afirmação. Em primeiro lugar, 

notamos que as quatro primeiras cadências (numeradas de 1 a 4) apresentam-se no 

chamado modo hexacordal, as duas seguintes (numeradas de 5 e 6) em modo dórico, e 

apenas a última (no 7) em modo mixolídio; em segundo lugar, verifica-se que, a 

despeito da inexistência de um grau modal característico do modo hexacordal que o 

diferencie do modo maior, este revela-se tão eficiente quanto os demais como índice 

de “nordestinidade” .  

 

FIG. 85 – Cadências Nordestinas (PIEDADE, 2011) 

Podemos inferir a partir daí, ratificando a afirmação de Piedade, que, no que se 

refere à remissão de uma significação musical que evoca a musicalidade nordestina, 

tão relevante quanto a estrutura intervalar característica dos modos (como o modo 

mixolídio e seu VII grau abaixado ou o modo dórico e seu VI grau elevado) é a maneira 

como os sons constituintes dos referidos modos são articulados. A importância dessa 

articulação melódica pode ser mais bem compreendida a partir da constatação de 

que o elemento comum a todas as cadências relacionadas por Piedade é sua fórmula 

final, pela qual o VI grau resolve diretamente no I grau sem passar pelo VII grau. 

Não somente a sensível está ausente em todas as fórmulas, como não há ocorrência 

do movimento da subtônica (VII grau abaixado) em direção à tônica – que poderia 
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configurar uma alusão à resolução sensível-tônica. Deslocando essas observações para 
um âmbito mais específico e não tão abrangente quanto o da abordagem de Piedade, 
podemos compreender a resolução melódica VI–I observada nessas cadências não 
apenas como um elemento de retoricidade e expressão de significados culturais, mas, 
sob a perspectiva de um entendimento aprofundado do modalismo brasileiro, como 
uma característica intrínseca aos modos supracitados. 

A abordagem de Piedade se alinha aos esforços no sentido de pensar a música 
brasileira a partir de suas especificidades. Embora não esteja formulada exatamente 
nos mesmos termos e transite em uma perspectiva bem mais ampla, que vai além dos 
aspectos modais, estabelece pontos de contato com o conceito ampliado de modo 

apresentado anteriormente (IDELSOHN, 1929; WINNINGTON-INGRAM, 1936; 
BELAIEV, 1963), pelo qual o que está em jogo não é somente a estrutura intervalar, 
mas também um conjunto de fórmulas melódicas características. Nesse sentido, os 
conceitos formulados por Piedade acrescentam bastante à pesquisa do modalismo 
brasileiro, indo além do sistema prescritivo de José Siqueira e do sistema descritivo de 
Baptista Siqueira, pois nestes os modos são pensados apenas como repertórios de sons.  

Segundo nos relata Ermelinda Paz (2002), esses repertórios sonoros modais são 
tratados com extrema liberdade pelos compositores nacionalistas da música de 
concerto brasileira: 

[...] os modos são tratados de forma muito livre, sendo frequentemente 
alterados e modificados na sua estrutura. Além disso, o traço melódico do 
compositor não se limita apenas ao uso dos modos naturais, mas se expande 
também para outras estruturas. Assim, as escalas modais ficam subordinadas 
à criatividade do compositor e ao tratamento composicional dado ao material 
[...] (PAZ, E., 2002, pp. 130-131). 

Enquanto Paz atribui essa abordagem livre do material modal, por parte dos 
compositores nacionalistas, a questões de ordem meramente criativa, Ênio Squeff, em 
contrapartida, enxerga outras motivações. Definindo o nacionalismo musical do 
Brasil como um esforço de modernização pelo qual o país “seria modelado à imagem 
e semelhança dos países desenvolvidos”, num movimento que se configura não tanto 
como independência cultural, mas como adaptação (SQUEFF; WISNIK, 1982, p. 54), 
ele entende que essa liberdade no tratamento do modalismo é, na realidade, uma 
forma de manter-se na esfera da tonalidade: 

Mesmo modernamente, são raros os compositores que não reagem ao 
modalismo da música popular, conforme um princípio que transforma tudo 
através do uso da tonalidade. [...] A escola de Camargo Guarnieri, que 
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reivindica o uso do modalismo, nada mais faz do que ampliar a modalidade 
ao sistema tonal [...] (SQUEFF; WISNIK, 1982, p. 55). 

Essa submissão da modalidade à tonalidade a que Squeff se refere já fazia parte 
do receituário composicional de Mário de Andrade. Partindo da premissa de que os 
processos de harmonização transcendiam as nacionalidades – mesmo admitindo que 
os modos originários das culturas populares podiam gerar “uma ambiência 
harmônica especial” (ANDRADE, 1972, p. 49) –, Andrade prescrevia o emprego dos 
padrões harmônicos da música europeia na construção da música nacional: 

[...] a música artística não pode se restringir aos processos harmônicos 
populares, pobres demais. Tem que ser um desenvolvimento erudito deles. 
Ora esse desenvolvimento coincidirá fatalmente com a harmonia europeia. 
(ANDRADE, 1972, p. 49) 

Não parece implausível afirmar que a receita de Mário de Andrade, que sugere 
a subordinação dos elementos extraídos da música popular aos modelos harmônicos 
europeus, representa o ponto de convergência, o mote central – guardadas as 
diferenças de época, estilo e personalidade de cada compositor – de boa parte da 
produção de música de concerto de caráter nacional no Brasil.  

 

3.1 Nacionalismo e modalismo na música de concerto do Brasil 

Embora o paranaense Brasílio Itiberê da Cunha (1846-1913) tenha a precedência, 
por ter composto em 1869 a célebre Sertaneja – considerada a primeira obra de sabor 
nacional da música de concerto brasileira (MARIZ, 1981, p. 89) – é comum atribuir ao 
cearense Alberto Nepomuceno (1864-1920) o papel de precursor do nacionalismo 
musical brasileiro, e a sua Série Brasileira, composta em 1891, o estatuto de “marco 
inicial da orientação nacionalista” (AZEVEDO, 1956, apud NEVES, 1981, p. 21). A 
associação simples e direta de Nepomuceno ao nacionalismo vem sendo revista por 
diversos pesquisadores, ora observando na música do compositor uma filiação ao 
realismo musical (DUDEQUE, 2010), ora conferindo à sua obra insuspeitas cores 
modernistas (GOLDBERG, 2010). Independentemente de sua inclinação estética, 
tudo leva a crer que Nepomuceno foi primeiro compositor brasileiro a empregar 
elementos modais sob uma perspectiva pós-tonal. Diferentemente de seu antecessor 
Brasílio Itiberê e de seu contemporâneo Alexandre Levy (1864-1892) – cuja tendência 
nacionalista não foi suficiente para afastá-los de uma escrita harmônica tradicional – 
ele experimentou, ainda que timidamente, as sonoridades características dos modos. 
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A já citada Série Brasileira traz bons exemplos do modalismo de Nepomuceno: em 
três de seus quatro movimentos há trechos de feição francamente modal. No 
primeiro, intitulado Alvorada na Serra, o uso pontual do modo mixolídio reforça seu 
caráter bucólico, como no diálogo imitativo de clarinete e oboé sobre um pedal de 
tônica apresentado nos compassos 21 a 28 (FIG. 86):    

 

FIG. 86 –  NEPOMUCENO, Alberto. Série Brasileira (1891), 1º mov. (“Alvorada na serra”), cc. 21-28. 

O terceiro movimento da série, Sesta na rede, inicia-se com uma linha melódica 
na flauta apoiada por um acompanhamento em ostinato, no qual se alternam um 
acorde de 7ª da dominante sobre o I grau, originário do modo mixolídio, e um acorde 
de 9ª da dominante sobre o V grau, de caráter tipicamente tonal (FIG. 87):  

 

FIG. 87 –  NEPOMUCENO, Alberto. Série Brasileira (1891), 3º mov. (“Sesta na rede”), cc. 4-6. 
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No que diz respeito ao emprego do modalismo em Sesta na rede, Dudeque 
observa que pode ser atribuído a uma intenção clara do compositor de produzir 
ambiguidade harmônica e retratar um costume social da região nordeste do Brasil, o 
descanso na rede:    

[...] é possível referir-se a um intento de Nepomuceno em “modalizar” a 
harmonia da peça. O uso do sétimo grau abaixado em Dó maior (si bemol) e 
de Mi bemol maior (ré bemol) provoca naturalmente uma ambiguidade tonal 
que por sua vez também contribui para o sentido de monotonia, de falta de 
direcionamento harmônico, na peça. (DUDEQUE, 2010, p. 156) 

O quarto movimento da série, intitulado Batuque, é marcado por uma rítmica 
em que predomina a síncope, uma instrumentação que inclui uma ampla seção de 
percussão e uma estrutura formal repetitiva, que evoca o caráter extático da música 
percussiva de origem afro-brasileira (DUDEQUE, 2010, p. 158). No que se refere à 
estrutura harmônica, há o predomínio do modo lídio, que é apresentado de maneira 
sutil no primeiro tema e claramente explicitado no segundo (FIG. 88). O emprego do 
acorde de dominante (que poderia sugerir um caráter tonal) não sacrifica a pureza 
modal da passagem, pois tais dominantes ocorrem ou na forma de “quinta oca”, com 
a terça omitida (c. 83), ou como tríade (cc. 87 e 95), nunca com sétima; ou seja, não há 
ocorrência do si 

b (que estabeleceria um contexto cromático que poderia conduzir a 
uma interpretação do si n  como parte de uma inclinação ou modulação passageira). 
Um insistente pedal de tônica reforça ainda mais o sentido modal do segundo tema. 

 

FIG. 88 –  NEPOMUCENO, Alberto. Série Brasileira (1891), 4º mov. (“Batuque”), cc. 81-96. 
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Francisco Braga (1868-1945), contemporâneo de Nepomuceno e Levy, dividia-se 
entre a influência europeia, advinda de seus estudos musicais em Paris – na classe de 
Jules Massenet – bem como de seu interesse pela escrita wagneriana (MARIZ, 1981, 
p. 96). De todo modo, alinhava-se aos colegas no esforço de conferir cor nacional à 
sua música, como observa o musicólogo José Maria Neves ao discorrer sobre o 
poemas sinfônicos Marabá e Episódio Sinfônico, compostos em 1898: 

Mas a preocupação nacionalista, já fortemente enraizada no Brasil, seria um 
apelo forte também para Braga. [...] Nestas duas obras não aparece citação de 
tema folclórico ou popular brasileiro, o que não impede que ambas mostrem-
se diretamente filiadas ao espírito do nacionalismo e revelem certa imagem do 
Brasil (NEVES, 1981, p. 22) 

O espírito nacionalista revela-se, por exemplo, nos compassos iniciais do 
Episódio Sinfônico (FIG. 89), que, diferentemente do restante da obra, têm caráter modal, 
proporcionado pela aplicação do princípio da permutabilidade modal: 

 
FIG. 89 –  BRAGA, Francisco. Episódio Sinfônico (1898), cc. 1-5. 

Na geração seguinte, que abre as portas da modernidade musical no Brasil a 
partir da segunda metade dos anos 1910, despontam os nomes de Luciano Gallet 
(1893-1931) e Heitor Villa Lobos (1887-1959). O primeiro, que sucumbiu à morte 
precoce, nunca chegou a obter o reconhecimento que mereceria. De todo modo, sua 
obra – influenciada por Glauco Velasquez e Darius Milhaud, com quem tomou aulas 
(MARIZ, 1981, p. 100) – chamou a atenção de Mário de Andrade, que na época já 
observava sua importância no processo de construção da modernidade: 
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Em Luciano Gallet a mudança foi igualmente violenta, embora se referisse a 
épocas mais atrasadas que as da gente aqui. 1919 pra ele foi assim como quem 
diz a descoberta do cromatismo e das escalas exóticas. Estas por intermédio de 
Debussy; aquelas está me parecendo muito que por intermédio de Glauco 
Velasquez. (ANDRADE, 1929, apud WISNIK, 1977, p. 55) 

A falta de reconhecimento devido a Luciano Gallet pode ser atribuída à 

seriedade de seus propósitos em um ambiente musical dominado pela necessidade 

de resultados mais imediatos no que concerne à afirmação da modernidade: 

Segregado tanto naquela parte inicial de sua obra que o modernismo 
nacionalista rotulou de “francesismo”, como no aproveitamento rigoroso e 
sintético do folclore em sua obra posterior, Luciano Gallet foi condenado 
então ao naufrágio pela quase inviabilidade dos propósitos de sua música 
num meio açambarcado pelo nacionalismo de efeito fácil ou vistoso. (WISNIK, 
1977, pp. 54-55) 

Ao fim e ao cabo, coube mesmo a Villa-Lobos, com sua personalidade marcante 

e talento transbordante, o papel de representante maior da nascente modernidade 

musical brasileira. Transitando por influências diversas – de Debussy à música 

caipira, passando pelos chorões cariocas e Stravinsky – e empregando toda a sorte de 

técnicas e materiais, que variavam conforme suas necessidades expressivas (sempre 

como parte de um projeto estético nacionalista), Villa Lobos utilizou o modalismo 

apenas como elemento pontual, em uma obra essencialmente construída na esfera da 

tonalidade, que recorria eventualmente à politonalidade. Segundo Squeff, essa 

abordagem tímida do modalismo pode ser explicada pela ligação do compositor com 

a música popular urbana da época, predominantemente tonal:   

Villa-Lobos adotou o melodismo, mas pouco, pouquíssimo dos 
procedimentos modais existentes no folclore das diferentes regiões do Brasil. 
[...] o folclorista Villa-Lobos foi menos o folclorista à moda de Bartók, que se 
enraizou na totalidade do fenômeno folclórico, para ser mais o homem da 
música de consumo que em seu tempo já tomava uma feição própria na roda 
dos chorões do Rio de Janeiro. [...] (SQUEFF; WISNIK, 1982, p. 58) 

A diferença nas abordagens da tradição oral por parte de Villa-Lobos e Bartók, 

mencionada por Squeff, pode ser um reflexo das especificidades do modernismo 

brasileiro. Se, no plano sócio-econômico, assistia-se à coexistência de processos 

industriais e estruturas arcaicas de produção, no mundo da música esse modelo era 

replicado no convívio entre influências díspares, advindas da modernidade e do 

romantismo42. J. Jota de Moraes relaciona a suposta inconsistência no tratamento 

                                                
42 Segundo Nestor Garcia Canclini, “a modernidade latino-americana  pode ser resumida assim: tivemos 
um modernismo exuberante com uma modernização deficiente.” (CANCLINI, 1997, p. 67) 
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conferido por Villa-Lobos à música de tradição oral a uma personalidade construída 
num ambiente ainda impregnado pelo romantismo: 

Mas seu temperamento, o de um romântico em ebulição, era avesso à 
pesquisa sistemática como, por exemplo, a de rigoroso fundo 
etnomusicológico desenvolvida por Kodaly e Bartók. “O folclore sou eu”, 
contam ter dito ele mais de uma vez.... (MORAES, 1983, p. 171)  

E acrescenta: 

O mundo de Villa-Lobos é, portanto, o da melodia larga e esparramada, que 
se espraia sobre uma rítmica sempre muito colorida e marcante, mas 
igualmente pouco questionada no que se refere à sua onipresente simetria. 
Villa-Lobos é um rapsódico que se encantava com as novelas de rádio, com os 
filmes de aventura e que pretendia dar uma imagem do Brasil eufórica, para 
não dizer ufanista. (MORAES, 1983, p. 172) 

Juan Carlos Paz, discorrendo sobre as escolhas estéticas, ao longo do século XX, 
dos compositores engajados no chamado neoclassicismo (que prefere denominar nova 

objetividade), faz coro com Squeff (1982) e Moraes (1983) em suas opiniões acerca de 
Villa-Lobos, atribuindo à sua música não somente o sentimentalismo característico 
de uma orientação romântica tardia, mas também uma propensão ao exotismo: 

Dos três aspectos diretrizes da nova objetividade o que talvez tenha alcançado 
maior intensidade foi aquele que fixou seu impulso e potencialidade em um 
retorno à rítmica popular [...]. O perigo de uma música pitoresca, documental 
ou de associações sentimentais fáceis fez com que os principais compositores 
afiliados a essa modalidade – Stravinsky, Falla, Bartók – o abandonassem [...]. 
Villa-Lobos, em contrapartida, permaneceu no pitoresco e no sentimental. (PAZ, J. C., 
1971, p. 261, grifo e tradução nossos). 

José Maria Neves apresenta um julgamento mais generoso acerca de Villa-
Lobos, reconhecendo o caráter inovador de sua obra: 

É assim que, partindo do rico folclore de seu país, articulando-o à sua 
linguagem pessoal, ela mesma fortemente comprometida com o anti-
academismo dos vanguardistas dos primeiros anos do século, Villa-Lobos 
exprime-se como um dos mais audaciosos inovadores da criação musical de 
então [...] (NEVES, 1981, p. 28) 

A avaliação de Wisnik segue linha semelhante. Sem deixar de apontar as 
contradições do compositor, observa já em suas obras de juventude a busca de um 
novo universo sonoro, que, se não rompe inteiramente com a tonalidade, procura de 
algum modo renovar seu discurso. Nessa busca, era notável a influência de Debussy: 

[...] ele já incorporava a suas obras elementos estranhos, devidos ao gosto 
pelas estridências e fortíssimos, violências veristas suportadas frequentemente 
por uma estrutura tonal, permeada, no entanto, por influências colhidas em 
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Debussy, que afetam mais profundamente a estrutura harmônica tradicional. 
(WISNIK, 1977, p. 36) 

A influência do compositor francês é notável sobretudo na fase inicial da obra 
de Villa-Lobos, como se observa na 3ª peça da suíte Fábulas Características (1914), 
cujos primeiros compassos se baseiam na escala de tons inteiros (FIG. 90): 

 

FIG. 90 – VILLA-LOBOS, Heitor. Fábulas Características (1914), 3ª peça, cc. 1-3. 

A escala de tons inteiros reaparece na 2ª peça – Kankukus ou Dança dos velhos 

(FIG. 91) – da suíte Danças Características Africanas (1915), obra que seria apresentada 
alguns anos depois na Semana de 22, em transcrição para octeto de cordas. Wisnik 
chama atenção para o hibridismo do trecho abaixo, “baseado modalmente nas 
escalas de Debussy e ritmicamente no gingado da síncopa” (WISNIK, 1977, p. 151). 

 
FIG. 91 – VILLA-LOBOS, Heitor. Danças Características Africanas (1915), “Kankukus”, cc. 80-82. 

A flexibilidade com que Villa-Lobos tratava o material folclórico não se limitava 
ao hibridismo sintático: 

Curiosamente, as próprias alusões folclóricas são dúbias, já que as peças 
apareceram inicialmente como danças africanas, e mais tarde foram editadas 
como danças indígenas. (WISNIK, 1977, p. 146, o grifo é do autor).43 

                                                
43 Vasco Mariz esclarece: “O autor teve a ideia de escrever essa obra quando assistiu em Barbados, em 
1912, a uma dança de negros. Os temas usados são, todavia, dos índios caripunas, do estado de 
Matogrosso, tribo mestiça com pretos escravos”. (MARIZ, 1981, pp. 133-134) 
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Na 3ª peça da suíte, intitulada Kankikis ou Dança das crianças (FIG. 92), observa-se 
o uso da modulação modal, da permutabilidade modal e da bimodalidade (sobreposição 
dos modos frígio e eólio, no c. 13). O emprego de quartas paralelas acentua o sabor 
modal e confere um caráter percussivo à passagem. 

 
FIG. 92 – VILLA-LOBOS, Heitor. Danças Características Africanas (1914), “Kankikis”, cc. 10-16. 

De abordagem estética semelhante é a Dança do índio branco (FIG. 93), 4ª peça do 
Ciclo Brasileiro, escrito em 1936. No trecho abaixo observa-se o uso exclusivo do modo 
eólio, tanto no acompanhamento obstinado e percussivo em semicolcheias como na 
linha melódica sincopada, harmonizada em faux-bourdon.   

 

FIG. 93 – VILLA-LOBOS, Heitor. Ciclo Brasileiro (1936), “Dança do Índio Branco”, cc. 14-23. 
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O Ciclo Brasileiro já fazia parte de uma nova fase da obra de Villa-Lobos, 
marcada por uma guinada estética, após seu retorno de Paris em 1930. Se o ambiente 
parisiense havia propiciado a produção dos Choros – na opinião de muitos autores 
sua obra mais avançada – em seu retorno ao Brasil, curiosamente, o compositor 
aproxima-se do chamado neoclassicismo: 

Hoje, entretanto, já é possível afirmar que o autor, antes de mais nada, seguia 
o movimento geral de certa faixa da produção europeia, o neoclassicismo, 
tendência que buscava “recuperar” a dignidade de tudo aquilo que tinha um 
certo aspecto antigo. (MORAES, 1983, p. 174) 

Essa nova tendência é representada sobretudo pela emblemática série Bachianas 
Brasileiras (1930-1945), na qual Villa-Lobos idealiza uma sobreposição de elementos 
do folclore brasileiro a uma “atmosfera musical de Bach” (MARIZ, 1981, p. 130).  
Dentre os recursos comumente empregados no neoclassicismo estão a politonalidade 
e, em menor escala, a polimodalidade. Em uma breve passagem da Ária das Bachianas 
Brasileiras nº 2 (1930), intitulada O canto de nossa terra (FIG. 94), observa-se o emprego 
do segundo procedimento: uma linha melódica em modo mixolídio, executada pelo 
saxofone tenor, é apoiada por um acompanhamento em ostinato no qual a linha do 
baixo (executada por piano, cellos e contrabaixos) procede de modo híbrido – frígio 
com 3ª maior – e o acorde executado repetidamente nos violinos e violas, em 
contratempo, é originário do modo eólio: 

 

FIG. 94 – VILLA-LOBOS, Heitor. Bachianas Brasileiras nº 2 (1930), Ária (“O canto da nossa terra”), cc. 38-41. 
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Na Dança das Bachianas Brasileiras nº 2, intitulada Lembranças do Sertão (FIG. 95), o 
tema inicial apresentado pelo trombone e o acompanhamento harmônico de cordas e 
sopros procedem exclusivamente do modo eólio: 

 

FIG. 95 – VILLA-LOBOS, Heitor. Bachianas Brasileiras nº 2 (1930), Dansa (“Lembrança do Sertão”), cc. 4-7. 

A sexta obra do ciclo das Bachianas é atípica. Diferentemente das demais, 
destinadas ao piano ou a formações maiores, essa foi escrita para um econômico duo 
de flauta e fagote. Embora o mote central da peça seja a fusão do universo sonoro da 
música popular urbana ao estilo bachiano, seu segundo movimento, Fantasia (FIG. 96), 
se inicia, curiosamente, no mais puro modo frígio: 

 
FIG. 96 – VILLA-LOBOS, Heitor. Bachianas Brasileiras nº 6 (1938), Fantasia, cc. 1-7. 
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Na geração seguinte à de Villa-Lobos destacam-se os nomes do carioca Oscar 

Lorenzo Fernandez (1897-1948) e do paulista Francisco Mignone (1897-1986). Em 

uma obra que oscilou entre as perspectivas universal e nacional (MARIZ, 1981, p. 

162), Lorenzo Fernandez empregou os mais diversos procedimentos harmônicos, da 

tonalidade cromática à atonalidade, passando pelo modalismo e pela bitonalidade. 

Dentre suas obras de abordagem nacionalista sobressaem-se o Reisado do Pastoreio, 

para orquestra, e as Suítes Brasileiras, para piano. A terceira peça da Suíte Brasileira nº 

3, intitulada Jongo (FIG. 97), chama atenção pela originalidade de sua construção. Em 

primeiro lugar, o compositor optou por dispensar a fórmula de compasso e as barras 

de compasso – provavelmente para salientar o caráter aditivo da rítmica africana, em 

contraposição ao ritmo divisivo da tradição europeia, e ainda, para evitar induzir 

uma metricidade específica em um gênero popular que tradicionalmente se 

caracteriza pela saudável ambiguidade entre ciclo ternário (3/4) e binário composto 

(6/8); na linha do baixo, em ostinato, prevalecem as notas si e fá # (resultando na 

afirmação de um centro tonal em si), mas o emprego de segundas e sétimas 

acrescentadas confere à linha um caráter especialmente percussivo; sobre esse 

acompanhamento, desenvolve-se uma melodia modal, exclusivamente pentatônica, 

com eventuais harmonizações em quartas ou quintas paralelas, que às vezes 

extrapolam os limites da escala pentatônica mas permanecem circunscritas ao âmbito 

do modo eólio: 

 

FIG. 97 – FERNANDEZ, Lorenzo. Suíte Brasileira nº 3 (1938), 3º peça (“Jongo”), c. 1-10. 
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Assim como na abordagem nacionalista de Lorenzo Fernandez, um aspecto 
recorrente na obra de Francisco Mignone é o emprego de elementos folclóricos de 
origem africana (MARIZ, 1981, p. 180). Essa tendência já aparece em uma de suas 
primeiras obras, a ópera O contratador de diamantes (1921), que incluía a famosa 
Congada (FIG. 98), baseada em um antigo lundu. No trecho aqui apresentado o IV grau 
elevado tem lugar de destaque, ora como cromatismo, ora como nota característica 
do modo lídio. A linha melódica é apoiada ora por um pedal duplo de tônica e 
dominante em ostinato rítmico, ora por acordes com segundas acrescentadas em 
contratempo, nos quais se evidencia o atrito de semitom entre o IV grau elevado 
característico do modo e o V grau.  

 
FIG. 98 – MIGNONE, Francisco. Congada (1921), versão para piano, c. 13-25. 

A geração seguinte, de compositores nascidos no início do século XX, 
encontrou, devidamente preparado por seus antecessores, o terreno para a criação de 
música nacional. Radamés Gnatalli (1906-1988), compositor e arranjador gaúcho, 
desenvolveu uma obra de concerto que dialogava com a música popular urbana, 
buscando material composicional não somente no folclore, mas também na música 
popular urbana e nas sonoridades jazzísticas que empregava em sua atividade como 
orquestrador radiofônico. Esse trânsito fluente entre duas esferas musicais distintas 
não é visto com bons olhos por musicólogos conservadores como Vasco Mariz: 

Esta linha divisória, todavia, não estava tão clara quanto lhe parece. Todo 
homem sofre influência do meio ambiente. Por isso admitimos que, apesar 
dos seus escrúpulos evidentes, Radamés Gnattali, ao abordar a música séria, no 
período inicial, não pode evitar que nela se introduzisse, sorrateiro, este ou 
aquele característico do jazz. (MARIZ, 1981, p. 202, grifo nosso) 
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A crítica ao suposto caráter jazzístico da música de concerto de Gnattali não é 

exclusividade de autores de tendência conservadora, a julgar pelas palavras de José 

Maria Neves, musicólogo reconhecidamente progressista: 

Isto seria o seu bem e a sua perdição, uma vez que levou o compositor a uma 
posição fronteiriça entre a música erudita de gosto romântico e o jazz, dando 
como resultado um nacionalismo francamente populista [...] Ainda que ele 
afirme fazer absoluta distinção entre sua produção destinada ao consumo 
imediato no rádio e no disco e sua obra propriamente artística, os vícios de 
linguagem estão sempre presentes, [...] criando uma barreira para sua 
aceitação por parte do público mais exigente. (NEVES, 1981, pp. 72-73, grifo 
nosso) 

Essa aproximação equilibrada entre folclore e jazz pode ser observada na 

terceira peça dos Dez estudos para violão solo (1967), que concilia de maneira eficiente 

uma rítmica e melódica de sabor nordestino a uma estrutura harmônica sofisticada, 

construída com base no princípio da permutabilidade modal (FIG. 99): 

 

FIG. 99 – GNATTALI, Radamés. Dez estudos para violão solo (1967), estudo nº 3, c. 21-29. 

São indícios da influência jazzística o uso do acorde menor com sexta formado 

sobre o VII grau abaixado, gerado por um modo da coleção acústica, frígio com VI 
grau elevado44 (FIG. 99), bem como com o emprego do acorde de 6ª aumentada 

(conhecido em meios de música popular como subV7 ou “dominante substituta”). 

 

FIG. 100 – Geração do acorde bVIIm6 pelo modo frígio(6M), originário da escala acústica. 

                                                
44 Que, diga-se de passagem, corresponde ao III modo derivado de José Siqueira, sistematizado em seu 
livro O sistema modal na música folclórica do Brasil. 
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Embora seja possível encontrar momentos de modalismo puro na obra de 
Radamés Gnattali, o que prevalece, ao fim e ao cabo – muito provavelmente por 
conta da influência mais incisiva de gêneros populares urbanos como o choro e o já 
citado jazz –, é a perspectiva tonal; a modalidade se faz presente, a grosso modo, 
como subsidiária da tonalidade. O mesmo não ocorre na música de José Siqueira 
(1907-1965); a partir de suas pesquisas, ele construiu uma obra cujos fundamentos 
assentam-se firmemente nos modos encontrados na tradição oral, com ênfase para a 
temática nordestina: 

As primeiras obras deste compositor, ainda que não intencionalmente 
nacionalistas, mostravam já uma forte tendência para o emprego de temática 
folclórica nordestina [...]. Mas é certamente a partir de 1943 que José Siqueira 
se firmará como o melhor representante  da escola nordestina, escrevendo 
obra abundante que abrange praticamente todos os gêneros musicais e que 
explora as principais características étnicas do folclore de sua região de 
origem, a temática indígena [...], a cabocla [...] e a negra [...]. A temática 
mestiça nordestina e os ritos religiosos afro-brasileiros serão os que mais 
interessarão ao compositor e os que se prestarão melhor ao estilo de 
construção musical utilizado por ele. (NEVES, 1981, p. 74) 

O tema inicial da 1ª sinfonia de José Siqueira apresenta uma linha melódica em 
mixolídio, no trompete, apoiada por uma base harmônica de acordes “ocos” (sem 
terça e com nona adicionada), quase todos originários do referido modo, com 
eventuais empréstimos do modo eólio, com base no princípio da permutabilidade 
modal (FIG. 101). 

 
FIG. 101 – SIQUEIRA, José. 1ª sinfonia (1951), c. 1-12. 
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No trecho a seguir (FIG. 102), extraído da segunda das Três cantorias de cego (1949), 

observa-se o emprego exclusivo do III modo real (mixolídio com IV grau elevado). 

Siqueira adota aqui um interessante procedimento, aproveitando a simetria existente 

entre alguns segmentos do referido modo (FIG. 103): enquanto a melodia da mão 

direita permanece sempre associada ao centro tonal lá, a linha de baixo em ostinato da 

mão esquerda – que, convenientemente, inclui o I grau, o V grau e os dois sons 

característicos do modo, o IV grau elevado e o VII grau abaixado, evidenciando seu 

colorido – sofre um deslocamento de centro tonal, de lá para dó, cada vez que a 

transposição do motivo melódico, ainda que realizada estritamente no âmbito do 

modo, sugere esse deslocamento. 

 

FIG. 102 – SIQUEIRA, José. Segunda cantoria de cego (1949), c. 1-7. 

 

FIG. 103 – Segmentos simétricos do modo mixolídio com IV grau elevado (III modo real). 
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A tradição afro-brasileira, com já se viu, também era objeto de interesse de 

Siqueira. Tal interesse resultou em um opúsculo intitulado Sistema Pentatônico 

Brasileiro (publicado postumamente em 1981), no qual o compositor observa a 

importância das escalas pentatônicas nas manifestações musicais de origem africana: 

Ao realizar uma grande pesquisa folclórica em Salvador, capital da Bahia, 
onde passei um mês visitando e gravando os mais famosos Candomblés, de 
riqueza melódica transbordante e de complexidade rítmica quase insuperável, 
observei que a totalidade das melodias desses Candomblés é concebida 
tomando por base escalas pentatônicas. (SIQUEIRA, J., 1981b, p.2) 

Na passagem a seguir, do bailado Senzala (FIG. 104), de temática negra, Siqueira 

explora a sonoridade da escala pentatônica, em uma linha melódica de clarinete 
apoiada sobre um vigoroso ostinato de cellos e percussão: 

 

FIG. 104 – SIQUEIRA, José. Senzala, cc. 5-14. 

Mas o compositor nacionalista dessa geração que mais se destacou foi o paulista 
Camargo Guarnieri (1907-1993). Além da conhecida participação na célebre polêmica 

com H. J. Koellreutter, introdutor do dodecafonismo no Brasil, suscitada por sua 
Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil, sua forte ligação com Mário de Andrade e 

suas ideias o tornaram símbolo máximo do nacionalismo musical brasileiro: 
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[...] Camargo transformou-se no discípulo preferido do autor do Ensaio sobre a 
Música Brasileira. A associação durou muitos anos e só diminuiu quando 
Mário se transferiu para o Rio de Janeiro e adotou posição ideológica com a 
qual Guarnieri não podia partilhar. (MARIZ, 1981, pp. 217-218, grifo do autor) 

A ligação com Mário de Andrade, iniciada em 1928, quando lhe apresentou as 
primeiras obras, e intensificada a partir de 1932, quando passou a receber sua 
orientação direta, serviu também para impulsionar a carreira de Guarnieri: 

Em meio a louvores e críticas, Mário de Andrade se torna um importante 
legitimador da música de Guarnieri. Ele era um crítico importante, e já vinha 
sendo reputado como o principal musicólogo em atividade no Brasil. Um 
elogio seu, uma consideração de uma peça de Guarnieri como “das melhores 
que já possui o piano nacional” não era pouca coisa, em termos de 
legitimação. (EGG, 2010, pp. 99-100) 

Sua associação com Mário de Andrade, contudo, não significava uma adesão 
incondicional às ideias do musicólogo. A significativa inclinação de Guarnieri pela 
escrita polifônica, por exemplo, não era aprovada por Andrade: 

Não lhe agradava especialmente o estilo contrapontístico usado, por achar que 
ele destruía o caráter nacional da obra (a música típica brasileira não se 
desenvolve segundo a concepção polifônica da música erudita europeia) e por 
pensar que o desenvolvimento de espírito polifônico pode significar apenas, 
para aqueles que dominam a sua técnica de construção, outra forma de 
comodismo quase acadêmico. (NEVES, 1981, p. 67)    

O nacionalismo preconizado por Guarnieri era “aquele que ele mesmo pratica 
naturalmente, que corresponde as suas necessidades fundamentais: modal e 
polifônico” (NEVES, 1981). André Egg localiza o nascimento dessa tendência nos 
anos 20, como resultado das orientações técnicas do maestro e compositor italiano 
Lamberto Baldi:   

[...] a partir do estudo com Baldi o compositor passa a desenvolver a te ́cnica 
de combinar linhas melódicas independentes, numa textura mais elaborada, e 
numa linguagem harmônica que passa a fugir da obviedade de to ̂nicas e 
dominantes. Da harmonia tonal para o contraponto modal, era uma grande 
passagem de estilo, que simbolizava o aprendizado das técnicas mais 
modernas em uso na época, ligadas a ̀s vanguardas não-germânicas. (EGG, 
2010, p. 57)  

A tendência de Guarnieri ao modalismo é mencionada também por Vasco 
Mariz; este, ao referir-se a seu repertório vocal, afirma que “sob o aspecto harmônico, 
a canção de Camargo Guarnieri tem por caracteres a sétima abaixada e a quarta 
aumentada” (MARIZ, 1981, p. 225). Os dois intervalos mencionados por Mariz 
correspondem aos graus característicos do III modo nacional de Siqueira, ou mixolídio 

com IV grau elevado, que efetivamente será elemento recorrente na obra de Guarnieri. 
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A despeito da constante menção ao modalismo de Guarnieri, o que se verifica a 

partir de um breve exame de um de seus mais importantes ciclos de peças, os 

Ponteios, é que sua obra é muito mais polifônica do que modal. Em cinquenta peças, 

compostas entre 1931 e 1959 – abrangendo, portanto, um período considerável de sua 

carreira – pouco menos de uma dezena têm caráter manifestamente modal; as demais 

transitam pelo tratamento tonal, politonal ou atonal livre.  

A primeira peça modal desse ciclo é o Ponteio nº 16, composto em 1948. No 

trecho inicial, apresentado a seguir (FIG. 105), observa-se um ostinato na mão direita – 

com células de cinco semicolcheias que estabelecem um constante deslocamento em 

relação à metricidade binária – no já citado mixolídio com IV grau elevado; a linha 

melódica, na mão esquerda, sugere um mixolídio puro que, entretanto, não entra em 

conflito com o acompanhamento da mão direita, pois não chega a abordar o IV grau 

da escala; o IV grau do modo mixolídio será ouvido apenas no 9º compasso, em um 

dos intervalos de quinta justa espaçadamente atacados na mão esquerda para evocar 

eventuais “funções harmônicas” (tônica, tônica relativa e subdominante). A atmosfera é 

modal e, dado o caráter melódico do acompanhamento em ostinato, polifônica. 

 

FIG. 105 – GUARNIERI, Camargo. Ponteio nº 16 (1948), cc. 1-10. 
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O Ponteio nº 20 (FIG.106), composto no ano seguinte, se inicia com uma linha 
melódica no recorrente modo mixolídio com IV grau elevado, dobrada a uma distância 
de 2 oitavas. À apresentação do tema segue-se uma progressão de acordes em 
movimento cromático, que também pode ser associada ao modalismo tomando-se 
por base o princípio da permutabilidade modal. Além de harmonias provenientes de 
modos diatônicos, nota-se nessa progressão a presença de dois acordes gerados por 
modos da coleção acústica: o acorde de 5ª aumentada formado sobre o VII grau 
abaixado, originário do já citado modo mixolídio com IV grau elevado; e o acorde de 5ª 
aumentada e 7ª maior formado sobre o VI grau abaixado, procedente do modo maior 

melódico ou maior misto. 

 

FIG. 106 – GUARNIERI, Camargo. Ponteio nº 20 (1949), cc. 1-10. 

O Ponteio nº 39 (1957), em mixolídio, é francamente polifônico, inclusive com 
recurso a técnicas de contraponto imitativo. A pureza modal do trecho apresentado 
(FIG. 107) é interrompida apenas por um cromatismo no 2º compasso que evoca a 
sonoridade da subdominante menor: 
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FIG. 107 – GUARNIERI, Camargo. Ponteio nº 39 (1957), cc. 1-10. 

 

Procedimento semelhante é adotado no Ponteio nº 45 (FIG. 108), composto em 1959. 
O predomínio do modo mixolídio é eventualmente dispersado pela ocorrência de 
cromatismos decorrentes de oscilações modais, ora produzindo falsas relações entre 
as vozes (cc. 2 e 6), ora introduzindo a sensível e, consequentemente, evocando a 
função dominante, típica do sistema tonal (cc. 7 e 10). A melodia principal, contudo, 
permanece intocada, deslocando-se exclusivamente pelo modo mixolídio; as 
oscilações ocorrem apenas na segunda voz, que acompanha a primeira em 
movimento paralelo, em um raro momento de textura homofônica nos Ponteios. O 
sabor modal é acentuado por um discreto pedal de dominante na mão esquerda. 

 

FIG. 108 – GUARNIERI, Camargo. Ponteio nº 45 (1959), cc. 1-12. 
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No Ponteio nº 46 (FIG. 109), também composto em 1959, uma linha melódica em ré 
lídio – que devido à recorrência do VI grau do modo por vezes evoca um si dórico, seu 
relativo – é apoiada por uma série de intervalos sucessivos em movimento cromático 
que podem ser compreendidos sob a perspectiva da permutabilidade modal: 

 
FIG. 109 – GUARNIERI, Camargo. Ponteio nº 46 (1959), cc. 1-9. 

É razoável afirmar que o compositor do século XX que mais se aprofundou nas 
reflexões acerca do nacionalismo musical brasileiro, com suas implicações técnicas e 
estéticas, foi César Guerra-Peixe (1914-1993). Depois de um mergulho profundo, ao 
longo dos anos 1940, na técnica de doze sons, sob a orientação de H. J. Koellreutter, 
ao final dessa década o compositor efetua uma guinada estética e abraça o 
nacionalismo. Essa opção, entre outras coisas, estava associada a uma das obsessões 
do compositor, a comunicabilidade: 

Em correspondência com os musicólogos Mozart de Araújo e Francisco Curt 
Lange [...], o compositor, como outros músicos antes e depois dele, destacou o 
caráter “impopular” do serialismo, música condicionada a ser ouvida 
analiticamente, muitas vezes exigindo o exame da partitura para a 
compreensão mais adequada de sua trama, visto que alguns de seus processos 
de elaboração seriam inapreciáveis mesmo à audição mais erudita e 
concentrada. (ARAÚJO, in: GUERRA-PEIXE, 2007, pp. 18-19) 

Essa mudança de rumo em direção a uma expressão mais comunicativa estava 
se vinculada às suas convicções políticas, o que não significava que tal escolha não 
envolvesse algum conflito: 
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A posição de Guerra-Peixe nesse debate, como dito, se mostrou delicada, 
devido a sua ligação com grupos à esquerda no espectro político [...] e sua 
simultânea defesa pública do serialismo e da vanguarda expressionista [...] 
(ARAÚJO, 2007, p. 19) 

Questões de ordem estética e política à parte, o fato é que o nacionalismo de 
Guerra-Peixe se realiza com base em critérios e procedimentos distintos daqueles 
usados por seus antecessores: à espontaneidade de Villa-Lobos e ao nacionalismo 
“de gabinete” de Camargo Guarnieri, Guerra-Peixe contrapunha uma atitude 
etnográfica. Um divisor de águas em sua conversão foi sua viagem ao Recife, onde 
permaneceu durante três anos (de 1949 a 1952), realizando pesquisas de campo que 
lhe renderam, entre outras coisas, a elaboração do antológico Maracatus do Recife, 

publicado originalmente em 1955:  

Esse livro, Maracatus do Recife, mostra a transformação do músico e musicólogo 
Guerra-Peixe no grande etnomusicólogo brasileiro, que mais contribuiu para 
este incipiente ramo da Antropologia em nosso país, na segunda metade do 
século XX. Compondo o perfil de etnomusicólogo, Guerra, ao pesquisar as 
manifestações da música popular do Nordeste, aborda a música como fato 
social, estudando os instrumentos e a música ela mesma, enquanto comporta-
mento musical dos homens. (BARROS, L.O.C. in GUERRA-PEIXE, 2007, p. 116)  

 Em sua abordagem da cultura popular sob uma perspectiva etnográfica, como 
ponto de partida para criação de música de concerto de caráter nacional, Guerra-
Peixe adotava uma postura extremamente rigorosa e racional que o aproximava de 
Bartók e o distinguia de seus pares: 

Guerra-Peixe enquanto compositor está mais para Bartók que para Villa-
Lobos se for feita uma comparação entre a atitude rigorosa, coerente ao ponto 
de ser sufocante e de certo modo etnográfica do húngaro versus uma forma 
mais “eclética”, aberta, “antropofágica” do brasileiro. Assim, quando Guerra-
Peixe dizia que era preciso fazer uma sistematização dos elementos que vinha 
absorvendo do folclore, talvez não se referisse a um sistema fechado e 
organizado em todas as vicissitudes como o que Bartók desenvolveu, mas 
certamente referia-se ao fato de que “fotografar artisticamente o folclore” era 
bastante diferente de harmonizar “canções populares” recolhidas por 
etnógrafos ou citá-las em composições de qualquer estilo como marca de 
identidade nacionalista. (BARROS, F., 2013, pp. 94-95) 

Suas primeiras obras nacionalistas mostram-se como parte de um período de 
transição, no qual a técnica dodecafônica já está superada mas ainda subsistem traços 
estéticos dessa orientação; esses traços se revelam em um tratamento dissonante que 
mantém tais obras menos acessíveis do que aquelas que viria a compor mais tarde. É 
o caso da Sonata nº 1 (1950); no segundo movimento, uma linha melódica em modo 
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frígio – nas palavras do compositor, “à moda de Xangô”45 – tem seu caráter popular 

diluído não somente pelo emprego do compasso 7/8, mas por uma linha de baixo 

que justapõe cromaticamente elementos dos modos dórico e frígio (por meio da 

permutabilidade modal), e uma linha interna definitivamente cromática (FIG. 110):  

 

FIG. 110 – GUERRA-PEIXE, César. Sonata º 1 (1950), cc. 1-10. 

No trecho a seguir, da Sonatina nº 1 (1951), a diluição se dá por meio de graus 

bemolizados atacados simultaneamente com os graus diatônicos (FIG. 111): 

 

FIG. 111 – GUERRA-PEIXE, César. Sonatina º 1 (1951), cc. 1-5. 

                                                
45 Carta de Guerra-Peixe a Mozart de Araújo, 1950, in FARIA et al, 2007, p. 34. 
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O que se observa na evolução subsequente da obra do compositor é um gradual 
incremento da comunicabilidade, sustentado sobretudo pelo mergulho profundo na 
cultura popular. A Inúbia do Cabocolinho (1956), por exemplo, pode ser compreendida 
como resultado direto das pesquisas de campo realizadas entre 1950 e 1952 em três 
grupos de Cabocolinhos do Recife – Tupinambás, Canindés e Tupis; anos mais tarde 
esse trabalho se materializaria no artigo intitulado Cabocolinhos do Recife, publicado 
em 1966 na Revista Brasileira de Folclore. No artigo, Guerra-Peixe destaca, com 
entusiasmo, um pequeno instrumento de sopro encarregado das intervenções 
instrumentais na música dos Cabocolinhos: 

Chama-se inúbia [...]. Contém quatro orifícios de sua metade para a ponta, nos 
quais o músico procede o dedilhado com os indicadores e médios, a mão 
direita adiante da esquerda. [...] O fato de a inúbia ser executada com apenas 
quatro dedos não obsta o músico de fazê-lo com agilidade extraordinária. 
Impressionante! (GUERRA-PEIXE, 2007, p. 45) 

 No tema inicial da peça observa-se uma melodia em ré dórico, francamente 
inspirada nas figurações típicas da inúbia, apoiada por um acompanhamento 
harmônico estilizado (FIG 112). Nos quatro primeiros compassos o acompanhamento 
está em sol mixolídio (com articulações pontuais de um acorde gerado pelo modo 
mixolídio com IV grau elevado), resultando em uma sobreposição de centros tonais 
distintos que não soa exatamente politonal, pois os sons constituintes dos modos, 
sobre seus respectivos centros, são exatamente os mesmos; nos quatro compassos 
seguintes o acompanhamento junta-se ao ré dórico da linha melódica, com inflexões 
eventuais de um acorde originário do modo lócrio com II grau elevado. 

 
FIG. 112 – GUERRA-PEIXE, César. Inúbia do Cabocolinho, cc. 6-13. 
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Ainda nesse artigo, Guerra-Peixe refere-se a uma inusitada influência eslava na 

música dos Cabocolinhos: 

No Recife o pesquisador ouviu, e tão-somente, melodias modais, 
medievalmente, arcaicamente modais na concepção, ainda que nacionalizadas. 
E não apenas modais como também indefinivelmente eslavas pelo dinamismo 
da rítmica, vigor de caráter e, o que se torna desconcertante, ambiente 
balcânico que assinalam – salvo melhor juízo. (GUERRA-PEIXE, 2007, p. 47) 

É bem provável que sua “descoberta”, somada à já citada admiração que nutria 

pelo compositor armênio Katchaturian46,  o tenha levado frequentemente a conferir 

cores eslavas às suas obras. Isso pode ser observado no tema inicial do segundo 

movimento de  Museu da Inconfidência (1972), cuja atmosfera francamente eslávica 

pode ser atribuída ao emprego de modos híbridos como o frígio com IV grau abaixado 

(oriundo da escala maior harmônica) ou lócrio com IV grau abaixado (derivado da 

coleção acústica), todos repletos de sons bemolizados (FIG. 113):    

 

FIG. 113 – GUERRA-PEIXE, César. Museu da Inconfidência, 2º movimento (“Cadeira de Arruar”), cc. 5-13. 

                                                
46 Embora a cultura armênia não se enquadre no grande “guarda-chuva” étnico-linguístico comumente 
denominado “eslavo”, guarda com este muitos pontos de contato. 
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Se a cadência dominante-tônica (cc. 11 a 13), revela uma crescente valorização 
da comunicabilidade na música de Guerra-Peixe, a polimodalidade incidental (c. 8) e 
o emprego de notas adicionadas se apresentam como resquícios da fase mais cerebral 
do compositor. A polimodalidade reaparece no quarto movimento da obra, Restos de 

um reinado negro (FIG. 114), por meio da superposição de uma linha de baixo em 
ostinato, em modo lídio, e uma melodia harmonizada em bloco, em modo mixolídio: 

 
FIG. 114 – GUERRA-PEIXE, César. Museu da Inconfidência, 4º movimento (“Restos de um reinado negro”), cc. 5-13. 

 

O propósito do presente trabalho passa longe da pretensão de esgotar um 
assunto tão amplo. Haveria outros compositores a citar que aplicaram de maneira 
sistemática o modalismo em suas obras: Cláudio Santoro e Edino Krieger – cujas 
trajetórias estéticas foram bastante semelhantes à de Guerra-Peixe, do serialismo 
expressionista ao nacionalismo de extração neoclássica – ou Aylton Escobar, Ernst 
Mahle, Ernst Widmer, Oswaldo Lacerda, Marlos Nobre e Ricardo Tacuchian. De todo 
modo, o exame das obras dos compositores mencionados anteriormente parece 
suficiente para traçar um quadro geral do emprego de procedimentos modais na 
música de concerto brasileira e sua associação com o nacionalismo musical.  

O que se observa, grosso modo, é a constante necessidade de adequação das 
estruturas modais às especificidades da música de concerto, seja no que se refere à 
harmonia (da tonalidade romântica à politonalidade neoclássica), seja no que diz 
respeito à textura ou à forma. Não é sem razão que, entre esses compositores, aqueles 
que, em meu entendimento, se aproximaram mais efetivamente do que se pode 
chamar de “alma popular”, foram os que transitaram pela música popular urbana, 
como Villa-Lobos, Radamés Gnatalli e Guerra-Peixe; eles, ao que parece, foram 
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saudavelmente contaminados pelo espírito livre que prevalece nesse ambiente, no 
qual a estilização do popular não significa submissão de seus elementos a formas ou 
padrões estéticos pré-estabelecidos. Há ainda um caso isolado, o de José Siqueira. 
Embora não tenha circulado pela música popular urbana com a mesma intensidade 
dos colegas, Siqueira colocou o compromisso com a afirmação da cultura popular 
brasileira acima da necessidade de angariar respeitabilidade entre seus pares da 
esfera da música dita “erudita”; sua música, de certo modo, era música popular 
infiltrada nas salas de concerto. 

 
3.2 Nacionalismo na música popular urbana 

Em capítulo do livro O Balanço da Bossa intitulado De como a MPB perdeu a 
direção e continuou na vanguarda47, o compositor Gilberto Mendes critica o projeto 
nacionalista na esfera da música de concerto e afirma que tal projeto pode ser levado 
a cabo com muito mais propriedade no âmbito da música popular urbana: 

Os nacionalismos da música erudita pretendem um meio termo impossível; 
diluem o material criado pelos “inventores”, sem atingirem o “belo” da 
grande comunicação de massa, que é, sem o perceberem, seu verdadeiro 
objetivo. Na realidade, fazem uma música popular encasacada para Teatro 
Municipal. Seu objetivo, no entanto, só pode ser alcançado no plano mesmo 
da música popular. Nenhum ponteio de toda suposta “escola brasileira” 
erudita supera em força expressiva e “beleza” o de Edu Lobo. Seu Ponteio tem 
todo o cuidado de fatura e acabamento de uma música erudita nacionalista, 
com a grande vantagem de ser popular, realizado, autêntico. (CAMPOS [org], 
1978, p. 136) 

O posicionamento de Gilberto Mendes não pode ser dissociado de sua filiação 
ao grupo Música Nova, de orientação vanguardista e internacionalista e obviamente 
avesso às propostas estéticas da escola nacionalista. De todo modo, é bastante 
interessante observar sua menção ao trabalho de Edu Lobo, compositor que 
empregou frequentemente elementos modais em sua obra. Bastos (2010) atribui a 
utilização de modalismos por Edu Lobo a uma influência dupla, da música 
nordestina e da música de concerto:  

Entre os elementos da música de Edu Lobo, observa-se o modalismo, que 
inicialmente aparece pela influência da música nordestina e posteriormente, 
nos anos de 1970, também ganha influência da música erudita. (BASTOS, 
2010, p. 61). 

                                                
47 publicado originalmente no suplemento literário de O Estado de São Paulo, em 11 de novembro de 1967 
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A música de Edu Lobo em seu período formativo, nos anos 1960, não pode ser 
compreendida na totalidade sem considerar o papel essencial exercido pelo contexto 
político e ideológico. Discorrendo sobre o período, José Roberto Zan refere-se a uma 
retomada das ideias nacionalistas, ressignificadas sob uma perspectiva de esquerda:  

No início dos anos 60, o país passou pela radicalização do processo político 
associada à crise do populismo que culminou no golpe de 64. O projeto 
nacional popular foi redefinido pela ideologia nacional-desenvolvimentista do 
Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e pela política cultural do 
Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE. Ideias como as de povo, nação, 
libertação e identidade nacional, concebidas em momentos anteriores da 
história brasileira, foram ressignificadas a partir de referências das esquerdas 
e marcadas por conotações "romântico-revolucionárias". (ZAN, 2001) 

Esse processo de ressignificação foi central na música nacionalista de Edu Lobo. 
Arnaldo Contier observa na abordagem do compositor uma retomada dos conceitos 
de Mário de Andrade sob uma nova perspectiva, desmistificadora, que pretendia 
superar as ideologias que tinham servido de base aos nacionalismos anteriores:  

Nas músicas de Edu Lobo, escritas entre 1963-68 sobre o sertanejo ou o 
pescador, pode-se resgatar temas inspirados no folclore, de acordo com os 
paradigmas discutidos por Mário de Andrade, em sua vastíssima obra sobre 
essa questão. Reza, Aleluia, Upa Neguinho, Cinco crianc ̧as, Borandá, Arrastão, 
Ponteio representam canções de Edu Lobo que procuravam, de um lado, negar 
ou deglutir o chamado romantismo regionalista-ufanista presente no Luar do 
Sertão de Catulo da Paixão Cearense, e, de outro, denunciar ou desmitificar 
mitos arraigados no imaginário das populações rurais ou dos despossuídos 
das grandes cidades. (CONTIER, 1998) 

Nesse processo, a influência de Villa-Lobos e outros compositores modernistas 
na formação musical e estética de Edu Lobo foi fundamental, como observa a 
antropóloga Santuza Naves: 

E embora se considere um músico popular, tem uma formação técnica 
raramente vista neste domínio, responsável, em grande parte, pela sofisticação 
de suas harmonias e dos seus arranjos. Tal como Radamés, ele aprecia um tipo 
de estética modernista mais exuberante, menos contida, como a de Ravel, 
Stravinsky, Bartók, Copland, Prokofiev — e, naturalmente, Villa-Lobos. [...] É 
neste sentido que ele reconhece a ascendência de Villa-Lobos sobre a sua 
formação musical, cuja flexibilidade lhe serviria de parâmetro para misturar a 
informação que tinha de música nordestina [...] com toda a escola harmônica 
que tinha aprendido com a bossa nova. [...] (NAVES, 2000, p. 41) 

Outra importante figura da MPB que interessou-se pelo modalismo como 
ferramenta criativa e de construção identitária foi o violonista e compositor Baden 
Powell (1937-2000). O pesquisador Frank Michael Carlos Kuehn, em monografia 
sobre os afro-sambas, transcreve um relato pessoal do compositor que, além de 
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demonstrar o interesse deste pelo modalismo, indica a presença da concepção modal 
pós-tonal nas práticas teóricas da música popular: 

Reza a lenda que Powell estava fascinado em ouvir um disco gravado ao vivo 
que um amigo de Moraes, Carlos Coqueijo, trouxera da Bahia e que continha 
diversas faixas de berimbau, sambas-de-roda e cantos do candomblé baiano 
(Moraes, 1966). Foi por volta dessa época que Baden Powell afirma ter 
estudado com o compositor, arranjador e saxofonista pernambucano Moacir 
Santos que, naquela época, estava de passagem por Rio de Janeiro, de onde, 
poucos anos depois, emigrou para os EUA, onde fixou residência até a sua 
morte, em 2006: “Moacir [Santos] me passava exercícios de composição em 
cima dos sete modos gregos, os modos litúrgicos do canto gregoriano. Foram 
esses exercícios que viriam a se tornar mais tarde os afro-sambas”. (KUEHN, 
2002, p. 6). 

Cabe observar ainda que, de maneira similar à da música de concerto, o 
nacionalismo da música popular percorreu perspectivas estéticas diversas. Se o 
nacionalismo de Edu Lobo e Tom Jobim ainda carrega vestígios do romantismo de 
Villa-Lobos, o mesmo não se pode dizer dos tropicalistas. Que não foram exatamente 
“nacionalistas”, mas se envolveram intensamente na questão nacional-popular, com 
os dois pés na modernidade. Em capítulo do livro Balanço da Bossa intitulado A 

explosão de Alegria, Alegria48, Augusto de Campos menciona uma nova perspectiva de 
diálogo com a cultura popular, sob o viés tropicalista de Caetano e Gil: 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, com Alegria, Alegria e Domingo no Parque, se 
propuseram, oswaldianamente49, “deglutir” o que há de novo nesses 
movimentos de massa e de juventude e incorporar as conquistas da moderna 
música popular ao próprio campo de pesquisa, sem, por isso, abdicar dos 
pressupostos formais de suas composições, que se assentam, com nitidez, em 
raízes musicais nordestinas. (CAMPOS [org], 1978, p. 152,  grifo nosso). 

 

Como se vê, enquanto o nacionalismo de Edu Lobo e Tom Jobim pode ser 
entendido como uma “releitura” do projeto modernista de Mário de Andrade, a 
proposta tropicalista, em contrapartida, revisita o modernismo antropofágico de 
outro Andrade, o Oswald: 

Os músicos tropicalistas, na medida em que também operam com a ideia de 
inclusão, exibem de igual modo uma sensibilidade modernista. Só ́ que, desta 
vez, a convergência se dá com Oswald de Andrade, com a sua predisposição 
para recolher ou devorar pecas as mais díspares do repertório cultural, com o 
propósito de dispô-las em consonância com uma síntese coerente, porém não 
totalizante, à maneira do processo de colagem. Os baianos assumem também, 
à maneira de Oswald, a atitude antropofágica, devorando elementos arcaicos, 

                                                
48 Publicado originalmente no Estado de São Paulo, em 25/11/1967 
49 A menção a Oswald de Andrade remete à convergência entre os postulados do tropicalismo e os do 
movimento antropofágico liderado, nos anos 1920, pelo escritor paulista. 
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vinculados à tradição, e modernos, associados às inovações técnicas. Do 
mesmo modo, as importações culturais são incorporadas sem qualquer temor 
de descaracterização de uma suposta pureza nacional [...] (NAVES, 2000, p. 
42) 

Nas estratégias criativas do tropicalismo, o modalismo será um dentre muitos 
elementos abordados num amplo espectro de interesses e influências. A despeito da 
variedade de elementos musicais e culturais que alimentam a produção tropicalista, 
o modalismo terá lugar de destaque, a ponto de levar um autor como Tinhorão – 
que, cabe salientar, nunca demonstrara simpatia pelo movimento – a mencionar 
algumas canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil (como Louvação, No dia em que eu 

vim me embora e Expresso 2222) como exemplos de aproximação bem sucedida com a 
cultura popular (TINHORÃO, 1974). 

Em entrevista concedida à jornalista Ana Maria Bahiana em 1975, Caetano 
Veloso, com seu estilo inconfundível, divaga sobre a canção modal Pipoca Moderna, 
demonstrando uma compreensão espontânea e intuitiva do modalismo que, ao fim e 
ao cabo, pode ser tão eficiente na comunicação do conceito quanto qualquer 
definição acadêmica: 

Também "Pipoca Moderna" tá bem dentro dessa linha, de pegar assim uma 
melodia… sei lá… muito bonita mas muito… é… muito livre do hábito 
melódico que a cabeça da gente tem, né? Não opõe resistência mas ao mesmo 
tempo você não tem aquela identidade que você tem com determinadas 
melodias que você acompanha e já sabe que tipo de surpresa ela vai trazer. E 
essas músicas aí, não. Às vezes elas não oferecem surpresa nenhuma e são de 
todo surpreendentes. (BAHIANA, 1980, p. 43) 

A despeito dos muitos pontos em comum, há, em meu entendimento, uma 
diferença significativa entre o nacionalismo colocado em prática por compositores 
eruditos e o dos compositores populares; essa diferença se daria nos termos da 
aproximação com a tradição oral: verticalizada, de cima para baixo, no caso do 
projeto erudito preconizado por Mário de Andrade; horizontalizada, de igual para 
igual, no projeto espontâneo dos compositores populares50. Esses compositores, ainda 
que detentores de um menor conhecimento técnico – afirmação não aplicável à 
totalidade do grupo, se considerarmos, por exemplo, a formação musical de Antônio 
Carlos Jobim e Edu Lobo – parecem ter melhores condições de processar e reelaborar 
os elementos da tradição oral, na medida em que se relacionam com a cultura 
popular de modo orgânico – empreendendo, ainda que longe do rigor científico de 

                                                
50 Evidentemente, cabe a ressalva de que há muitas nuances que vão além desta oposição um tanto quanto 
esquemática, se observarmos, por exemplo, a música de Guerra-Peixe ou José Siqueira. 
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Bartók ou Guerra-Peixe, uma imersão profunda em suas fontes – diferentemente de 
boa parte dos compositores nacionalistas da música de concerto, que, salvo as 
exceções anteriormente citadas, praticavam um folclorismo de gabinete, distanciado 
de suas fontes. 

O que se pretende verificar neste trabalho é em que medida o modalismo 
aplicado à música popular urbana do Brasil possui características próprias, que o 
distinguem tanto do modalismo encontrado na música de tradição oral como na 
música de concerto. Se a música de tradição oral, por um lado, prima pela 
espontaneidade e autenticidade, a música de concerto, em contrapartida, caracteriza-
se por uma escrita elaborada, mediada pelas técnicas composicionais e por uma 
formação acadêmica; a música popular urbana, por sua vez, encontra-se, de certa 
forma, em um ponto intermediário, aliando a espontaneidade da primeira a alguns 
recursos técnicos da segunda. Some-se a isso certo descompromisso, ausente nos 
outros dois gêneros, presos aos hábitos arraigados da tradição ou aos cânones da 
academia. A pergunta central que se coloca é a seguinte: em que medida a liberdade 
criativa que caracteriza a música popular propicia efetivamente o afloramento de 
soluções musicais originais na abordagem do modalismo? Em outras palavras: essa 
liberdade determina procedimentos distintos daqueles adotados no âmbito da 
música erudita ou da música de tradição oral? A análise de uma amostra significativa 
de canções modais brasileiras, verificando as semelhanças entre elas e seus pontos de 
convergência e divergência em relação ao modalismo praticado em outros contextos, 
pode ajudar a responder à pergunta. 
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4. O MODALISMO NA MÚSICA POPULAR URBANA DO BRASIL 

 

Neste capítulo serão examinadas composições de oito compositores brasileiros, 
escolhidos em função da frequência com que empregam procedimentos modais. 
Apenas com o intuito de organizar a discussão – sem nenhuma pretensão de 
estabelecer uma categorização definitiva – os compositores foram distribuídos em 
quatro grupos: matriz nordestina (Luiz Gonzaga e João do Vale), matriz afro-brasileira 
(Dorival Caymmi e Baden Powell), vertente nacionalista (Tom Jobim e Edu Lobo) e 
vertente tropicalista (Caetano Veloso e Gilberto Gil).51 No decorrer do capítulo as 
características de cada grupo serão devidamente apresentadas. 

Cabe aqui revisar alguns conceitos importantes. O primeiro é a permutabilidade 

modal (ou intercâmbio modal), que consiste na justaposição de acordes provenientes de 
modos distintos. Trata-se de procedimento característico do modalismo pós-tonal, 
encontrado não somente na música de concerto, mas também no jazz. Cada acorde 
carrega consigo a coloração de seu modo de origem e, não havendo diluição desse 
material por meio de cadências tonais, o resultado sonoro é francamente modal. 

Outra noção importante é a de modulação modal, que se refere ao deslocamento 
de centro tonal em um contexto modal. Esse trânsito pode efetuar-se por simples 
justaposição de nova tonalidade (procedimento bastante frequente, sobretudo em 
composições elaboradas com base em ostinatos característicos, eficientes e de efeito 
imediato na fixação de um novo centro tonal), ou por meio de acordes comuns, de 
maneira análoga à modulação tonal. 

Finalmente, vale citar a polimodalidade. Procedimento característico da música de 
concerto do século XX – juntamente com a politonalidade, constitui uma das principais 
ferramentas do chamado neoclassicismo –, é usado, pontual e parcimoniosamente, por 
compositores populares, sobretudo aqueles cuja música incorpora elementos da 
música de concerto, como Tom Jobim e Edu Lobo. 

No que se refere aos modos, optou-se pela nomenclatura tradicional. Isso não 
deve ser entendido como submissão aos padrões teóricos da musicologia tradicional, 

                                                
51 Os dois primeiros grupos foram denominados “matrizes” por se constituirem em fontes “primitivas” de 
material sonoro; os demais foram chamados de “vertentes” porque se caracterizam não tanto pelos 
elementos musicais empregados, mas pelos propósitos estéticos que norteiam o processo composicional. 
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mas apenas uma escolha de ordem prática, cujo principal intuito é evitar que o 
presente estudo tenha sua capacidade de comunicação reduzida. No decorrer das 
análises musicais serão apresentados modos provenientes de quatro escalas: 
diatônica, acústica, pentatônica e octatônica. 

A figura abaixo apresenta os sete modos da escala diatônica, todos formados 
sobre o mesmo centro tonal dó (FIG. 115): 

 
FIG. 115 – modos da escala diatônica. 

A figura a seguir apresenta os sete modos da escala acústica, todos formados 
sobre o centro tonal dó (FIG. 116). Cabe observar que o primeiro e sexto modos, aqui 
denominados mixolídio(#4) e frígio(6M), correspondem respectivamente ao III modo 

real e ao III modo derivado do sistema trimodal de José Siqueira.  

 
FIG. 116 – modos da escala acústica. 

Observam-se a seguir os cinco modos da escala pentatônica, formados sobre o 
centro tonal dó (FIG. 117). O primeiro e o quinto modos são comumente denominados 
pentatônica maior e pentatônica menor, respectivamente. 

 
FIG. 117 – modos da escala pentatônica. 
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A escala octatônica (que corresponde ao 2º modo de transposição limitada de 

Messiaen), em decorrência de sua estrutura simétrica, possui apenas dois modos (FIG. 

115). No âmbito da música popular, tais modos são denominados, respectivamente, 

escala “diminuta” e escala “dominante diminuta”. 

 

FIG. 118 – modos da escala octatônica. 

A esses modos, somam-se dois modos hexacordais: o modo maior sem sensível de 

Baptista Siqueira, conhecido simplesmente como modo hexacordal, e o modo menor 

sem VI grau, encontrado em canções dos compositores da matriz afro-brasileira, que 

aqui será denominado menor hexacordal (FIG. 119). 

 

FIG. 119 – modos hexacordais. 

As canções abordadas serão examinadas em sua estrutura fraseológica, 

harmônica e melódica. No que concerne à fraseologia, serão aplicados os termos 

usualmente empregados na análise de música de concerto, tais como período, sentença, 

frase, semifrase ou inciso. Mais uma vez, não há nessa escolha nenhuma rendição aos 

padrões da musicologia tradicional, mas apenas uma tentativa de facilitar o 

entendimento do presente estudo. Como se verá, o processo composicional dos 

autores examinados não envolve nenhum compromisso ou submissão aos cânones 

da música europeia; se Luiz Gonzaga constrói uma sentença, ou Dorival Caymmi 

elabora um período, esse processo se dá pela via da intuição, em busca de um 

equilíbrio formal que não é exclusividade da música de concerto.  

No que diz respeito à linha melódica, serão observados não somente os modos 

empregados, mas também as células melódicas recorrentes, que se configuram como 

índices do estilo de um compositor, ou de determinada matriz ou vertente. No que se 

refere à estrutura harmônica, serão examinados a procedência dos acordes utilizados 

e sua relação com a linha melódica, buscando-se ainda as recorrências de padrões 

harmônicos.  
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A cifragem harmônica adotada será a mesma utilizada no estudo da harmonia 

aplicada à música popular52. Essa forma de cifragem consiste na utilização de 
algarismos romanos – que representam os graus da tonalidade sobre os quais os 

acordes são formados – associados a símbolos que determinam a estrutura intervalar 
do acorde. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de acordes comumente 

empregados e sua cifragem padrão: 

Tabela 3: cifragem analítica empregada em estudos de música popular.  

ACORDE COMPOSIÇÃO INTERVALAR CIFRAGEM 

acorde perfeito maior fundamental / 3a maior / 5a justa X 

acorde perfeito menor fundamental / 3ª menor / 5a justa Xm 

acorde de 5ª diminuta fundamental / 3ª menor / 5ª diminuta Xm( b5) 

acorde de 5ª aumentada fundamental / 3ª maior / 5ª aumentada X(#5) 

acorde de 7ª maior fundamental / 3ª maior / 5ª justa / 7ª maior X7M 

acorde de 7ª menor fundamental / 3ª menor / 5ª justa / 7ª menor Xm7 

acorde de 7ª da dominante  fundamental / 3ª maior / 5ª justa / 7ª menor X7 

acorde de 7ª da sensível fundamental / 3ª menor / 5ª diminuta / 7ª menor Xm7( b5) 

Acorde de 7ª diminuta fundamental / 3ª menor / 5ª diminuta / 7ª diminuta Xo 
 

Conforme esse critério, um acorde de sétima da sensível formado sobre o II 

grau, por exemplo, será cifrado IIm7( b5). Cabe observar que é necessário não somente 

determinar a estrutura intervalar de cada acorde, mas ainda localizar com precisão o 

grau da tonalidade sobre o qual cada acorde se forma. Para diferenciar acordes 

formados sobre graus equivalentes, mas distintos, utilizam-se os símbolos b (bemol) e # (sustenido) antecedendo os algarismos romanos. Por exemplo: o acorde de sétima 

menor formado sobre o VII grau do modo frígio (que corresponde à subtônica) será 

representado pela cifra analítica bVIIm7, para distingui-lo do acorde formado sobre o 

VII grau do modo lídio (que corresponde à sensível), que possui estrutura idêntica 

mas localiza-se um semitom acima, sendo cifrado VIIm7. Para ilustrar o exposto com 

mais clareza, a figura a seguir (FIG. 120) apresenta os campos harmônicos formados nos 

sete modos da escala diatônica, acompanhados das respectivas cifras analíticas. 

                                                
52 Usualmente conhecida, no ambiente da música popular, como “harmonia funcional”. Não deve ser 
confundida, contudo, com a disciplina formulada por Hugo Rieman e divulgada do Brasil por Hans-
Joachim Koellreuter. 
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FIG. 120 – tétrades formadas nos modos da escala diatônica. 

Cabe um comentário final sobre as transcrições: das 31 canções analisadas, 30 

foram transcritas a partir do áudio, sempre dando-se preferência ao registro 

original53. No processo de transcrição, procurou-se manter uma fidelidade máxima à 

forma apresentada na gravação. De todo modo, foram desconsideradas algumas 

“firulas” decorrentes da ampla liberdade interpretativa da música popular, sempre 

que se avaliou que não seriam essenciais ao entendimento da composição. No que 

concerne às armaduras de clave, foram escolhidas aquelas correspondentes ao modo 

maior ou menor mais próximo do modo empregado, de maneira a facilitar a 

visualização da nota característica do modo.  

                                                
53 A exceção foi a canção Berimbau, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Devido ao grande número de 
gravações, optou-se por uma transcrição genérica. 
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4.1 A matriz nordestina 

Não há no presente trabalho nenhuma pretensão de sistematizar de maneira 
definitiva a produção modal na música popular brasileira. As categorizações aqui 
empregadas têm uma única finalidade, a de agrupar os compositores, com base em 
afinidades evidentes, para propiciar uma discussão estruturada e consistente. A 
expressão “matriz nordestina”, portanto, serve apenas para abrigar um grupo de 
compositores comumente associados a uma representação musical do nordeste 
brasileiro – mais precisamente, de um nordeste, que pode ser identificado em sua 
região semi-árida, o sertão, com toda sua carga simbólica – construída no imaginário 
coletivo por meio do emprego de elementos provenientes da região, entre estes o 
modalismo. As inúmeras teorias acerca da origem dos modos nordestinos – que 
envolvem matrizes diversas, desde o canto gregoriano até a musicalidade africana, 
passando pelas influências indígena e mourisca – suscitam uma discussão profunda, 
que não cabe neste estudo. O que importa aqui, efetivamente, é a maneira como a 
identidade desse grupo de compositores se estabelece a partir do uso de elementos 
comuns que constituem índices de significação musical que evocam uma imagem de 
nordeste.  

A urbanização e popularização dos gêneros musicais nordestinos, empreendida 
por Luiz Gonzaga, abre o caminho que seria trilhado por numerosos compositores, 
tais como Humberto Teixeira, Rosil Cavalcanti, Jackson do Pandeiro, Zé Dantas, 
Gordurinha, Luiz Vieira, João do Vale, Anastácia, Dominguinhos, Ednardo, Geraldo 
Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho e Lenine, todos associados, em maior ou 
menor grau de afinidade, à chamada “matriz nordestina”. No presente estudo serão 
examinadas as obras de dois deles, Luiz Gonzaga e João do Vale. 
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4.1.1 Luiz Gonzaga 

Luiz Gonzaga do Nascimento, cantor, compositor e sanfoneiro, consagrado 
como o “Rei do Baião”, nasceu em Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. 
Seu pai, Januário, além de lavrador era exímio sanfoneiro de oito baixos, bastante 
requisitado; como atividade complementar, mantinha uma pequena oficina para 
consertar instrumentos de tocadores da região. Desde pequeno, Luiz Gonzaga 
observava seu pai tocando sanfona e adquiria gosto pelo instrumento. Com oito anos 
de idade, Gonzaga já acompanhava o pai em festas dançantes: 

De 1920 a 1930, Luiz Gonzaga acompanhou o pai nos forrós. Foi ganhando 
experiência, observava com atenção a reação dos convidados aos números que 
fazia. Para não o desgastar demais, Januário mandava o filho dormir no início 
da festa, depois o acordava para tocar, diante do olhar admirado dos 
convidados, enquanto o pai descansava. (MARCELO; RODRIGUES, 2012)  

Sua formação musical, portanto, foi essencialmente intuitiva, pela via da 
transmissão oral. Somente em 1933, aos 21 anos de idade, teve a oportunidade de 
travar contato, ainda que superficial, com teoria musical. Em 1930, após uma surra 
exemplar que recebera dos pais por desafiar um coronel da região, Luiz Gonzaga 
fugiu de casa e partiu para Fortaleza, onde se alistou no Exército, no 23º Batalhão de 
Caçadores. Três anos depois, passou em um concurso para corneteiro do Exército, o 
que “lhe permitiu adquirir algumas noções de harmonia” (DREYFUS, 1996, p. 67). 

Mas o crescimento musical de Luiz Gonzaga se deu, efetivamente, em sua 
atividade prática como músico profissional. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, em 
1939, após dar baixa do Exército, não imaginava que ali iniciaria uma das mais 
prolíficas trajetórias da música popular brasileira. O plano inicial era aguardar um 
navio do Lloyd Brasileiro para Recife, para então retornar ao município de Exu, mas 
o apelo da cidade maravilhosa o manteve por lá.  

No ano seguinte já se apresentava em cabarés e participava de programas de 
calouros no rádio. Em 1941, alavancado por uma bem sucedida apresentação no 
programa Calouros em Desfile, de Ari Barroso, entrava em estúdio para gravar seus 
dois primeiros discos de 78 rotações pela RCA Victor, com faixas instrumentais que 
evidenciavam seu virtuosismo na sanfona: no primeiro constavam a mazurca Véspera 

de São João e a valsa Numa Serenata, ambas de sua autoria (sendo a primeira em 
parceria com Francisco Reis); no segundo, a valsa Saudades de São João del-Rei, de 
Simão Jandi, e o xamego Vira e Mexe, de sua autoria, com o qual se destacara no 
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programa de calouros de Ari Barroso. Mas foi em 1946, a partir da parceria com o 
compositor cearense Humberto Teixeira – que forneceu os versos que lhe faltavam 
para realizar o desejo, há muito acalentado, de cantar o Nordeste – que Luiz Gonzaga 
se consagrou definitivamente na história da música popular brasileira, tornando-se 
“Rei do Baião”. Dos primeiros 78 rotações ao último LP – Vou te matar de cheiro, 
lançado em 1989 pelo selo Copacabana – foram 160 discos: 121 discos de 78 rotações 
e 39 LPs, sem contabilizar as inúmeras compilações existentes. Manteve-se em plena 
atividade até o fim da vida: quando morreu, em 2 de agosto de 1989, estava com a 
agenda lotada. 

Nota-se na obra de Luiz Gonzaga uma grande diversidade de estilos e gêneros. 
Do mesmo modo, há uma convivência rica e pacífica de elementos da música modal 
– evidentemente assimilados na infância e na juventude, quando esteve em contato 
direto com a tradição oral – e da música tonal – incorporados ao seu vocabulário a 
partir do desejo de afirmação no mundo urbano e da necessidade de sobrevivência 
como músico profissional, que o levaram a estudar teoria musical e agregar ao seu 
repertório os estilos “da moda” como as valsas, polcas e foxtrotes da época. Esse 
sincretismo, que poderia ser visto como um fator de diluição e descaracterização, sob 
uma perspectiva mais ampla deve ser entendido como um elemento enriquecedor na 
obra de Gonzaga. Suas soluções harmônicas, bastante originais, decorrem de uma 
formação musical eclética, na qual foram incorporados o modalismo, pela via da 
intuição, e a tonalidade, por meio do estudo teórico e da adaptação ao mercado de 
trabalho. O resultado musical é bastante interessante, como se poderá observar nas 
composições examinadas a seguir. 

 

4.1.1.1 Baião (1946) 

Gravado em 1946 pelo grupo Quatro Ases e um Coringa, em disco de 78 rotações 
lançado pela Odeon, Baião, primeira dentre as inúmeras parcerias de Luiz Gonzaga 
com Humberto Teixeira, funcionou como uma espécie de “música-manifesto” do 
novo gênero que surgia. Três anos depois seria regravado pelo próprio Gonzaga, em 
78 rotações pela RCA Victor. Baião representava não apenas o lançamento do gênero 
que inseria a tradição oral nordestina na esfera da música popular urbana, mas 
também se afigurava como um exemplo emblemático do sincretismo modal/tonal 
que viria a caracterizar o emprego do modalismo nesse âmbito (FIG. 121). 
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FIG. 121 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Baião (regravação, 1949), 1ª parte. 

No que se refere à estrutura fraseológica, a seção de Baião transcrita acima 
constitui um período duplo de 16 compassos. Não se trata de um período no sentido 

estrito do termo, pois a relação entre antecedente e consequente não se estabelece nos 
termos da tradição musical europeia – em cujo âmbito o termo foi cunhado. De todo 

modo, é possível identificar um ponto de articulação central na seção, bem como 
uma relação de pergunta e resposta entre suas partes, que remete a um conceito 

ampliado de período. Antecedente e consequente possuem estruturas internas de 
sentença: duas semifrases de dois compassos, semelhantes, seguidas de uma frase de 

quatro compassos, derivada e contrastante. Abstraindo-se algumas liberdades 
melódicas, típicas da música popular, é possível identificar um núcleo melódico 

comum que define a primeira parte do consequente como transposição da primeira 
parte do antecedente; a segunda parte do consequente, por sua vez, configura-se 

como derivação da segunda parte do antecedente (FIG. 122).  

 

FIG. 122 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Baião (1949), 1ª parte, estrutura fraseológica. 
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A canção apresenta soluções harmônicas bastante originais, fundamentadas no 
princípio da permutabilidade modal. O modo mixolídio, claramente afirmado nos seis 
compassos iniciais, é apenas um ponto de partida; o antecedente termina abordando 
o modo dórico, evidenciado harmonicamente, por meio do acorde de sétima da 
dominante formado sobre o IV grau, e melodicamente, com a articulação do sol n. O 
retorno ao modo mixolídio, ao final do consequente, não é imediato: essa transição é 
intermediada por acordes provenientes dos modos eólio e jônico; convenientemente, o 
modo jônico incide apenas sobre o acorde empregado, sem afetar a linha melódica e 
preservando seu sabor modal (FIG. 123). 

 
FIG. 123 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Baião (1949), 1ª parte, análise harmônica. 

O uso de um único tipo de acorde, sétima da dominante, formado sobre graus 
distintos (I7, IV7, bVII7 e V7), remete a uma segunda possibilidade de interpretação 
da estrutura harmônica: o intercâmbio modal envolvendo deslocamentos para os 
modos dórico, eólio e jônico seria compreendido, nesse caso, como processo de 
transposição do modo mixolídio para outros centros tonais (lá, ré e si), constituindo, 
portanto, um conjunto de  modulações modais (FIG. 124). 
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FIG. 124 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Baião (1949), 1ª parte, análise harmônica alternativa. 

A ambivalência harmônica que se observa em Baião, envolvendo os processos 

de intercâmbio modal e modulação modal, é acompanhada ainda por uma ambiguidade 

de ordem estilística. É inevitável perceber um leve acento de blues nessa composição, 

tanto pela presença do III e do VII graus bemolizados, (sol n e ré n), remetendo à ideia 

de blue note, como pela estrutura harmônica, construída com acordes de sétima da 

dominante sobre I e IV graus. A pergunta que permanece é se teria havido uma 

influência real e uma estilização intencional – a partir de uma visão mercadológica – 

ou se Luiz Gonzaga teria chegado a esse resultado simplesmente por meio da 

manipulação intuitiva do material modal. Independente da conclusão a que se possa 

chegar, observa-se que, a despeito da cor “bluesística” ou “jazzística” da canção, há 

nela uma clara vinculação com a tradição oral nordestina, evidenciada pela presença 

de um “clichê” melódico recorrente em melodias populares em mixolídio: o 

movimento por graus conjuntos descendentes do VII grau abaixado em direção ao V 

grau (7-6-5). Tal célula aparece relacionada não somente ao centro tonal principal 

(mi), como também às possíveis transposições do mixolídio para outros centros 

tonais (FIG. 125): 
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FIG. 125 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Baião (1949), 1ª parte, célula melódica recorrente. 

Essa canção, com seu novo modelo de procedimento modal, combinado à 
vigorosa rítmica do novo gênero, remete de maneira inequívoca à tradição oral e, a 
um só tempo, insere a sonoridade dessa tradição no contexto urbano. O baião vinha 
juntar-se aos gêneros cultivados na época, alguns nacionais, como o choro, o samba e 
a marcha, outros nem tanto, como o fox e o bolero; mas parecia se diferenciar tanto 
de uns como de outros, pois trazia uma forma de organização sonora inteiramente 
distinta daquela empregada nos referidos gêneros. 

  
4.1.1.2 Juazeiro (1949) 

Processos similares podem ser observados no baião Juazeiro (FIG. 126), outra 
parceria com Humberto Teixeira lançado por Gonzaga em 78 rotações, juntamente 
com sua regravação de Baião, em 1949. A composição apresenta um procedimento 
híbrido que será recorrente no modalismo da música popular urbana: a superposição 
de uma linha melódica exclusivamente modal a uma estrutura harmônica que agrega 
elementos modais e tonais.  
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FIG. 126 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Juazeiro (1949). 

No que concerne à estrutura fraseológica, a canção é composta de dois períodos 
simples de oito compassos. Os consequentes de cada período são repetições dos 
respectivos antecedentes, variando apenas a nota final; o contraste se estabelece na 
relação entre os períodos (FIG. 127): 

 

FIG. 127 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Juazeiro (1949), estrutura fraseológica. 

A linha melódica está em modo mixolídio, com uma reiteração constante, no 
primeiro período (cc. 1-8), da nota característica do modo, o VII grau abaixado, mi b. 
A estrutura harmônica é híbrida: o único elemento exclusivo do modo mixolídio é o 
acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau (I7); o acorde de sétima da 
dominante formado sobre o V grau (V7) é proveniente do modo jônico e traz consigo 
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suas implicações tonais; o acorde de sexta formado sobre o IV grau (IV6) é comum a 

ambos os modos, mixolídio e jônico (FIG. 128). A dominante originária do modo jônico, 

juntamente com o movimento cadencial IV-V-I, conferem à estrutura harmônica uma 

feição nitidamente tonal; o sentido modal é assegurado pela linha melódica 

rigorosamente limitada ao modo mixolídio, juntamente com a sonoridade 

característica do acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau. 

 

FIG. 128 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Juazeiro (1949), análise harmônica. 

Diferentemente de Baião, que oscila entre uma sonoridade regional e inflexões 
de blues, Juazeiro soa francamente nordestino. Ao que tudo indica, isso se deve não 

somente à delimitação modal da linha melódica, restrita ao mixolídio, mas ainda à 
ocorrência de células melódicas típicas: o indefectível padrão 7-6-5 (já observado em 

Baião), juntamente com uma importante fórmula cadencial – constante não somente 
no modo mixolídio, mas também nos modos dórico, lídio e hexacordal – que consiste na 

resolução por grau disjunto ascendente do VI grau no I grau (6-1). Tal célula 
apresenta-se muitas vezes na forma 6-1-1, pela qual a primeira articulação da tônica 

integra o anacruse e representa uma antecipação da articulação principal, em tempo 

forte; é dessa maneira que tal célula aparece em Juazeiro, na segunda voz do coro que 
dialoga com a voz solo de Luiz Gonzaga  (FIG. 129). 
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FIG. 129 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Juazeiro (1949), padrões melódicos recorrentes. 

 
4.1.1.3 Siridó (1949) 

Embora tenha recebido a denominação de “ritmo novo” no selo da RCA Victor 
– em uma provável jogada mercadológica – Siridó (1949), outra parceria da dupla 
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, é, em última instância, um xote. É interessante 
conhecer a definição do gênero apresentada pelo próprio Gonzaga: 

O xote veio do estrangeiro. Então, nós lá nos sertão criamos o xote malandro, 
xote de pé de serra, xote do forró, de dança de matuto que é mais do estilo do 
escocês. É um xote mesmo nosso porque ele tem uma jogada completamente 
diferente [...]54 

A referência de Gonzaga ao “estilo do escocês” não é sem razão: embora a 
schottische, gênero estrangeiro que serviu de base ao xote nordestino, seja de origem 
alemã (MARCONDES, 1977), há indícios de influência da écossaise, dança escocesa, 
em sua gênese (SACHS, 1933 apud SADIE, 2004). De todo modo, é interessante 
observar que o xote nordestino, dentre tantas derivações brasileiras do gênero 
europeu (como o xote gaúcho ou o xótis praticado pelos primeiros chorões do Rio de 
Janeiro), foi aquele que mais se diferenciou de sua matriz original – sobretudo no que 
se refere ao aspecto rítmico, a partir do sutil deslocamento da segunda colcheia de 
cada tempo (aproximando-a da posição de terceira subdivisão de uma tercina), em 
processo similar ao do chamado swing do jazz. A despeito dessa diversidade de 
influências e conexões, o xote nordestino soa tão nacional quanto um gênero 
autóctone como o baião.  

                                                
54 Entrevista ao semanário O Pasquim, edição nº 111, 17 a 23 de agosto de 1971. 
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A composição é estruturada em três seções: introdução, 1ª parte (A) e 2ª parte 

(B). Ao final da 2ª parte, a melodia da introdução reaparece, desempenhando ora o 
papel de intermezzo, ora o de coda (FIG. 130). 

 

FIG. 130 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949). 

A introdução consiste em uma linha melódica em modo hexacordal, executada 

pela sanfona, apoiada por uma estrutura harmônica tonal na qual se alternam o 
acorde de sétima da dominante formado sobre o V grau e o acorde perfeito maior 

formado sobre o I grau (FIG. 131). No último compasso, na repetição da frase, aparece 
pela primeira vez o acorde de sétima da dominante formado sobre I grau, 

introduzindo o ambiente mixolídio que irá caracterizar a seção seguinte. 

 

FIG. 131 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), introdução instrumental. 
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Cabe observar que às resoluções cadenciais dominante-tônica, tipicamente 
tonais, sobrepõem-se resoluções melódicas do tipo 6-1, características do modalismo 
nordestino (FIG. 132). 

 
FIG. 132 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), introd. instrumental, padrões melódicos recorrentes. 

A primeira parte (A) consiste em um período simples, de oito compassos – com 
um consequente que é praticamente uma repetição do antecedente, salvo variações 
no anacruse inicial e na rítmica de terminação, que podem ser atribuídas, 
respectivamente, à liberdade interpretativa da música popular e à necessidade de 
adequação da música ao texto – seguido de uma extensão ou codetta, de quatro 
compassos, de caráter complementar e contrastante (FIG. 133). 

 

FIG. 133 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

Os oito primeiros compassos da linha melódica estão em modo mixolídio, com 
reiteração constante de sua nota característica, o VII grau abaixado; nos quatro 
compassos seguintes observa-se o emprego do modo hexacordal. Como nos exemplos 
anteriores, a linha melódica, exclusivamente modal, é apoiada por uma estrutura 
harmônica híbrida que agrega elementos modais e tonais. Nesse caso, o indefectível 
acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau, proveniente do modo 
mixolídio e responsável pelo colorido modal, dialoga com o acorde de perfil similar 
formado sobre o V grau, originário do modo jônico e de caráter tonal (FIG. 134). Se nos 
oito primeiros compassos o ritmo harmônico estendido privilegia o I grau mixolídio, 
reservando um papel secundário ao V grau, na codetta ocorre uma intensificação do 
ritmo harmônico, dinamizando o jogo de tensão e relaxamento.  
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FIG. 134 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), 1ª parte, análise harmônica. 

A linha melódica é marcada ainda pela ocorrência dos já citados padrões 
melódicos do tipo 7-6-5 (no período inicial de oito compassos) e 6-1 (na codetta), 

juntamente com um outro clichê recorrente no modalismo nordestino, que consiste 
na abordagem ascendente do VII grau abaixado do modo mixolídio por meio do 

arpejo do acorde de I grau (1-3-5-7)55, empregado no anacruse inicial (FIG. 135). 

 

FIG. 135 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), 1ª parte, padrões melódicos recorrentes. 

A segunda parte (B) pode ser dividida em duas subseções: um período simples 
de dez compassos (formado pela repetição, com variação de letra, de uma frase 
irregular de cinco compassos cuja assimetria resulta da prolongação da nota que 
representa o ponto culminante inferior, si b); uma extensão de oito compassos que 
funciona como uma coda da seção.  (FIG. 136). 

                                                
55 Cabe observar que esse padrão melódico ocorre também na primeira gravação de Baião, pelo grupo 
Quatro Ases e Um Coringa (1946), bem como nas versões instrumentais dessa música executadas pelo 
próprio Luiz Gonzaga: 
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FIG. 136 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica dessa seção é hexacordal em seus oito compassos iniciais, com 
acompanhamento harmônico híbrido que intercala acordes provenientes dos modos 
mixolídio e jônico. Os oito compassos seguintes, que constituem a coda, permanecem 
circunscritos ao modo mixolídio, tanto na linha melódica (que promove um “tour” 
pelos sons constituintes do acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau), 
como no acompanhamento harmônico, que se limita a sustentar a linha melódica 
com o acorde que serviu de base para sua  elaboração (FIG. 137). 

 
FIG. 137 – Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Siridó (1949), 2ª parte, análise harmônica. 
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4.1.1.4 Vem, morena (1950) 

Outro importante parceiro de Luiz Gonzaga foi o pernambucano Zé Dantas. 
Um dos primeiros sucessos da dupla foi o baião Vem, Morena (1950), um raro 
exemplo de emprego do modo dórico na obra de um compositor que, em se tratando 
de modalismo, sempre privilegiou o material proveniente dos modos mixolídio ou 
hexacordal. A composição está estruturada em três partes (A, B e C); enquanto as 
partes A e B são contrastantes entre si, a terceira parte funciona como uma espécie de 
síntese das seções anteriores (FIG. 138): 

 

FIG. 138 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1950). 

A primeira parte (A) não se define como período, mas como um conjunto de 
quatro semifrases organizadas em uma estrutura a-a’|a-a’: à primeira semifrase, 
com terminação feminina e inconclusiva, apoiada na mediante, segue-se a segunda 
semifrase, repetição variada da primeira, com terminação masculina e conclusiva, 
apoiada na tônica; a terceira e a quarta semifrases são repetições estritas da primeira 
e da segunda, respectivamente, salvo as variações de letra (FIG. 139). 
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FIG. 139 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1949), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica e o acompanhamento harmônico dessa seção permanecem 
inteiramente circunscritos ao modo dórico. A reiteração constante e acentuada da nota 
ré (que corresponde ao VI grau elevado característico do modo), juntamente com a 
ausência de elementos cadenciais (em uma estrutura harmônica circular em que se 
alternam os acordes de subdominante e tônica, IV7 e Im respectivamente, cujo único 
papel é apresentar o colorido do modo), ratificam a pureza modal do trecho em 
questão (FIG. 140): 

 
FIG. 140 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1949), 1ª parte, análise harmônica. 

A segunda parte (B) se afigura como um período simples de oito compassos. O 
contraste entre antecedente e consequente (bastante semelhantes entre si, inclusive 
no que concerne ao texto, que é rigorosamente repetido), se estabelece pela variação 
na terminação melódica: o primeiro, com final na mediante, é menos conclusivo que 
o segundo, com final na tônica (FIG. 141): 

 
FIG. 141 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1949), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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Enquanto na primeira parte (A) prevalecem a pureza modal e a circularidade 

da harmonia, nessa seção (B) observa-se novamente a coexistência de estruturas 

modais e tonais, tão recorrente na música de Gonzaga. A linha melódica, em modo 

dórico, é acompanhada por uma harmonia híbrida em que se alternam o acorde 

perfeito menor formado sobre o I grau (Im), comum aos âmbitos modal e tonal, e o 

acorde de sétima da dominante formado sobre o V grau (V7), cuja proveniência, em 

um contexto que remete ao modo menor, só pode ser atribuída a campos harmônicos 

tonais como as escalas menor harmônica ou menor melódica (FIG. 142). 

 

FIG. 142 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1949), 2ª parte, análise harmônica. 

A terceira parte (C) consiste em um conjunto de três frases encadeadas 

perfazendo doze compassos, configurando uma espécie de síntese das seções 

anteriores: a primeira frase, com pequenas modificações rítmicas, corresponde à 

parte A sem repetição; a segunda frase é uma versão condensada da parte B; a 

terceira frase, única que apresenta material novo, se inicia com o aproveitamento do 

anacruse inicial da parte B (FIG. 143). 

 

FIG. 143 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1949), 3ª parte, estrutura fraseológica. 

No que concerne à estrutura harmônica, as duas primeiras frases replicam os 

procedimentos das seções anteriores das quais se originaram: modalismo dórico 
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puro na primeira frase, apoiado pelo encadeamento plagal IV7-Im; hibridismo 

tonal/modal na segunda frase, com a incorporação do acorde de sétima da 

dominante formado sobre o V grau, exercendo papel cadencial. A terceira frase, por 

sua vez, assume feição nitidamente tonal, por conta da cadência perfeita IVm-V7-Im; 

um resíduo de modalidade manifesta-se na articulação do VI grau elevado, 

característico do modo dórico, no anacruse (FIG. 144): 

 

FIG. 144 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Vem, morena (1949), 3ª parte, análise harmônica. 

A terceira parte do baião Vem, morena, portanto, configura-se não somente como 

síntese das seções anteriores da composição, mas ainda como resumo das distintas 

abordagens harmônicas adotadas por Gonzaga ao longo de sua obra. 

 

4.1.1.5 Algodão (1953) 

A parceria de Luiz Gonzaga com Zé Dantas foi bastante profícua e variada. Um 

bom exemplo dessa variedade é o baião Algodão, lançado em 1953, composto por 

encomenda do Ministério da Agricultura para enaltecer e incentivar o plantio de 

algodão na região de Campina Grande, que à época era a segunda maior exportadora 

mundial do produto.  

A música, de caráter descritivo, está estruturada em quatro seções bem 

delimitadas: introdução, primeira parte (A), segunda parte (B) e terceira parte (C). 

Nas três primeiras seções prevalece a sonoridade dos modos mixolídio e hexacordal; na 

última seção, como elemento de contraste, predomina o modo dórico.  
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A introdução organiza-se em duas partes menores: uma sentença irregular de 
dez compassos – constituída por uma apresentação de quatro compassos e uma 
continuação estendida de seis compassos – cuja linha melódica está a cargo do violão 
de sete cordas; um período simples de oito compassos – dividido em duas frases de 
quatro compassos, sendo a segunda frase uma transposição tonal da primeira, terça 
abaixo – com a melodia  executada por um dueto de flauta e clarinete (FIG. 145). 

 

FIG. 145 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), introdução, estrutura fraseológica. 

A referida sentença, que dá início à introdução, não se enquadra, evidentemente, 
na acepção tradicional do termo, cunhado pela musicologia de matriz europeia: não 
há, nesse caso, a cadência que se segue à liquidação na continuação da sentença. O 
período que se segue à sentença, por sua vez, possui um perfil que se aproxima do 
conceito clássico, por conta do paralelismo entre antecedente e consequente. A 
estrutura harmônica, curiosamente, não somente ratifica o recorte fraseológico da 
introdução, como reforça a diferença entre suas partes: a primeira parte, em forma de 
sentença irregular, inconvencional se confrontada com os padrões tradicionais, é 
puramente modal, sendo exclusivamente baseada no modo mixolídio; a segunda 
parte, em forma de período simples, regular e convencional, apresenta uma melodia 
hexacordal56 apoiada por uma harmonia tonal repleta de dominantes (FIG. 146). 

                                                
56 Cabe observar que o modo hexacordal delimita apenas a linha melódica principal, da flauta. A linha do 
clarinete, em contrapartida, acompanha o encadeamento harmônico, com suas implicações tonais e seus 
cromatismos. 
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FIG. 146 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), introdução, análise harmônica. 

Ao se ouvir a primeira parte (A), verifica-se que a introdução instrumental era 

simplesmente uma antecipação da canção. As estruturas fraseológicas e harmônicas 

são rigorosamente as mesmas; as linhas melódicas são semelhantes, com poucas 

variações, que consistem na adição de notas (cc. 6 e 7) e na transposição das notas 

finais da sentença (cc. 9 e 10), que nessa seção são inflexionadas pela voz de Gonzaga 

terça acima da melodia apresentada pelo contrabaixo na introdução (FIG. 147). 

 

FIG. 147 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 1ª parte. 
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Cabe mencionar ainda a presença do padrão melódico 7-6-5 na sentença inicial 

em modo mixolídio. Tal padrão, aliado a uma rítmica sincopada, funciona como 

elemento temático, e seu emprego, de forma reiterativa , está claramente associado ao 

texto, remetendo à ideia de trabalho duro, cadenciado e constante (FIG. 148): 

 

FIG. 148 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 1ª parte, padrões melódicos recorrentes. 

A segunda parte (B) configura-se como uma sentença estendida, com repetição 

variada da continuação. Às duas frases de quatro compassos da apresentação – 

associadas a uma harmonia estática, como se verá adiante – segue-se uma 

continuação de oito compassos que fragmenta e desenvolve o motivo apresentado 

anteriormente, em uma espécie de “liquidação”, que se dirige a uma resolução 

cadencial (FIG. 149). 

 

FIG. 149 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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A linha melódica situa-se no modo mixolídio, salvo nos quatro compassos finais, 
quando a variação melódica sobre harmonia tonal induz ao emprego do modo jônico. 
A estrutura harmônica é híbrida: nos oito compassos iniciais (correspondentes à 
apresentação da sentença) a harmonia é modal e estática, com a repetição obstinada 
do acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau, característico do modo; 
nos compassos seguintes, correspondentes à continuação da sentença e sua repetição 
variada, a harmonia é essencialmente tonal, com a inserção modal do acorde de 
sétima da dominante formado sobre o IV grau, originário do modo dórico, que aqui 
ocorre subordinada às regras do jogo cadencial da tonalidade. Cabe ainda observar 
outro procedimento típico na obra de Gonzaga, que é a ressignificação do I grau 
mixolídio, que tem “restituído” seu papel original de dominante individual da 
subdominante (FIG. 150). 

 
FIG. 150 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 2ª parte, análise harmônica. 

Observa-se ainda nessa seção o emprego dos padrões melódicos 1-3-5-7 e 7-6-5, 
que aqui aparecem acoplados de maneira análoga à das versões instrumentais de 
Baião; o elemento distintivo, nesse caso, é a interpolação, no padrão 7-6-5, de um I 
grau entre o VII e o VI graus, que funciona como nota secundária (escapada) e não 
chega a comprometer a reconhecibilidade do clichê (FIG. 151). 
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FIG. 151 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 2ª parte, padrões melódicos recorrentes. 

A essa seção segue-se uma ponte de quatro compassos, em modo dórico, que 
estabelece mudança de ambiente modal e prepara a terceira parte. O acoplamento 
dessas seções se dá por elisão, pela qual o último compasso da segunda parte 
corresponde ao primeiro compasso da ponte. A linha melódica, executada em terças 
pela sanfona, evidencia as vozes internas da harmonia, em um movimento 5-6-7-6-5 
que remete ao padrão 7-6-5 observado nas seções anteriores, adaptado ao modo 
dórico (FIG. 152): 

 
FIG. 152 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), final da 2ª parte e ponte para a 3ª parte. 

A terceira parte (C) se organiza na forma de três frases consecutivas, sendo a 
segunda repetição da primeira, com uma pequena modificação decorrente da 
necessidade de adequação ao texto (FIG. 153). A primeira frase e sua repetição são 
estendidas, com seis compassos; a terceira frase é condensada, com sete compassos57. 

                                                
57 Um pequeno exercício de abstração, restituindo as supostas dimensões originais das frases (4 compassos 
para a primeira frase e sua repetição, 8 compassos para a terceira frase) pode corroborar a hipótese de que 
se trata de uma sentença, de estrutura 4-4-8. 
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FIG. 153 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 3ª parte, estrutura fraseológica. 

A primeira frase e sua repetição circunscrevem-se estritamente ao modo dórico, 

tanto na linha melódica como no acompanhamento harmônico, que prossegue no 

padrão circular introduzido na ponte. A terceira frase é tonal; se por um lado evita a 

sensível na linha melódica, por outro lado articula o VI grau abaixado característico 

do modo menor, rompendo com a sonoridade dórica (FIG. 154). É curioso observar a 

relação entre harmonia e texto: enquanto a letra refere-se ao “sertanejo do norte”, a 

estrutura harmônica é modal; quando o discurso assume um tom ufanista e 

“jinglístico”, a harmonia torna-se abertamente tonal. 

 

FIG. 154 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 3ª parte, análise harmônica. 
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No trecho modal da seção em questão, observa-se a ocorrência do padrão 

melódico cadencial 6-1, que consolida a sonoridade do modo dórico (FIG. 155). 

 

FIG. 155 – Luiz Gonzaga e Zé Dantas. Algodão (1953), 3ª parte, padrões melódicos recorrentes. 

Algo que salta aos olhos nesse baião é a maneira como estrutura harmônica e 

estrutura formal se complementam. Independentemente da tipologia fraseológica em 

que cada seção se enquadra – período, sentença, conjunto de frases – o que se 

observa, ao fim e ao cabo, é que cada uma delas percorre o mesmo caminho: início 

modal, com harmonia estática ou circular; conclusão tonal, com harmonia dinâmica e 

cadencial. É pouco provável que Luiz Gonzaga tivesse consciência do que fazia. Mas 

em sua manipulação intuitiva do material harmônico, transitava entre modalidade e 

tonalidade de maneira bastante eficiente. 

 

4.1.1.6 Pagode Russo (1984) 

A polca Pagode Russo foi lançada originalmente por Luiz Gonzaga em 1947, em 

versão instrumental. Em 1984 recebeu letra do compositor pernambucano João Silva, 

que à época produzia o LP Danado de Bom, de Gonzaga, pela RCA/Camdem, e desde 

os anos 1960 era o parceiro mais assíduo do Rei do Baião. Com a letra de Silva, a 

inocente polca, que fora composta como uma brincadeira musical que aproximava as 

sonoridades nordestina e eslava, era ressignificada e filiava-se a um nicho comercial 

bastante popular desde os anos 70, o dos forrós com letras de duplo sentido:   

Ontem eu sonhei que estava em Moscou 
Dançando pagode russo na boate Cossacou (bis) 

Parecia até um frevo naquele cai e não cai 
Parecia até um frevo naquele vai e não vai (bis) 

Entra cossaco, cossaco dança agora 
Na dança do cossaco, não fica cossaco fora (bis) 
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Na regravação de 1984, que será examinada a seguir, a polca está estruturada 

em três partes (A, B e C), nas quais a cada quatro compassos entoados por Gonzaga 

segue-se uma repetição do coro, estabelecendo-se um padrão responsorial (FIG. 156). 

 

FIG. 156 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984). 

Na primeira parte (A), o trecho entoado pela voz solista corresponde a uma 

frase de quatro compassos composta de dois incisos e uma semifrase, que resultam 

em uma estrutura métrica 1-1-2 (FIG. 157). Esses quatro compassos serão rigorosamente 

repetidos pelo coro. 

 

FIG. 157 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), 1ª parte, estrutura fraseológica. 
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Linha melódica e acompanhamento harmônico transitam exclusivamente no 

modo dórico; no acompanhamento, de caráter circular, alternam-se o acorde perfeito 

menor formado sobre o I grau e o perfeito maior formado sobre o IV grau (FIG. 158): 

 

FIG. 158 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), 1ª parte, análise harmônica. 

Cabe observar a ocorrência de padrões melódicos do tipo 6-1 (FIG. 159). Nesse 

caso, tais padrões não desempenham papel cadencial, pois situam-se no início do 

primeiro inciso ou na parte central da semifrase final. De todo modo, sua presença 

reforça a sonoridade modal, assim como o caráter nordestino do trecho. 

 

FIG. 159 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), padrões melódicos recorrentes. 

Na segunda parte (B), a frase entoada pela voz solista (e em seguida repetida 

pelo coro) é composta de duas semifrases similares, com pequena alteração de texto, 

acompanhada por variação de terminação: na primeira semifrase (a) o “cai não cai” se 

apóia na mediante, enquanto na segunda semifrase (a’) o “vai não vai” se encerra na 

tônica (FIG. 160). 

 

FIG. 160 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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Em contraste com a primeira parte, puramente modal, essa seção é marcada 
pelo hibridismo: a linha melódica modal, em dórico, é apoiada por uma harmonia 
que, além de não comportar material exclusivo do modo58, incorpora o acorde de 
sétima da dominante formado sobre o V grau, produzindo uma cadência tonal no 
final de cada frase (FIG. 161). Sabe-se que a letra foi elaborada posteriormente, mas é 
uma interessante coincidência o fato de que os elementos tonais ocorram justamente 
no momento em que se menciona o frevo, gênero essencialmente tonal, marcado pelo 
jogo de tensão e relaxamento propiciado pelas resoluções cadenciais. 

 
FIG. 161 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), 2ª parte, análise harmônica. 

Observa-se aqui, novamente, o emprego do padrão melódico do tipo 6-1, 
consolidando a sonoridade modal. Do mesmo modo que na seção anterior, tais 
padrões ocorrem em posições intermediárias, não cadenciais (FIG. 162). 

 
FIG. 162 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), padrões melódicos recorrentes. 

A terceira parte possui estrutura fraseológica similar à da primeira parte, com 
uma frase de padrão métrico 1-1-2 entoada inicialmente pela voz solista e depois 
repetida pelo coro. Sua estrutura harmônica é exclusivamente tonal: a linha melódica 
enquadra-se no modo menor harmônico, assim como o acompanhamento harmônico,  
salvo o acorde perfeito maior formado sobre o III grau abaixado, proveniente do 
modo menor natural (FIG. 163). 

                                                
58 Os acordes Im e bIII formam-se não somente no modo dórico, mas também nos modos eólio e frígio. 
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FIG. 163 – Luiz Gonzaga e João Silva. Pagode Russo (1984), 3ª parte. 

Observa-se aqui mais uma curiosa coincidência na relação música/texto: a 
estrutura harmônica torna-se francamente tonal no momento em que a letra assume 
sua faceta “comercial” e percebe-se que seu desenvolvimento era dirigido ao refrão 
final que propõe o jogo de palavras de duplo-sentido (“não fica cossaco fora”). Uma 
explicação plausível para essa coincidência nos remete aos processos composicionais 
típicos da música dirigida ao mercado: estes envolvem, por um lado, uma economia 
de recursos nas seções iniciais, para atingir o ápice no refrão; essa culminância, 
contudo, não se relaciona necessariamente com o modelo da tradição europeia – que 
a define a partir da curva melódica – dirigindo-se mais à capacidade do refrão de 
permanecer mais tempo na memória do ouvinte. Assim como João Silva, ao escrever 
a letra de Pagode Russo em 1984, guardou o trocadilho para o final, Gonzaga, 37 anos 
antes, ainda subordinado aos padrões da indústria fonográfica, optara, na elaboração 
do refrão, pelo caminho mais seguro da tonalidade, não somente pela assertividade 
decorrente das relações cadenciais, como pela sua facilidade e familiaridade. 

 

4.1.2 João do Vale 

João Batista do Vale nasceu em Pedreiras (MA), no dia 11 de outubro de 1934. 
Filho de agricultores sem terra, era o quinto de oito irmãos, dos quais apenas três 
sobreviveram à infância pobre. Aos 12 anos muda-se com a família para São Luís, 
onde vende laranjas na rua para auxiliar nas despesas da casa. Nessa cidade trava 
seu primeiro contato com a música, ingressando no grupo de bumba-meu-boi Noite 

Linda e assumindo a função de amo, integrante que canta as toadas principais e 
comanda o grupo com auxílio de um apito e um maracá. 
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Aos 15 anos foge de casa e inicia uma longa viagem rumo ao sudeste, com 
passagens por Teresina (PI), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Teófilo Otoni (MG), até se 
fixar, em 1950, no Rio de Janeiro, onde obtém emprego de pedreiro em Copacabana. 
Durante o dia trabalha na obra e à noite visita as rádios, à procura de artistas para 
gravar suas composições. Em 1951 tem sua primeira composição gravada, Cesário 
Pinto, por Zé Gonzaga, irmão de Luiz Gonzaga; dois anos depois, por intermédio de 
Luiz Vieira, a cantora Marlene grava Estrela Miúda. O pagamento de direitos autorais  
referentes aos registros fonográficos de suas músicas – que correspondiam a valores 
que, até então, João do Vale jamais sonhara receber – estimulam o compositor a 
abandonar a construção civil e dedicar-se exclusivamente à carreira artística. 

Mas o grande divisor de águas na carreira de João do Vale vem na década 
seguinte. A partir de suas apresentações, no início dos anos 1960, no bar Zicartola – 
estabelecimento comandado pelo compositor Cartola e sua mulher, Dona Zica, que 
se tornara um reduto da intelectualidade carioca – surge o convite para participar do 
antológico show Opinião, dirigido por Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e 
Armando Costa. O espetáculo é lançado em dezembro de 1964, com João do Vale, Zé 
Keti e Nara Leão. Posteriormente, Maria Bethânia substitui Nara Leão e empolga o 
público com sua interpretação de Carcará, maior sucesso da carreira de João do Vale, 
transformado naquele momento em vigoroso libelo contra a ditadura militar da 
época.  

João do Vale continua em atividade até os anos 1980. Em 1978, organiza o 
célebre Forró Forrado, casa de shows no Catete, bairro tradicional do Rio , que se torna 
ponto de encontro de artistas, intelectuais e estudantes, abrigando shows seus e de 
amigos célebres como Chico Buarque e Mercedes Sosa. Em 1981, grava seu último 
LP, João do Vale, produzido por Chico Buarque e lançado pelo selo Sony. Um acidente 
vascular cerebral, em 1987, deixa sequelas que fazem com que sua carreira se encerre 
prematuramente. Morre em 6 de dezembro de 1996, deixando uma discografia de 
apenas três LPs, que não reflete o tamanho de sua obra, que inclui cerca de 150 
canções. 

João do Vale, conhecido como “poeta do povo”, era um autodidata que 
compunha de maneira totalmente intuitiva, valendo-se apenas do conhecimento 
adquirido por meio da transmissão oral. Nunca teve acesso a nenhum tipo de 
formação musical, como relata o jornalista Tarik de Souza: 
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Sua história de compositor é quase um milagre. Não sabe instrumento 
nenhum. Não tem a menor noção de ritmo e harmonia. Durante o ensaio de 
seu próximo show, ele entrava avisando aos colegas Paulinho Guimarães e J. 
Lins: “Que eu vou atravessar o ritmo, vocês podem ficar certos” (DE SOUZA; 
ANDREATO, 1979, p. 122).  

O “milagre” mencionado pelo jornalista é explicado pelo próprio compositor. 
Sua musicalidade, como se pode depreender de seu depoimento, foi construída a 
partir das memórias que colecionava desde a infância, em uma espécie de 
“etnografia” involuntária que dispensava o bloco de notas: 

Engraçado, eu não tinha assim esta pretensão de capturar as coisas. Eu via 
normal... Agora, depois que eu fui crescendo, fui ficando maduro, é que eu fui 
lembrando, sabendo. Quer dizer, era um tipo de pesquisa que eu estava 
fazendo, involuntário. Nem sabia que estava pesquisando. Lógico que, 
quando tomei mesmo força de compor, eu tinha o material todo na mão. Na 
lembrança...59 

Percebe-se em sua obra uma forte influência da tradição musical nordestina, 
que se manifesta no emprego constante do modalismo. Se nas canções modais de 
Luiz Gonzaga ocorre um predomínio dos modos mixolídio e hexacordal, em João do 
Vale há uma forte presença do modo dórico, como se verificará adiante. 
Diferentemente de Gonzaga, que era instrumentista e conseguia, por meio da  
sanfona, transmitir suas concepções harmônicas, João do Vale dependia inteiramente 
dos músicos que executavam suas canções. Nas três canções apresentadas a seguir – 
cuja transcrição foi realizada a partir de gravações originais, cada uma a cargo de um 
intérprete distinto – ocorrem três linhas diferentes de tratamento da harmonia: da 
abordagem tonal em Pisa na Fulô à modal em Carcará, passando pelo procedimento 
híbrido de Canto da ema. 

 

                                                
59 João do Vale em entrevista ao semanário O Pasquim, 17/07/1973, in: SOUZA; ANDREATO, 1979, p. 125 
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4.1.2.1 Pisa na Fulô (1957) 

É difícil identificar com precisão qual é a primeira gravação do xote Pisa na Fulô, 
parceria de João do Vale com Ernesto Pires e Silveira Júnior, pois o ano de 1957 
registra duas, uma do mineiro Ivon Cury e outra da pernambucana Marinês. No 
presente trabalho, a despeito do sucesso obtido pela gravação de Cury, optou-se por 
abordar a gravação de Marinês – que integrou o LP de estreia da cantora, Vamos 

xaxar, lançado pelo selo Sinter – por sua maior afinidade com a cultura nordestina60.  

A música é construída no formato clássico estrofe/refrão; a diferença entre as 
estrofes reside apenas na letra e em eventuais variações melódicas decorrentes de 
necessidades prosódicas. Cada estrofe é constituída de duas frases de quatro 
compassos, contrastantes e complementares; o refrão, por sua vez, corresponde a 
uma única frase de  quatro compassos, executada primeiramente pela voz solista e 
depois repetida pelo coro. A transcrição que se segue corresponde à primeira estrofe, 
seguida do refrão (FIG. 164). 

 
FIG. 164 – João do Vale, Ernesto Pires e Silveira Jr. Pisa na Fulô (1957), estrutura fraseológica. 

                                                
60 A afinidade de Marinês com os gêneros nordestinos não se deve somente à sua origem, mas também ao 
convívio com Luiz Gonzaga, que dois anos antes convidara seu grupo, a Patrulha de Choque do Rei do 
Baião, para participar de seus shows (MARCELO; RODRIGUES, 2007, pp. 52-54). 



 

 

179 

Nessa música verifica-se a superposição de uma linha melódica rigorosamente 
modal a um acompanhamento harmônico quase que exclusivamente tonal. A 
melodia está circunscrita ao modo dórico e a reiteração constante da nota 
característica, o VI grau elevado (dó #), contribui para a consolidação do ambiente 
modal. A harmonia, construída essencialmente com acordes provenientes do modo 
menor harmônico61, é tonal; o único elemento originário do modo dórico é o acorde 
perfeito maior formado sobre o IV grau, empregado no sétimo compasso para 
harmonizar a referida nota característica do modo, no único momento em que esta 
incide sobre o tempo forte (FIG. 165).  

 
FIG. 165 – João do Vale, Ernesto Pires e Silveira Jr. Pisa na Fulô (1957), análise harmônica. 

A atmosfera modal é suficientemente explicitada na linha melódica; a harmonia 
tonal acaba sendo um mero detalhe e o que prevalece é a força da melodia. Os 

                                                
61 O acorde Cº que ocorre no primeiro compasso é, na realidade, a terceira inversão do acorde D#º, 
correspondendo, portanto, ao VII grau do modo menor harmônico. Está grafado dessa maneira – e não 
como D#º/C – em respeito ao padrão estabelecido na escrita de música popular, pelo qual os acordes 
diminutos são sempre nomeados a partir da nota que se encontra no baixo.  
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padrões do tipo 6-1, quase sempre localizados em anacruses de incisos ou semifrases 

(FIG. 166), impulsionam as inflexões melódicas e fortalecem o sentido de modalidade. 

 

FIG. 166 – João do Vale, Ernesto Pires e Silveira Jr. Pisa na Fulô (1957), padrões melódicos recorrentes. 

 
4.1.2.2 O canto da ema (1956) 

Um ano antes da gravação de Pisa na Fulô por Marinês e sua gente, Jackson do 

Pandeiro registrara, em 78 rotações pelo selo Copacabana, o baião O canto da ema. A 

precedência do registro não significou uma abordagem mais convencional do 

modalismo, pelo contrário. Nessa gravação do “Rei do Ritmo” a modalidade permeia 

não somente a linha melódica, mas também o acompanhamento harmônico.  

A música se inicia com uma introdução instrumental de 16 compassos, dividida 

em duas partes, cada uma delas correspondendo a uma frase de quatro compassos e 

sua repetição. Na primeira parte, a linha melódica transita entre flauta e sanfona; na 

segunda, a sanfona se encarrega sozinha da linha melódica (FIG. 167): 

 

FIG. 167 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), introdução, estrutura fraseológica. 
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As partes da introdução são claramente delimitadas, não somente pela 
instrumentação, mas sobretudo pelo tratamento harmônico. A primeira parte (que na 
realidade é uma antecipação da primeira seção da canção) consiste em uma melodia 
hexacordal apoiada por uma harmonia híbrida que acopla a subdominante 
proveniente do modo dórico (o IV7, com seu acento blues, já observado em Baião, de 
Luiz Gonzaga) à cadência perfeita V7-I. Na segunda parte, uma linha melódica em 
mixolídio é apoiada exclusivamente pelo acorde de sétima da dominante formado 
sobre o I grau (I7), característico do modo (FIG. 168). 

 
FIG. 168 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), introdução, análise harmônica. 

O indefectível clichê melódico do tipo 6-1 faz-se novamente presente, tanto na 
primeira parte, integrando o anacruse da segunda semifrase (cc. 2 e 6), como nas 
terminações de cada semifrase da segunda parte, ora preparando a chegada na 
mediante, ora na fórmula cadencial 6-1-1. Além dessa fórmula e suas variações, cabe 
mencionar o emprego de outra célula recorrente em melodias hexacordais, que 
consiste no padrão 5-4-3-1 (FIG. 169): 

 
FIG. 169 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), introdução, padrões melódicos. 
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Como se observou anteriormente, a primeira parte (A), corresponde à primeira 

parte da introdução. A variação rítmica entre a primeira e a segunda articulação da 

frase deve ser creditada à criatividade de Jackson do Pandeiro (FIG. 170). 

 

FIG. 170 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

A estrutura harmônica é idêntica à da primeira parte da introdução: melodia 

hexacordal sobre harmonia híbrida (FIG. 171): 

 

FIG. 171 – João do Vale, Alventino Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 1ª parte, análise harmônica. 

A segunda parte (B), consiste em uma frase de quatro compassos repetida com 

pequenas variações rítmicas, decorrentes da adequação da música à letra (FIG. 172): 

 

FIG. 172 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A estrutura harmônica da seção é híbrida: a linha melódica hexacordal é apoiada 

por uma harmonia tonal que compreende apenas o acorde perfeito maior formado 

sobre o I grau e o acorde de sétima da dominante formado sobre o V grau (FIG. 173): 
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FIG. 173 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 2ª parte, análise harmônica. 

A ocorrência constante dos padrões melódicos do tipo 6-1 reforça o sentido 
modal da seção (FIG. 174): 

 

FIG. 174 – João do Vale, Alventino Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 2ª parte, padrões melódicos. 

A terceira parte (C) consiste em um período, considerando-se o sentido amplo 

do termo. A despeito do contraste melódico entre a primeira e a segunda frase, é 
possível defini-las como antecedente e consequente, com base em sua similaridade 

rítmica (FIG. 175): 

 

FIG. 175 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 3ª parte, estrutura fraseológica. 

Há aqui novamente uma estrutura harmônica híbrida, na qual uma linha 
melódica hexacordal é apoiada por uma harmonia que agrega elementos modais (o 

acorde de sétima da dominante formado sobre o IV grau, proveniente do modo 
dórico) e elementos tonais (o acorde de sétima da dominante formado sobre o V grau 

e o acorde perfeito maior formado sobre o I grau). Na cadência final da seção 
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observa-se a chegada ao I grau do modo mixolídio (I7), que estabelecerá o ambiente 

harmônico da seção seguinte (FIG. 176): 

 

FIG. 176 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 3ª parte, análise harmônica. 

Mais uma vez observa-se a ocorrência da fórmula melódica 6-1, dessa vez 

localizada na parte central da frase (FIG. 177): 

 

FIG. 177 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 3ª parte, padrões melódicos. 

A quarta parte (D) consiste em uma frase de quatro compassos com repetição; 

as pequenas variações rítmicas são decorrentes da adequação prosódica. A seção se 

destaca das anteriores por conta do jogo polifônico entre solista e coro (FIG. 178): 

 

FIG. 178 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 4ª parte, estrutura fraseológica. 
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Essa seção se distingue das anteriores não somente pela polifonia, mas também 
pela reintrodução do modo mixolídio, que até então só tinha ocorrido na introdução 
instrumental. Tanto as linhas melódicas como acompanhamento harmônico estão 
rigorosamente circunscritos ao referido modo (FIG. 179):  

 
FIG. 179 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 4ª parte, análise harmônica. 

Se nas seções anteriores, com linhas melódicas hexacordais, prevalecem as 
fórmulas melódicas do tipo 6-1, nessa seção, em mixolídio, observa-se a ocorrência 
do padrão 7-6-5, alternado com a célula 5-4-3-1 observada em seções anteriores (FIG. 

180): 

 
FIG. 180 – João do Vale, A. Cavalcanti e Ayres Viana. O canto da ema (1956), 4ª parte, padrões melódicos. 

 
4.1.2.3 Carcará (1965) 

Sobre a canção Carcará – parceria de João do Vale e José Cândido composta nos 
anos 1960, consagrada pela voz de Maria Bethânia no show Opinião – Caetano Veloso 
escreveu: 

Até hoje considero essa uma lindíssima canc ̧ão, composta num modo menor 
muito frequ ̈ente na música nordestina62 – a primitiva Banda de Pífanos de 
Caruaru, mesmo nas versões que faz de canções tonais conhecidas, atua 
sempre dentro desse modo – que parece transmitir a paisagem da região tanto 
quanto o sentimento básico dos seus habitantes: um misto de melancolia e 
firmeza. (VELOSO, 1997, p. 47) 

                                                
62 O modo a que Veloso se refere é o dórico. 



 

 

186 

A canção, como se pode observar a partir de um breve exame, apresenta um 
tratamento harmônico distinto das examinadas anteriormente. Nesse caso, linha 
melódica e estrutura harmônica são rigorosamente modais, permanecendo restritas 
ao material sonoro proveniente do modo dórico. Como se verá adiante, é possível que 
essa abordagem diferenciada esteja associada ao novo contexto sociocultural 
estabelecido na época em que a canção foi composta e registrada. Na gravação 
original, do próprio João do Vale (do LP O poeta do povo, lançado em 1965 pelo selo 
Philips), a música está estruturada em três seções (introdução, estrofe e refrão); após 
o refrão, há um retorno à segunda parte da estrofe, com novo texto, seguida 
novamente do refrão. O trecho examinado corresponde às três primeiras seções. 

Os dois primeiros compassos da introdução são apresentados a capella, ou seja, 
sem acompanhamento instrumental, com interpretação livre, em forma de recitativo, 
como ocorre com frequência na música de tradição oral. Após uma breve intervenção 
do violão (que apresenta o modo dórico) a canção prossegue a capella, dessa vez com 
contornos rítmicos mais definidos. No sexto compasso, o modo dórico é reafirmado 
na linha melódica, por meio da articulação de sua nota característica, o VI grau 
elevado (FIG. 181).  

 
FIG. 181 – João do Vale e José Cândido. Carcará (1965), introdução. 

A primeira parte (estrofe) é formada pelo encadeamento de quatro frases 
distintas. A terceira e quarta frases configuram-se como derivações da primeira, 
tendo como ponto em comum a constante abordagem da nota característica do modo 
dórico, o VI grau elevado; a segunda frase é contrastante. A estrutura, bastante livre, 
remete à ideia de improvisação, outro procedimento típico da tradição oral  (FIG. 182):  
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FIG. 182 – João do Vale e José Cândido. Carcará (1965), estrofe, estrutura fraseológica. 

A linha melódica e o acompanhamento harmônico abrangem exclusivamente 

elementos do modo dórico. A harmonia limita-se a dois acordes: o acorde perfeito 

menor formado sobre o I grau (Im), que representa o repouso, e o acorde de sétima 

da dominante formado sobre o IV grau (IV7), que contém a nota característica do 

modo (FIG. 183).  

 

FIG. 183 – João do Vale e José Cândido. Carcará (1965), estrofe, análise harmônica. 

No que concerne à estruturação melódica, observa-se a presença de uma 

fórmula característica do modo dórico, que consiste na abordagem do VI grau 

elevado a partir do arpejo do acorde de sétima menor formado sobre o I grau, 

resultando no padrão 1-b3-5-7-6. Esse clichê aparece completo apenas uma vez, nos 
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compassos iniciais da seção; as ocorrências subsequentes apresentam-se em uma 
configuração parcial 5-7-6 (FIG. 184). 

 
FIG. 184 – João do Vale e José Cândido. Carcará (1965), estrofe, células melódicas. 

O incisivo refrão que celebrizou a canção é constituído por quatro semifrases 
encadeadas, todas semelhantes. A segunda e a terceira semifrases contém pequenas 
variações decorrentes da adequação música/letra; a quarta frase, por sua vez, é uma 
repetição exata da primeira (FIG. 185).  

 
FIG. 185 – João do Vale e José Cândido. Carcará (1965), refrão, estrutura fraseológica. 

O acompanhamento harmônico prossegue de maneira similar, alternando o 
acorde perfeito menor formado sobre o I grau (Im) e o acorde de sétima da 
dominante formado sobre o IV grau (IV7). A assertividade da linha melódica pode 
ser atribuída ao emprego do 5º modo da escala pentatônica – conhecido na esfera da 
música popular como pentatônica menor – que já havia sido prenunciado em inflexões 
pontuais das seções anteriores (FIG. 186).  
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FIG. 186 – João do Vale e José Cândido. Carcará (1965), refrão, análise harmônica. 

A superposição do 5º modo da escala pentatônica, na linha melódica, ao modo 
dórico, no acompanhamento harmônico, não resulta, evidentemente, em nenhum 
choque, pois todos os sons do primeiro estão contidos no segundo (FIG. 187).  

 
FIG. 187 – relação entre o 5º modo da escala pentatônica e o modo dórico. 

Não se sabe exatamente em que medida João do Vale dependia dos músicos 
com quem trabalhava para estruturar suas composições. O mais provável é que suas 
canções nascessem apenas como linha melódica, recebendo tratamento harmônico 
posteriormente. Isso pode explicar a harmonia tonal de Pisa na Fulô e o hibridismo 
harmônico de O canto da ema, gravadas em plenos anos 50, no auge do sucesso 
comercial dos gêneros nordestinos, quando os intérpretes dessas canções eram 
acompanhadas por músicos “especialistas”, muito provavelmente influenciados pela 
tendência estilizante e urbanizante de Luiz Gonzaga. Nos anos 60, por sua vez, a 
música de Vale será adotada por músicos de classe média, de formação universitária, 
de esquerda, firmemente engajados na luta contra o regime militar e, sobretudo, 
interessados em resgatar a cultura popular autêntica. Talvez não seja coincidência 
que Carcará – um verdadeiro petardo contra a ditadura recém instaurada, sucesso na 
voz de Maria Bethânia, no antológico show Opinião – tenha recebido um tratamento 
harmônico mais puro e fiel às raízes nordestinas.  

 



 

 

190 

4.1.3 Matriz nordestina – considerações 

O exame das canções de Luiz Gonzaga e João do Vale revela alguns elementos 
recorrentes, comuns a ambos, que podem ser compreendidos como características da 
matriz nordestina, supostamente extensivas aos demais compositores desse grupo. 

Em primeiro lugar, observa-se o predomínio do modo mixolídio, que aparece em 
cinco das nove músicas examinadas, seguido pelo modo dórico, que ocorre em quatro 
músicas. O modo hexacordal, geralmente associado ao mixolídio (em alternância com 
este), ocorre em três músicas63. Outros modos diatônicos – jônico e eólio – ocorrem 
pontualmente, como parte de processos de intercâmbio modal ou em decorrência da 
tendência dos compositores de tangenciar o sistema tonal. 

O hibridismo harmônico, que implica em justaposição e/ou superposição de 
elementos modais e tonais, é outro aspecto recorrente nas composições analisadas. 
Apenas uma delas, Carcará, de João do Vale e José Cândido, apresenta-se circunscrita 
a um único modo (dórico), sem recurso a elementos advindos da tonalidade. 

A inflexão melódica descendente, por graus conjuntos, do VII ao V grau (7-6-5), 
recorrente em melodias elaboradas no modo mixolídio (ocorrendo eventualmente no 
modo dórico), constitui-se, ao que tudo indica, em importante elemento idiomático, 
fazendo-se presente nas cinco canções analisadas cujo modo de referência é o 
mixolídio64. Outra célula melódica que reveste-se de caráter idiomático, ocorrendo 
em sete das canções analisadas, é o movimento disjunto ascendente do VI ao I grau 
(6-1), bastante empregado em inflexões cadenciais dos modos hexacordal e dórico65. 

As recorrências observadas não definem a matriz nordestina em sua totalidade. 
O modo lídio, não encontrado nas composições de Gonzaga e Vale, ocorre com muita 
frequência, por exemplo, na música de Alceu Valença. De todo modo, o exame dessa 
pequena amostragem funciona como um indicador de características gerais.   

                                                
63 Evidentemente, essa amostragem não permite que se estabeleça uma suposta proporcionalidade com 
que tais modos ocorrem na música modal de matriz nordestina. Um dos critérios utilizados no processo de 
escolha das composições a serem analisadas, diga-se de passagem, foi a abrangência modal; por conta 
disso, é bem possível que o modo dórico tenha sido privilegiado. A audição da discografia completa de 
Luiz Gonzaga revela que o predomínio do modo mixolídio é ainda maior, seguido de perto pelo hexacordal.   
64 A fórmula pela qual essa inflexão é antecedida pelo arpejo do acorde de sétima do I grau, no modo 
mixolídio (1-3-5-7-6-5), que aparece na versão instrumental de Baião, configura um clichê que evoca de 
imediato a musicalidade nordestina. 
65 Esse movimento melódico integra as chamadas “cadências nordestinas” sistematizadas por Acácio 
Piedade (2011, p. 107), mencionadas no capítulo anterior (ver p. 97).  
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4.2 A matriz afro-brasileira 

Como já foi mencionado anteriormente, as categorizações empregadas no 
presente estudo têm a finalidade exclusiva de agrupar compositores a partir de 
afinidades, propiciando bases consistentes para discussão. O universo afro-brasileiro 
é muito amplo e permeia as mais diversas manifestações artísticas e culturais; cabe 
advertir, portanto, que a expressão “matriz afro-brasileira”, longe de pretender 
abarcar todo esse universo, é usada aqui, especificamente, para reunir um certo tipo 
de composição popular que dialoga com uma musicalidade afro-brasileira construída 
a partir da influência iorubana66, que encontra no Recôncavo Baiano seu repositório 
simbólico e no 5º modo da escala pentatônica seu principal índice sonoro. Esse 
diálogo, de modo geral, encontra-se disperso, em meio a outras tendências, na obra 
de compositores como Dorival Caymmi, Baden Powell, Gilberto Gil, Milton 
Nascimento e Sérgio Santos67. A opção pelo exame da obra de Caymmi e Powell – 
que, do mesmo modo que os demais compositores mencionados, não se dedicaram 
exclusivamente à musicalidade de matiz africano – deve-se não somente à relevância 
de sua música, mas também ao fato de que suas incursões nessa linha de composição 
apresentam-se claramente delimitadas no interior de sua obra, vinculadas a 
expressões que as definem como parte de um “projeto estético”: as canções praieiras e 
os afro-sambas, respectivamente. 

O fato de Dorival Caymmi só se ter aprofundado na religiosidade iorubana nos 
anos 1960, duas décadas depois de compor as canções praieiras, ou de Baden Powell 
ter composto os afro-sambas sem conhecer a Bahia, apenas com base em um disco de 
música do Recôncavo Baiano, é de somenos importância e não diminui a relevância 
de seus projetos estéticos. A própria noção de “cultura afro-brasileira” é uma 
construção intelectual que não reflete, necessariamente, a realidade. O que dizer da 
arte? O que importa, no presente trabalho, é a maneira como os elementos 
provenientes dessa musicalidade remetem efetivamente a uma imagem sonora de 
“afro-brasilidade”.  

                                                
66 Sabe-se que a presença africana no Brasil não se resume à cultura yorubá, pelo contrário. A influência dos 
bantu é muito mais significativa, como relata Lopes (2004). Mas a cultura yorubá acabou prevalecendo na 
construção desse imaginário, a partir de uma tendência idealizante dos primeiros antropólogos brasileiros, 
responsáveis pela polarização yorubá/bantu: “a e ̂nfase nos ‘yoruba ́’ e a minimizac ̧a ̃o dos ‘bantu’ eram parte de 
um a ́vido esforc ̧o de fornecer uma imagem positiva do Brasil negro, e particularmente da Afro-Bahia, ao resto do 
mundo” (SANSONE, 2002, p. 255). 
67 Na música de Milton Nascimento e Sérgio Santos, ambos de origem mineira, observa-se uma afro-brasilidade 
com pronunciados traços bantu. 
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4.2.1 Dorival Caymmi 

Dorival Tostes Caymmi nasceu em Salvador em 30 de abril de 1914. Foi criado 
em um ambiente musical: o pai, funcionário público e músico amador, tocava violão, 
bandolim e piano; a mãe, dona de casa, cantava muito bem. Ouvindo os pais, tomou 
gosto pela música; ainda menino, cantava no coro da igreja, com sua voz de baixo.  

Aos 13 anos, depois de iniciar o curso ginasial, abandona os estudos para 
trabalhar como auxiliar de escritório no jornal O Imparcial. Com o fechamento do 
periódico, em 1929, passa por diversos empregos. Em 1935, é aprovado em concurso 
para escrivão da coletoria estadual, cargo para o qual não chega a ser nomeado. No 
mesmo ano, começa a participar de alguns programas na Rádio Clube da Bahia e, no 
ano seguinte, vence um concurso de músicas carnavalescas, com o samba A Bahia 
também dá.   

Em 1938, aos 23 anos, Caymmi embarca em um ita68, o Itapé, com destino ao Rio 
de Janeiro, com o intuito de realizar o curso preparatório de Direito e conseguir um 
emprego como jornalista, profissão que já havia exercido em Salvador. Incentivado 
por amigos, muda de ideia e decide enveredar novamente pela música: apenas dois 
meses depois de sua chegada ao Rio de Janeiro, apresenta-se na Rádio Tupi, 
cantando o samba O que é que a baiana tem?, de sua autoria. A composição acaba 
sendo incluída na trilha sonora do filme Banana da terra, de Ruy Costa e Wallace 
Downey, interpretada por Carmem Miranda69. A partir daí, sua carreira deslancha.  

A produção de Caymmi, embora pouco numerosa, foi constante: entre 1939, 
quando registrou seu primeiro 78 rotações, e 1991, quando gravou seu última 
participação em disco, o CD Família Caymmi em Montreaux, foram 30 discos de 78 
rotações e 15 LPs. Morreu em 16 de agosto de 2008, deixando um legado inestimável 
de pouco mais de uma centena de canções. 

O discurso de Caymmi – observado na leitura de suas entrevistas – revela um 
homem bastante culto, interessado em literatura, artes plásticas e música de concerto; 
                                                

68 Designação genérica para navios a vapor brasileiros, pertencentes à Companhia Nacional de Navegação 
Costeira, que realizavam a cabotagem, transportando cargas e passageiros do norte ao sul do Brasil, na 
primeira metade do século XX. Seus nomes, em tupi-guarani, eram iniciados pelas sílabas ita. O termo 
ingressaria no imaginário popular pelas mãos de Caymmi, com a canção Peguei um ita no norte, inspirada 
em sua jornada. 
69 Essa colaboração seria um divisor de águas na carreira de ambos: além de ter representado o primeiro 
sucesso de Caymmi como compositor, foi a primeira vez que Carmem Miranda, aconselhada por Caymmi, 
apresentou-se vestida de baiana. 
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sua formação musical, entretanto, é de um autodidata. De todo modo, demonstra 
uma consciência incomum em seu processo criativo: 

Acredito que todo compositor como eu, que não sabe música, compõe 
imaginando a linha melódica, confrontando semelhanças com outras canções, 
pesando a força lírica, procurando as palavras. Faço minhas músicas em geral 
andando na rua, nos lugares em que posso falar sozinho.70 

Essa consciência permite que ele reconheça na obra de compositores de música 
de concerto processos similares àqueles que descobriu intuitivamente: 

Depois, naturalmente, como autodidata à procura de uma erudição, eu fui me 
encontrar em Debussy, Ravel, Mussorgsky, Bach, Grieg, com aquelas 
harmonias tão estranhas. Tudo isso vim a encontrar depois. E vi que tinha 
certa razão, né?71 

A despeito dessa identificação com compositores da música de concerto, 
Caymmi opta, conscientemente, pela espontaneidade: 

Meus amigos músicos e homens de letras diziam: “Caymmi, não estude que 
você vai se perder”. Perde o espontâneo e fica um homem assim, talvez 
medíocre. Aceitei os conselhos e mantive meu negócio nesse terra-a-terra com 
violão.72 

Com base nessa intuição consciente, Dorival Caymmi constrói uma obra cuja 
força reside justamente na delicadeza e na simplicidade, e ainda, na propriedade com 
que consegue captar e exprimir o imaginário popular. E quando canta o mar, em suas 
Canções Praieiras, essa expressão vem repleta de modalismo, como se verá a seguir. 

 

                                                
70 Entrevista à Revista de Música Brasileira nº 4, publicada em janeiro de 1955. In: MARIZ, 1977 
71 Entrevista concedida à revista Veja, em maio de 1972. In: DE SOUZA; ANDREATO, 1979 
72 Idem. 
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4.2.1.1 Lenda do Abaeté (1954) 

A canção Lenda do Abaeté, que retrata a mitologia em torno da lagoa do Abaeté, 
situada no bairro de Itapuã, em Salvador (BA), foi gravada por Dorival Caymmi 
originalmente em 1948, em disco de 78 rotações lançado pelo selo RCA Victor. No 
presente estudo será examinada a versão de voz e violão registrada no primeiro LP 
de Caymmi, o antológico Canções praieiras, lançado em 1954 pelo selo Odeon.  

A composição, com estrutura narrativa, obedece à seguinte estrutura formal: 

Tabela 4: estrutura formal da canção Lenda do Abaeté.  
intro A B1 B2 C A2 

A introdução, um ostinato de baixo em modo frígio, instaura uma atmosfera de 
mistério que prepara a narrativa que será apresentada em seguida (FIG. 188).  

 
FIG. 188 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), introdução. 

A primeira parte (A) consiste em quatro articulações da mesma semifrase 
(correspondendo a dois versos distintos, cada um inflexionado duas vezes), acrescido 
de uma extensão que reitera o último inciso (FIG. 189):  

 
FIG. 189 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica, elaborada no 5º modo da escala pentatônica (pentatônica 

menor), é sustentada por um acompanhamento harmônico híbrido que mescla 
acordes provenientes dos modos eólio e dórico, resultando em uma linha cromática na 
voz superior (FIG. 190):  
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FIG. 190 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), 1ª parte, análise harmônica. 

O hibridismo harmônico é condizente com o sincretismo com o qual a lenda foi 
construída, que envolve elementos das mitologias ameríndia e afro-brasileira 
(RISÉRIO, 1993, p. 79). Se o nome da lagoa vem de Abaité, termo tupi que significa 
“medonho” ou “funesto”, a linha melódica de Caymmi, em contrapartida, evoca 
nitidamente uma sonoridade afro-brasileira. 

A segunda parte (B), constitui um período simples, contrastante, com extensão 
resultante da repetição do último inciso, em processo similar ao observado na 
primeira parte (FIG. 191):  

 
FIG. 191 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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A linha melódica, em modo eólio, é apoiada por harmonia híbrida que agrega 
acordes provenientes dos modos eólio e lócrio; o V grau abaixado, característico do 
segundo modo, confere uma sutil inflexão blues ao trecho73. O padrão harmônico 
apresentado na primeira parte, caracterizado pela condução cromática resultante do 
intercâmbio dos modos eólio e dórico, reaparece na ponte que conduz à repetição ou à 
terceira parte (FIG. 192).  

 
FIG. 192 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), 2ª parte, análise harmônica. 

Essa intensificação do hibridismo harmônico, com a inclusão de um inesperado 
modo lócrio, acompanha o sincretismo da poesia de Caymmi, evidenciado na “rima 
trilíngue” (RISÉRIO, 1993, p. 81), que relaciona os termos Abaeté (tupi), Batucajé 
(híbrido de banto e iorubá) e quiser (português).  

A terceira parte (C) é construída pelo encadeamento de quatro frases similares, 
com pequenas variações decorrentes da adequação da música à letra (FIG. 193):  

                                                
73 Essa sonoridade, que ocorre aqui apenas no âmbito da harmonia, aparece de forma mais evidente, 
articulada também na linha melódica, em Noite de Temporal, como se verá adiante. 
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FIG. 193 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), 3ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica, em modo menor hexacordal, é apoiada por acompanhamento 

harmônico híbrido que intercala acordes originários dos modos eólio e dórico, 

reaproveitando elementos da primeira parte (FIG. 194).  

 

FIG. 194 – Dorival Caymmi. Lenda do Abaeté (1954), 3ª parte, análise harmônica. 
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4.2.1.2 Noite de temporal (1959) 

Noite de temporal foi gravada originalmente em 1940, em 78 rpm lançado pelo 
selo Odeon. A versão aqui examinada, em voz e violão, está registrada no LP Caymmi 

e seu violão, lançado em 1959, também pela Odeon.  

A canção é estruturada conforme o esquema formal abaixo: 

Tabela 5: estrutura formal da canção Noite de temporal.  
intro A B1 intro A B2 intro A 

A introdução consiste em um ostinato sobre o acorde de perfeito menor formado 
sobre o I grau, que tem a função de estabelecer o centro tonal. Ainda não é possível 
definir o modo, pois o acorde é comum a três: eólio, dórico e frígio (FIG. 195):  

 
FIG. 195 – Dorival Caymmi. Noite de temporal (1959), introdução (cc. 1-4). 

A partir do 13º compasso da introdução ocorre uma variação, com a inflexão da 
sexta do acorde caracterizando o modo dórico. Nos dois últimos compassos o padrão 
inicial é reestabelecido (FIG. 196). 

 
FIG. 196 – Dorival Caymmi. Noite de temporal (1959), introdução (cc. 13-23). 
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A primeira parte (A) é composta por duas articulações de um inciso estendido 

(a) – que ocupam espaços equivalentes ao de períodos –, seguidas de um conjunto de 

quatro semifrases similares (b, b’...) (FIG. 197):  

 

FIG. 197 – Dorival Caymmi. Noite de temporal (1959), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica permanece circunscrita ao 5º modo da escala pentatônica 

(pentatônica menor), apoiada pelo ostinato sobre o acorde de tônica apresentado na 

introdução. A articulação reiterada da célula melódica 1-7-1 consolida o caráter afro-

brasileiro da melodia (FIG. 198).  

 

FIG. 198 – Dorival Caymmi. Noite de temporal (1959), 1ª parte, células melódicas. 

A segunda parte (B) é composta por três frases encadeadas: à primeira frase (a) 

segue-se uma variação condensada (a’) e uma derivação (b) (FIG. 199). A seção pode ser 

compreendida como um período, no sentido amplo do termo; sob essa perspectiva, as 

frases a e a’ corresponderiam ao antecedente e a frase b, ao consequente. 
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FIG. 199 – Dorival Caymmi. Noite de temporal (1959), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

Nas duas primeiras frases (a e a’) a linha melódica apresenta-se em modo lócrio; 

a articulação incompleta do modo (limitada aos graus I, III, IV e V) remete à escala de 
blues74; o acompanhamento harmônico combina acordes provenientes dos modos 
lócrio e eólio. Na terceira frase (b), a melodia em modo eólio é apoiada por harmonia 
que mescla acordes formados nos modos eólio e frígio (FIG. 200).  

 
FIG. 200 – Dorival Caymmi. Noite de temporal (1959), 2ª parte, análise harmônica. 

                                                
74 Não se sabe até que ponto Caymmi era permeável à influência de gêneros musicais norte-americanos 
como o blues ou o jazz. O exame de sua obra sugere que não. De todo modo, a quinta bemolizada acaba 
fortalecendo a ponte entre duas musicalidades que, embora distintas, guardam muitos traços em comum: 
a afro-brasileira e a afro-americana. 
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4.2.2 Baden Powell 

Baden Powell de Aquino nasceu no município de Varre Sai (RJ), em 6 de agosto 
de 1937. Ainda pequeno vai morar no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, 
onde cresce ouvindo as rodas de choro organizadas por seu pai, o sapateiro, chefe de 
escoteiros e violinista amador Lilo de Aquino. Com 8 anos demonstra interesse pelo 
violão e o pai leva-o para tomar aulas com o célebre violonista Jayme Florence, o 
Meira. Estuda com ele durante cinco anos, obtendo uma formação que contemplava 
não somente a técnica, mas também a linguagem musical, com ênfase nos gêneros 
tradicionais cariocas, o samba e o choro.  Com 13 anos já toca em bailes nos subúrbios 
cariocas; aos 15 anos, obtém registro de músico profissional e começa a tocar em 
boates da zona sul carioca; aos 18 anos, passa a integrar o conjunto de Ed Lincoln, 
tocando jazz na Boate Plaza, em Copacabana. Seu talento desperta atenção e ele 
torna-se músico bastante requisitado para shows e gravações.  

Em 1959, grava seu primeiro disco solo, Apresentando Baden Powell e seu violão, 
lançado pelo selo Philips. Mas o grande impulso em sua carreira viria três anos mais 
tarde, quando conhece Vinícius de Moraes, que se torna um de seus parceiros mais 
constantes:  

Os dois se conheceram na mesma época, e através de um amigo comum, o 
empresário Nilo Queirós [...]. Nilo reuniu-os em seu apartamento na av. 
Atlântica, esquina com a rua Duvivier, com a intenção de que daquele 
encontro saísse alguma coisa. Depois de ouvir Baden a noite inteira, tocando 
inclusive Villa-Lobos, Vinícius fez-lhe o convite. [...] O que ele não imaginava 
era que, ao entrar no apartamento de Vinícius no parque Guinle, fosse ficar 
quase noventa dias trancado ali, tomando o maior e melhor porre de sua vida 
e do qual sairia com 25 canções e uma nova carreira pela frente. (CASTRO, 
1991, pp. 305-306) 

Nessa safra de composições geradas por esses quase três meses de clausura 
criativa, destacam-se os afro-sambas, um marco na produção musical do anos 1960: 

Daquele retiro etílico-musical nasceram, entre outras, “Consolação”, [...], 
“Berimbau” e quase todos os afro-sambas [...]. Uma produção extraordinária, 
em número e qualidade, principalmente considerando-se o que eles beberam 
naqueles três meses e o fato de Baden ter conseguido dar um clima tão baiano 
aos afro-sambas sem nunca ter ido à Bahia. (CASTRO, 1991, p. 306) 

O fato de não conhecer a Bahia não impediu que Powell mergulhasse de fato na 
musicalidade afro-brasileira. Essa imersão se deu a partir de registros sonoros que o 
compositor, ao que tudo indica, assimilou muito bem: 
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Quanto ao clima da Bahia, Baden ouviu um extenso briefing de Vinícius, que 
se preparava para fazer aquele ciclo de canções, e os dois tiveram como guia 
sonoro um disco de folclore baiano que o poeta recebera de seu amigo Carlos 
Coqueijo. Deste disco constavam as receitas de samba-de-roda, pontos de 
candomblé e partes de berimbau. (CASTRO, 1991, p. 306) 

Segundo relato do próprio Baden Powell, as aulas que recebeu do compositor e 
arranjador pernambucano Moacir Santos, no início dos anos 1960, contribuíram 
decisivamente para a composição dos afro-sambas: 

Moacir me passava exercícios de composição em cima dos sete modos gregos, 
os modos litúrgicos do canto gregoriano. Foram esses exercícios que viriam a 
se tornar mais tarde os afro-sambas.75 

Esse depoimento, além de revelar sua consciência sobre o modalismo, é um 
indicador da presença da concepção modal pós-tonal nas práticas teóricas de música 
popular no Brasil já naquela época. 

Baden Powell morreu em 26 de setembro de 2000, deixando um legado de mais 
de 50 álbuns gravados e cerca de 200 composições. A maior parte da obra de Baden 
Powell é tonal, o que pode ser atribuído a uma formação musical centrada em 
gêneros como o choro, o samba, a bossa-nova e o jazz. Mas foi em seu breve 
mergulho na musicalidade afro-brasileira, secundado pela poesia de Vinicius de 
Moraes e pelas lições de modalismo de Moacir Santos, que produziu um dos mais 
originais ciclos de canções da música popular brasileira. 

 

4.2.2.1 Berimbau (1963) 

Berimbau é um dos maiores sucessos de Baden Powell. Composta em parceria 
com Vinícius de Moraes, a canção foi gravada inúmeras vezes, pelos mais diversos 
intérpretes. Os portais especializados em música popular brasileira Cliquemusic76 e 
Discos do Brasil77 – que, cabe ressaltar, não pretendem contemplar a produção 
discográfica brasileira em sua totalidade – registram respectivamente 71 e 79 
gravações de Berimbau. O próprio Baden Powell, conforme se verifica nesses portais, 
gravou a composição mais de uma dezena de vezes. A tarefa de eleger uma gravação 
de referência para exame no presente estudo, portanto, é bastante difícil. Nesse caso, 

                                                
75 Entrevista publicada no jornal O Globo, Segundo Caderno, 24/03/2000 
76 http://cliquemusic.uol.com.br/ 
77 http://www.discosdobrasil.com.br/ 
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optou-se por uma transcrição standard, que agrega os elementos mais recorrentes nas 

gravações existentes. A canção se estrutura essencialmente como forma binária (A-
B), precedida de uma introdução que serve ainda como ponte entre as seções. 

A introdução, de oito compassos, reproduz o toque característico de berimbau 

empregado na capoeira Angola78. A célula, que alterna duas alturas à distância de um 

tom – normalmente vinculada ao movimento melódico da subtônica (VII grau 

abaixado) à tônica – é aplicada ao movimento entre III e IV graus, harmonizado à 

maneira de falso-bordão, com a alternância dos acordes Im7 e IV, provenientes do 

modo dórico, sobre um pedal de tônica  (FIG. 201):  

 

FIG. 201 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Berimbau (1963), introdução. 

A primeira parte (A) é constituída por cinco frases encadeadas na forma a-a-b-
b-a – sendo a frase b transposição da frase a –, seguidas de uma codetta que consiste 

em uma reexposição resumida (em quatro compassos) da introdução, servindo de 

ponte para a segunda parte (FIG. 202).  

 

FIG. 202 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Berimbau (1963), 1ª parte, análise harmônica. 

                                                
78 As células constituintes do Toque de Angola são recorrentes na música popular brasileira, como se verá 
adiante no exame das músicas Quebra-pedra, de Tom Jobim, e Domingo no Parque e Parabolicamará, de 
Gilberto Gil. 
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A linha melódica e o acompanhamento harmônico permanecem rigorosamente 

circunscritos ao modo eólio; a polarização entre tônica e subtônica, no âmbito da 

melodia, é acompanhada, no plano harmônico, pelo uso de acordes de sétima menor 

formados sobre I e V graus. A reapresentação da célula da introdução, na codetta, 

promove o retorno ao modo dórico (FIG. 203):  

 

FIG. 203 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Berimbau (1963), 1ª parte. 

A segunda parte (B), consiste em um período duplo, seguido de nova articulação 

da codetta. A diferença entre antecedente e consequente reside apenas no acorde final, 

suspensivo no primeiro e conclusivo no segundo (FIG. 204). 

 

FIG. 204 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Berimbau (1963), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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A estrutura harmônica da seção é híbrida: a linha melódica, em modo eólio, é 

apoiada por uma harmonia tonal – com largo emprego  de dominantes secundárias – 

que tem como único elemento modal o acorde de sétima maior formado sobre o II 

grau abaixado (bII7M), proveniente do modo frígio, inserido pontualmente para 

produzir um efeito suspensivo no final do antecedente. A codetta traz novamente a 

sonoridade do modo dórico (FIG. 205).  

 

FIG. 205 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Berimbau (1963), 2ª parte, análise harmônica. 

Essa canção é estruturada a partir de uma fórmula bastante recorrente na obra 

de Baden Powell: uma primeira parte construída sobre um modalismo mais puro, 

com acompanhamento harmônico circular e melodia sintética – com maior ênfase em 

sua configuração rítmica –, seguida de uma segunda parte com harmonia de caráter 

tonal, marcada por progressões e marchas harmônicas, sustentando uma linha 

melódica de contornos mais amplos. A canção a ser examinada a seguir, Consolação, 

apresenta formato semelhante.  
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4.2.2.2 Consolação (1963) 

O primeiro registro vocal da canção Consolação, parceria de Baden Powell e 
Vinícius de Moraes, foi de Elizeth Cardoso, no LP Elizeth interpreta Vinícius, lançado 
em 1963 pelo selo Copacabana.  Essa versão obedece à seguinte estrutura formal: 

Tabela 6: estrutura formal da canção Consolação.  

intro A B intro A B intro A’ 

A introdução, criada pelo arranjador Moacir Santos, estabelece o centro tonal 
alternando material harmônico proveniente dos modos dórico e frígio (FIG. 206). 

 
FIG. 206 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), introdução. 

A primeira parte (A) consiste em seis frases encadeadas, constituindo uma 
estrutura a-a|b-b|c-c (FIG. 207):  

 
FIG. 207 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), 1ª parte, estrutura fraseológica. 
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A seção é estruturada exclusivamente sobre o 5º modo da escala pentatônica 

(pentatônica menor): a linha melódica circula por todos os sons da escala, enquanto o 

acompanhamento harmônico limita-se a um ostinato sobre o acorde de sétima menor 

formado sobre o I grau79 (FIG. 208).  

 

FIG. 208 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), 1ª parte, análise harmônica. 

A segunda parte (B) constitui um período duplo com consequente estendido. 

Cabe observar que, embora o samba seja tradicionalmente escrito em compasso 

binário, seu ciclo rítmico obedece a uma periodicidade quaternária; o primeiro 

compasso, portanto, pode ser interpretado como “compasso  anacrústico”(FIG. 209). 

 

FIG. 209 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), estrutura fraseológica. 

                                                
79 A delimitação do material harmônico empregado na primeira parte, vinculado exclusivamente à escala 
pentatônica, é uma característica dessa versão específica. Na primeira gravação instrumental de Baden 
Powell, no LP Baden a vontade, lançado em 1963 pelo selo Elenco, as “janelas” da linha melódica principal 
são preenchidas com inflexões do modo eólio e da escala blues. 



 

 

208 

Na linha melódica, em modo menor hexacordal, prevalece um subconjunto desse 

modo, que corresponde ao 5º modo da escala pentatônica (pentatônica menor); tal 

predomínio só é rompido por duas articulações pontuais do II grau (fá #), em 

momentos estratégicos. A harmonia, de caráter híbrido, alterna elementos modais e 

tonais (FIG. 210). 

 

FIG. 210 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), 2ª parte, análise harmônica. 

A linha melódica pode ser compreendida como produto do intercâmbio de dois 

modos distintos da escala pentatônica: o 5º modo (pentatônica menor) e o 2º modo, 

conhecido como pentatônica egípcia (FRIEDMANN, 2012, p. 39), ambos subconjuntos 

do modo menor hexacordal. Sob essa perspectiva, verifica-se que a inflexão do fá # 
resulta da justaposição do 2º modo (FIG. 211).  

 

FIG. 211 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), modos da escala pentatônica. 
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Na figura abaixo pode-se observar a relação entre os referidos modos (FIG. 212). A 

combinação dos dois resulta no modo menor hexacordal. 

 

FIG. 212 – combinação de modos (2º e 5º) da escala pentatônica. 

Na reexposição final da primeira parte (A’), a voz de Elizeth Cardoso e um coro 

masculino se alternam em um jogo de pergunta e resposta, no qual as inflexões das 

frases a, b e c, pela voz solista, são sempre contrapostas pela frase c, em bordão do 

coro. A atmosfera sonora é exclusivamente pentatônica e o acompanhamento 

harmônico – um ostinato sobre o acorde do I grau – cumpre apenas o papel de 

reiterar o centro tonal (FIG. 213). 

 

FIG. 213 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Consolação (1963), 1ª parte, reexposição. 
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4.2.2.3 Canto de Xangô (1966) 

Canto de Xangô foi gravado por Baden Powell e Vinícius de Moraes no 

antológico  LP Os afro-sambas de Baden e Vinícius – lançado pelo selo Forma em 1966. 

A faixa, arranjada por Guerra Peixe, é bastante extensa (6min 30s), considerando os 

padrões da indústria fonográfica; tal duração não decorre das dimensões da 

composição (que pode ser apresentada em cerca de 1min 20s), mas do largo uso de 

repetições que resultam na seguinte estrutura formal: 

Tabela 7: estrutura formal da canção Canto de Xangô, de Baden Powell e Vinícius de Moraes.  

intro A B C interlúdio A B C B C B C B coda 

A terceira parte (C) consiste em uma recombinação de elementos da primeira 

parte; este estudo, portanto, se limitará às duas primeiras seções (A e B). A primeira 

parte (A) obedece a uma forma interna a-a-b-c-d-b-d: as frases a e b constituem o 

núcleo da seção, como antecedente e consequente, respectivamente; a frase c, derivada 

de a, tem caráter de extensão; finalmente, o inciso d desempenha o papel de célula de 

ligação, funcionando simultaneamente como conclusão da frase c e início do trecho 

subsequente. Após a reapresentação da frase b o inciso d é novamente articulado, 

como conclusão da seção (FIG. 214):  

 

FIG. 214 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Canto de Xangô (1966), 1ª parte, estrutura fraseológica. 
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A linha melódica, no 5º modo da escala pentatônica (pentatônica menor), é 

apoiada por acompanhamento harmônico que alterna elementos modais (originários 

do modo eólio), e tonais (FIG. 215). Um dos elementos tonais, a inclinação para o acorde 

formado sobre o III grau (bIII) por meio da cadência IIm7-V7, revela-se ambígua, pois 

seus acordes constituintes também podem ser associados ao modalismo: IIm7 e V7 

de mi b maior correspondem, respectivamente, a IVm7 e bVII7 de dó eólio. 

 

FIG. 215 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Canto de Xangô (1966), 1ª parte, análise harmônica. 

A segunda parte (B) configura um período duplo de 16 compassos, com inícios 

semelhantes e conclusões contrastantes, formando uma estrutura a-b|a’-c (FIG. 216). 

Cabe observar que a seção é apresentada duas vezes, com variação harmônica na 

cadência final, resultando, ao fim e ao cabo, em um grande período de 32 compassos 

de estrutura a-b-a’-c|a-b-a’-c’. 
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FIG. 216 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Canto de Xangô (1966), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica transita no 5º modo da escala pentatônica (pentatônica menor) 
até a primeira parte do consequente, inclusive; na conclusão do consequente, a 
articulação do II grau (fá #) amplia o âmbito sonora e situa a melodia no modo menor 

hexacordal (sem VI grau). No antecedente, a harmonia mescla elementos tonais e 
modais, estes originários do modo eólio; no consequente, o emprego da 
permutabilidade modal resulta em uma linha de baixo cromática80. Como elemento 
de variedade, cada apresentação do período tem uma cadência final distinta: a 
primeira é suspensiva, com o emprego de acorde de sétima diminuta com função 
dominante da dominante (VIIº/V) no lugar da tônica, resultando em continuidade 
da linha cromática do baixo; a segunda é conclusiva, na tônica (FIG. 217).  

 
FIG. 217 – Baden Powell e Vinícius de Moraes. Canto de Xangô (1966), 2ª parte, análise harmônica. 

                                                
80 O segundo acorde do consequente (V7), embora seja um acorde de função dominante dirigindo-se a um 
acorde de função tônica, não exerce papel cadencial, sendo empregado para delinear a linha cromática de 
baixo. 
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4.2.3 Matriz afro-brasileira – considerações 

O exame das composições de Dorival Caymmi e Baden Powell aponta para 
alguns aspectos recorrentes, partilhados por ambos, que podem se configurar como 
peculiaridades da matriz afro-brasileira, supostamente extensivas a outras músicas 
da mesma tendência. 

O aspecto que mais chama a atenção – não somente como traço comum entre as 
canções, mas como elemento de diferenciação em relação a outras vertentes – é o 
predomínio do 5º modo da escala pentatônica (pentatônica menor), como referência de 
linha melódica; outro modo bastante presente nas música examinadas é o menor 

hexacordal. Cabe destacar ainda a ênfase dada ao movimento melódico que implica na 
resolução da subtônica na tônica (7-1), um indicador imediato de afro-brasilidade. 

No que se refere à estrutura harmônica, ambos os compositores recorrem com 
frequência ao material proveniente dos modos diatônicos, sobretudo daqueles que 
têm o modo menor hexacordal como subconjunto: dórico e eólio. Mas enquanto Caymmi 
se aprofunda no modalismo e, para conferir outros matizes às suas harmonias, 
mergulha em modos mais inusitados como o frígio e até mesmo o lócrio, Powell, 
grosso modo, dá preferência às cadências tonais como elemento de variedade e 
movimento.  

Considerando-se o tamanho da amostragem (apenas cinco músicas), frente à 
complexidade da esfera cultural afro-brasileira, nem seria necessário lembrar que os 
elementos recorrentes aqui relacionados estão muito longe de definir a matriz afro-
brasileira em sua totalidade. De todo modo, o exame dessa pequena amostragem 
aponta para algumas características gerais que permeiam o emprego de elementos 
modais de origem afro-brasileira na música popular brasileira. Independentemente 
das novidades que se possa descobrir na análise de outras composições vinculadas a 
essa matriz, desses e de outros autores, certamente serão encontrados, quase que 
infalivelmente, traços da escala pentatônica e do movimento melódico 1-7-1. 
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4.3 A vertente nacionalista – Tom Jobim e Edu Lobo 

O nacionalismo musical na música popular brasileira não chega a se constituir 
em movimento, sendo mais bem definido como tendência recorrente que permeia a 
obra de compositores de diversas gerações. Se o mergulho de Edu Lobo em uma 
temática musical inspirada na cultura popular brasileira, nos anos 1960, reflete uma 
opção não somente artística, mas político-ideológica, como resultado do engajamento 
em um projeto nacional-popular de inspiração revolucionária, a adesão de Tom 
Jobim à estética nacionalista, nos anos 1970, resulta de motivações exclusivamente 
artísticas e pessoais.    

Em debate promovido em 1965 pela Revista Civilização Brasileira, coube a Edu 
Lobo a tarefa de responder às críticas de José Ramos Tinhorão – que não reconhecia 
brasilidade nem na bossa-nova, nem na chamada canção de protesto, vertente a qual 
Lobo era normalmente associado à época. O compositor demonstra uma consciência 
muito clara do papel do artista na construção da identidade nacional: 

O período atual do Brasil, especialmente nas artes, é o de nacionalização. 
Estamos procurando conformar a produção surgida no país com a realidade 
nacional. O critério atual da música brasileira deve ser não filosófico, mas 
social, deve ser um critério de combate (LOBO; TINHORÃO et al, 1965, apud 
NERCOLINI, 2006, p. 128). 

A argumentação de Edu Lobo – que recorria ao ideário de Mário de Andrade, 
conferindo-lhe uma nova leitura, adaptada ao contexto da época – expressava um 
sentimento geral acerca do papel da música popular brasileira nos anos 1960: 

Assim como Mário, que afirmava que a música popular era nossa criação mais 
forte e bela, percebia-se entre os criadores de arte e cultura nos anos 60 que a 
música popular no Brasil ocupava um lugar privilegiado e que ela poderia 
contribuir decisivamente para as transformações sociais tão necessárias para o 
país. (NERCOLINI, 2006, pp. 128-129) 

 

O nacionalismo em Tom Jobim, por sua vez, não resulta de um engajamento 
político-ideológico, mas de um reposicionamento, localizado no início dos anos 1970, 
que envolveu não somente suas inquietações artísticas e existenciais, mas também a 
pretensão de dar continuidade à construção da música nacional, reivindicando para 
si, implicitamente, um papel central. Fábio Poletto observa que “Jobim parecia 
reverberar a noção de compositor nacional ocupada por Villa-Lobos no cenário (e no 
imaginário) cultural brasileiro do se ́culo XX” (POLETTO, 2010, p. 254). 
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A guinada estética empreendida por Tom Jobim nos anos 1970, portanto, deve 
ser compreendida também no âmbito da reconstrução de sua imagem nacional: o 
“bossanovista” dava lugar ao “maestro”, assumindo posição privilegiada em uma 
suposta “linhagem” musical brasileira. 

Jobim pareceu incorporar em suas aparições e intervenções públicas daquele 
período um discurso onde se desenhava uma espécie de genealogia da 
brasilidade, na qual se posicionava implicitamente como sucessor de Villa-
Lobos, o grande patrono (POLETTO, 2010, p. 268). 

Duas décadas depois, Jobim, passaria o bastão, simbolicamente, para Edu Lobo. 
Em texto introdutório do Songbook Edu Lobo, o “maestro soberano” escreve: “Eu vos 
saúdo em nome de Heitor Villa-Lobos, teu avô e meu pai” (CHEDIAK [org], 1994). 

A vertente aqui denominada “nacionalista”, portanto, reúne dois compositores 
que, a despeito das diferenças ideológicas, guardam algumas afinidades importantes: 
a pretensão à construção de uma música de caráter nacional, a partir do emprego de 
elementos da cultura popular, e a aproximação com a música de concerto. Outros 
compositores, como Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré e Sidney Miller, transitaram por 
essa vertente, atuando em linha semelhante à de Edu Lobo, mobilizados em torno de 
um projeto nacional-popular de esquerda; destes, apenas o primeiro sofreu alguma 
influência da música de concerto. De todo modo, fosse pela via da incorporação do 
material popular, fosse pela assimilação de elementos “eruditos”, todos acabariam 
encontrando no modalismo uma importante ferramenta de estruturação musical. 

 

4.3.1 Tom Jobim 

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nasceu em 1927, no Rio de Janeiro, 
no bairro da Tijuca; ainda pequeno, mudou-se com a família para o bairro de 
Ipanema. Iniciou sua formação musical aos 14 anos, tendo estudado com professores 
como Hans Joachim Koellreuter, Lúcia Branco, Leo Peracchi e Alceu Bocchino.  

No começo de sua carreira, no final dos anos 1940, Tom Jobim atua como 
pianista em casas noturnas cariocas; nesse ambiente, conhece Newton Mendonça, 
também pianista, com quem viria a desenvolver uma importante parceria musical, 
que inclui as “canções-manifesto” da bossa-nova: “Desafinado” e “Samba de uma 
nota só”. Em 1952, consegue emprego na gravadora Continental, como copista; dois 
anos depois passa a atuar como arranjador, sendo auxiliado inicialmente pelo 
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maestro Radamés Gnattali. Seu primeiro arranjo é para uma canção de sua autoria, 
Outra vez, gravada em 78 rotações por Dick Farney, em 1954. No mesmo ano lança 
com Billy Blanco o LP Sinfonia do Rio de Janeiro, com arranjos de Radamés Gnattali.  

Em 1956, Jobim conhece Vinicius de Moraes, que viria a se tornar seu parceiro 
mais constante; nessa ocasião, é convidado pelo poeta para musicar a peça Orfeu da 
Conceição. Dois anos depois, a dupla compõe o choro-canção Chega de saudade, que se 
consagra como marco inicial da bossa-nova. O maior sucesso da parceria, entretanto, 
viria em 1962, com Garota de Ipanema, uma das músicas mais executadas em todo o 
mundo. Nesse mesmo ano, Jobim viaja pela primeira vez aos EUA, onde participa, 
junto com outros artistas brasileiros, do Show da Bossa Nova, apresentado no Carnegie 
Hall. Depois de realizar quatro LPs solo nesse país, com arranjos de Claus Ogerman e 
Nelson Riddle, grava com Frank Sinatra, em 1967, o antológico LP Francis Albert 
Sinatra & Antônio Carlos Jobim.  

Em 1970, lança o LP Stone Flower, com arranjos de Eumir Deodato. Esse álbum 
representa um importante divisor de águas na obra de Jobim, pois indica o início da 
ruptura com a estética bossanovista e um interesse crescente por temas nacionais e 
pelo modalismo. Embora já houvesse uma eventual utilização de elementos modais 
em sua produção bossanovista, é a partir da fase “pós-bossa-nova”, iniciada com 
Stone Flower, que se observa uma utilização sistemática de procedimentos modais.   

A tendência nacionalista apresentada em Stone Flower é aprofundada em álbuns 
subsequentes, como Matita Perê (1973) e Urubu (1976). O depoimento do próprio 
Jobim acerca do LP Matita Perê revela a consolidação de um projeto estético claro: 

Matita Perê é um disco profundamente brasileiro, resultado de pesquisas que 
realizei sobre nossos sons e raízes nossas. Tudo que coloquei nele foi produto 
de um esforço que venho desenvolvendo há muito tempo sobre essa 
temática.81 

Sobre o LP Urubu, Fábio Poletto observa: 

Em um sentido mais amplo, o aparato retórico mobilizado em torno de Urubu 
confirma a percepção de que Jobim, de forma cada vez mais consciente, 
almejava articular seu projeto estético a índices historicamente valorizados da 
brasilidade e da modernidade (POLETTO, 2010, p. 259). 

Na década seguinte, Tom Jobim grava o LP Passarim, lançado em 1987 pela 
Verve Records; o álbum marca o início da colaboração com a Nova Banda, que iria 

                                                
81 Entrevista de Tom Jobim à Folha de Sa ̃o Paulo, 10/05/1973. In: POLETTO, 2010, p. 155. 
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acompanhá-lo até o fim da vida. Em 1994 lança seu último trabalho, o CD Antônio 

Brasileiro. Morre no mesmo ano, no dia 8 de dezembro, aos 67 anos, deixando um 
legado de cerca de 25 álbuns e mais de 250 composições. 

O modalismo de Tom Jobim é ampliado: além do recurso a outros materiais 
sonoros além dos gerados pelas escalas diatônica e pentatônica – como os modos 
provenientes das escalas acústica e octatônica – emprega frequentemente a modulação 

modal e o intercâmbio modal, e eventualmente, polimodalidade. Essa abordagem pode 
ser atribuída à sua sólida formação musical, e ainda, ao seu interesse pela música de 
concerto, sobretudo a partir da influência de compositores como Claude Debussy, 
Maurice Ravel e Heitor Villa-Lobos. A estreita convivência de Jobim com universo da 
música popular, contudo, confere às suas composições modais um frescor e uma 
vivacidade nem sempre encontrados na produção nacionalista dos chamados 
compositores eruditos. 

 

4.3.1.1 Caminho de pedra (1958) 

Embora a parte mais significativa da produção modal de Tom Jobim esteja 
localizada nos anos 1970, há exemplos pontuais de emprego do modalismo em fases 
anteriores. Um bom exemplo é a canção Caminho de Pedra, registrada originalmente 
por Elizeth Cardoso em 1958, no LP que é considerado o marco inicial da bossa nova, 
Canção do amor demais, lançado pelo selo Festa. Nessa gravação, com arranjo do 
próprio Jobim, a canção é estruturada da seguinte forma:  

Tabela 8: estrutura formal da canção Caminho de Casa, de Tom Jobim. 

intro A ponte A’ B A’’ ponte coda 

A breve introdução de dois compassos tem a função de estabelecer o centro 
tonal (lá) e apresentar o padrão harmônico circular que servirá de base para a 
primeira parte da canção, que consiste na alternância do acorde de sétima maior 
formado sobre o I grau (I7M), proveniente do modo jônico, e o acorde de sétima 
menor formado sobre o V grau (Vm7), proveniente do modo mixolídio. O intercâmbio 
modal é evidenciado não somente no acompanhamento harmônico, mas ainda na 
linha melódica executada pelas cordas, na qual se verifica a ocorrência intercalada 
das notas sol # e sol n (FIG. 218):  
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FIG. 218 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), introdução. 

A primeira parte (A), bem como suas repetições subsequentes, apresenta um 
procedimento distinto: o rodízio do material proveniente dos modos jônico e 
mixolídio, que produz um acompanhamento harmônico híbrido, sustenta uma linha 
melódica modal pura, circunscrita ao modo mixolídio (FIG. 219). Ao fim e ao cabo, a 
sonoridade que prevalece efetivamente é a do modo mixolídio; o emprego do 
intervalo de sétima maior sobre o I grau pode ser atribuído à necessidade de conferir 
estabilidade ao acorde (evitando o trítono presente no I grau do modo mixolídio) e, 
ainda, adequar uma canção de temática rural à estética bossanovista em formação.82 

 
FIG. 219 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), 1ª parte. 

A ponte que conduz à repetição da primeira parte (A’) é composta por dois 
momentos distintos: nos dois primeiros compassos observa-se o emprego da 
permutabilidade modal, com acordes provenientes dos modos jônico, lócrio, 
mixolídio e eólio, apoiados por um pedal de tônica, sustentando uma linha melódica 
de violoncelos que se caracteriza pela relação cromática entre seus incisos83; nos 
quatro compassos seguintes, a harmonia híbrida I7M-Vm7 sustenta linhas de violinos 
e violoncelos estritamente limitadas ao modo mixolídio (FIG. 220):  

                                                
82 A referida estética bossanovista não admitiria, por exemplo, o emprego da tríade maior sobre o I grau. 
Tal acorde solucionaria tanto o problema da estabilidade como o da pureza modal, mas violaria um dos 
“dogmas” principais desta estética, que interdita o uso de acordes consonantes. 
83 O cromatismo do trecho não resulta apenas do intercâmbio modal, mas é também decorrência de 
movimento melódico, no caso específico do segundo inciso: a nota lá b, não sendo proveniente do modo 
lócrio, configura-se como bordadura cromática ascendente. 
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FIG. 220 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), ponte para repetição da 1ª parte. 

A repetição da primeira parte (A’) apresenta linha melódica e acompanhamento 

harmônico idênticos, tendo o texto como único elemento de variação; a esta segue-se 

uma ponte que conduz à segunda parte. Embora apresente elementos modais (o 

acorde de sétima maior formado sobre o VII grau abaixado, originário do modo 

mixolídio, e o acorde de sétima maior formado sobre o II grau abaixado da 

tonalidade de sol, que provém do modo frígio e funciona como subdominante 

secundária), a referida ponte é essencialmente tonal, sobretudo por conta de seu 

caráter modulante, em direção ao centro tonal dó #. Um breve exame do trecho deixa 

claro que o emprego de elementos modais, nesse caso, está inteiramente subordinado 

à tonalidade: os referidos acordes servem para propiciar o movimento cromático na 

linha do baixo que culmina na dominante da tonalidade-alvo, G#7( b13), seguida do 

acorde de sexta aumentada formado sobre o II grau abaixado84 – conhecido entre os 

músicos populares como dominante substituta e aqui representado pela cifra subV7 – 

que desempenha a mesma função (FIG. 221). 

 

FIG. 221 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), ponte para 2ª parte. 

A segunda parte (B) é estruturada como um período paralelo, no qual o início 

do consequente é transposição do início do antecedente (FIG. 222). Tal transposição, 

como se verificará adiante, resulta da relação tonal entre as partes: enquanto o 

antecedente vincula-se ao centro tonal dó #, o consequente está associado ao centro 

tonal mi.  

                                                
84 Tal acorde, na realidade,consiste na segunda inversão do acorde de sétima da dominante formado sobre 
o V grau com alteração descendente da quinta.  
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FIG. 222 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

O contraste entre as partes da seção é estabelecido não somente pela mudança 
de centro tonal, mas por tratamentos harmônicos distintos. No antecedente, em dó #, 
observa-se a combinação de procedimentos modais e tonais: ao emprego da 
permutabilidade modal nos três primeiros compassos, com acordes provenientes dos 
modos frígio, dórico e eólio revezando-se sobre um pedal de tônica, segue-se uma 
cadência tonal na qual a função dominante é novamente desempenhada pela 
dominante substituta (subV7), elemento típico da estética bossanovista; a linha 
melódica acompanha o hibridismo da harmonia, mesclando elementos dos diversos 
modos, juntamente com a sensível (si #) proveniente da escala menor harmônica. Já 
no consequente, em mi, o acompanhamento harmônico híbrido, com acordes 
originários dos modos jônico e eólio apoiados por um pedal de tônica, sustenta uma 
linha melódica que transita exclusivamente pelo modo jônico (FIG. 223). 

 
FIG. 223 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), 2ª parte. 
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Após a reexposição da primeira parte (A’’), seguida de ponte similar à 
apresentada na figura 210, a canção se encaminha para a coda. Essa seção, repetida ad 

libitum para o final em fade-out85, consiste em uma frase de quatro compassos, 
composta por quatro incisos: o segundo e o terceiro incisos (b e c) são derivações do 
primeiro (a), enquanto o quarto inciso (d) é contrastante (FIG. 224):  

 
FIG. 224 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), coda. 

A despeito da ocorrência de semicadência, procedimento tipicamente tonal 
empregado para impulsionar o ciclo de repetições ad libitum, a seção soa francamente 
modal. O acompanhamento harmônico, que compreende acordes provenientes dos 
modos mixolídio, lídio e frígio (juntamente com a dominante tonal, oriunda do modo 
maior), apóia uma linha melódica na qual o intercâmbio dos modos é claramente 
delimitado em seus incisos: o primeiro inciso (a) situa-se no modo mixolídio 
(empregando, vale destacar, o clichê melódico 7-6-5); o segundo inciso (b) apresenta-
se em modo lídio; o terceiro inciso (c) promove a transição entre os modos lídio e 
frígio; o quarto inciso (d) evidencia o modo maior (FIG. 225). Cabe ainda observar que, 
devido ao caráter anacrústico dos incisos, os sons característicos do modo lídio (o IV 
grau elevado, ré #) e do modo frígio (II grau abaixado, si b) são articulados na linha 
melódica antes de aparecerem no acompanhamento harmônico.  

 
FIG. 225 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Caminho de pedra (1958), coda. 

Pode-se dizer que Caminho de pedra, com seus modalismos, antecipa a tendência 
estética que Jobim abraçará a partir dos anos 1970.  Não é sem razão que a coda dessa 
canção será reutilizada pelo compositor na gravação de Pato Preto (1996), canção que 
será examinada mais adiante. 
                                                

85 Procedimento de mixagem frequentemente empregado na música popular, que consiste em um 
decréscimo gradual e uniforme do volume geral da música até que se atinja o silêncio, produzindo a 
sensação de distanciamento. 
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4.3.1.2 O morro não tem vez (1963) 

Outro exemplo pontual de modalismo na fase bossanovista de Tom Jobim é o 
samba O morro não tem vez. O primeiro registro dessa música é uma versão 
instrumental presente no LP Antonio Carlos Jobim - The Composer Plays, lançado em 
1963 pelo selo Verve/Elenco. Embora conste crédito de arranjo para o alemão Claus 
Ogerman, não há indícios de sua interferência nessa faixa, que se limita a um diálogo 
entre o one finger piano de Jobim e a flauta do americano Leo Wright, secundados por 
uma seção rítmica composta de violão (Jobim, em overdub86), baixo acústico e bateria, 
em uma atmosfera de jam session que usualmente dispensa a figura do arranjador. O 
formato empregado reserva espaços para a apresentação do tema e improvisos 
subsequentes e reforça o caráter jazzístico: 

Tabela 9: estrutura formal de O morro não tem vez, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.  

exposição improvisos reexposição 
intro 

A B A A B A A 
coda 

 

A primeira parte (A) está estruturada como um período duplo a-a’|b-c, no qual 
a primeira frase do consequente (b), executada pelo piano,  consiste em uma 
transposição modificada da primeira frase do antecedente (a), executada pela flauta 
(FIG. 226):  

 
FIG. 226 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O morro não tem vez (1963), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

O contraste entre as partes da seção é produzido não somente pela mudança 
tímbrica, mas também por tratamentos harmônicos distintos. No antecedente, a linha 

                                                
86 Técnica de gravação bastante empregada na música popular, que consiste na adição de novas pistas 
sonoras sobre uma gravação já existente, que permite, nesse caso, que o solo de piano de Jobim seja 
acompanhado pelo próprio, ao violão. 
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melódica construída no quinto modo da escala pentatônica (pentatônica menor) é 

sustentada por harmonia circular em modo eólio, na qual os acordes de sétima 

menor formados sobre I e V graus (Im7 e Vm7) se alternam sobre um pedal de tônica; 

no consequente, a melodia prossegue no mesmo modo da escala pentatônica, sendo 

acompanhada, em contrapartida, por um encadeamento harmônico de caráter tonal 

nos seis primeiros compassos – com inclinações ao III e VI graus do modo menor, por 

meio de dominantes secundárias – que desemboca em uma cadência modal Im7–

Vm7–Im7, proveniente do modo eólio (FIG. 227):  

 

FIG. 227 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O morro não tem vez (1963), 1ª parte, análise harmônica. 

Em 1967 Jobim realizaria um novo registro da música, dessa vez em versão 

vocal, para o LP The Wonderful World of Antonio Carlos Jobim, lançado pelo selo 

Discovery. Não se sabe em que medida o americano Nelson Riddle, responsável 

pelos arranjos do LP, interferia nas harmonias de Jobim, mas o fato é que essa 

gravação apresenta-se bastante modificada em relação à anterior. No antecedente, a 

linha melódica pentatônica é sustentada por harmonia híbrida que alterna acordes de 

décima-terceira da dominante formados sobre o I grau e o VII grau abaixado, 

originários, respectivamente, dos modos mixolídio e eólio; essa superposição resulta 

em polimodalidade, evidenciada no momento em que soam simultaneamente o dó n, 
na melodia, e o dó #, terça do acorde A7(13), na harmonia. No consequente, produz-se 

uma modificação pontual por meio do emprego do acorde de sétima menor formado 

sobre o III grau (IIIm7) proveniente do modo jônico, no lugar do esperado acorde de 

sétima maior formado sobre o III grau abaixado (bIII7M), preparado pela dominante 

secundária do compasso anterior (FIG. 228). 
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FIG. 228 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O morro não tem vez (versão de 1967), 1ª parte, análise harmônica. 

A segunda parte (B) está estruturada como um período simples a-a’-a-b. 

Antecedente e consequente possuem inícios idênticos e finais distintos: a segunda 

semifrase do antecedente (a’) é uma repetição variada da primeira, enquanto a 

segunda semifrase do consequente (b) é contrastante (FIG. 229):  

 

FIG. 229 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O morro não tem vez (1967), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A seção se inicia em um novo centro tonal, dó. Nos seis primeiros compassos 

(correspondentes às semifrases a-a’-a), uma linha melódica pentatônica é sustentada 

por uma harmonia proveniente do modo eólio; nos dois compassos finais, 

correspondentes a semifrase final contrastante (b), uma inflexão pontual da escala de 

blues é acompanhada por um conjunto de acordes de nona aumentada que se 

configuram como poliacordes produzidos pela superposição de acordes provenientes 

de modos distintos, em um processo que envolve permutabilidade modal e 

polimodalidade (FIG. 230):  
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FIG. 230 – Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O morro não tem vez (1963), 2ª parte, análise harmônica. 

 

4.3.1.3 Quebra-pedra (1970) 

O LP Stone Flower, gravado em 1970 para o selo americano CTI Records, pode 
ser entendido como um divisor de águas na carreira de Tom Jobim, marcando a 
ampliação de seus horizontes para além da estética bossanovista, em um 
deslocamento temático conduzido por um viés nacionalista: 

Com Stone Flower, Jobim ambicionava implicitamente retomar a identificação 
de sua música com uma noção de brasilidade aparentemente perdida, no 
caldeirão que se transformara o cenário musical do Brasil no contexto do 
imediato pós 68 (POLETTO, 2010, p. 112) 

Talvez a música mais representativa da mudança de perspectiva promovida 
por esse álbum seja aquela que foi originalmente a faixa-título, Stone Flower, um 
baião instrumental que mais tarde seria rebatizado com um nome mais condizente 
com seu caráter extremamente brasileiro: Quebra-Pedra. A música, que nessa 
gravação teve arranjo de Eumir Deodato, consiste em uma sucessão de quadros 
sonoros, sendo estruturada da seguinte forma: 

Tabela 10: estrutura formal de Quebra Pedra, de Tom Jobim.  
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Os oito primeiros compassos da introdução já revelam as intenções estéticas 
que norteiam a elaboração da música. Antes de qualquer elemento melódico ou 
harmônico, são apresentadas inflexões puramente rítmicas: nos quatro compassos 
iniciais, um agogô executa uma célula típica de maracatu; nos quatro compassos 
seguintes, este dá lugar a um triângulo e uma bateria emulando zabumba, que 
introduzem o modelo rítmico do baião, que será o padrão de acompanhamento no 
decorrer da obra (FIG. 231).   

 
FIG. 231 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), introdução (cc. 1-8). 

A introdução prossegue com a entrada dos demais instrumentos da seção 
rítmica (violão, piano e baixo elétrico), juntamente com parte do naipe de sopros. O 
piano executa um ostinato em quintas paralelas (com a voz inferior duplicada pelo 
baixo elétrico), replicando padrões rítmicos típicos da zabumba; ao incluir apenas os 
graus tonais dó, fá e sol, esse ostinato cumpre o papel de evidenciar o centro tonal 
(dó), mas não o de definir a modalidade. Esta será fixada pelos sopros, em conjunto 
com o violão: nos quatro compassos iniciais, trombones em uníssono sustentam o III 
grau (mi) enquanto o violão executa, em ritmo de samba, um acorde de nona da 
dominante sobre o I grau, resultando no modo mixolídio; nos quatro compassos 
seguintes, flautas em uníssono contrapõem um III grau abaixado (mi b) que, apoiado 
pelo acorde menor com sétima e nona sobre o I grau, ao violão, sugere uma 
sonoridade dórica. A saída, nos quatro compassos finais, dos instrumentos 
encarregados de evidenciar a modalidade (violão e sopros), instaura uma atmosfera 
de neutralidade modal (FIG. 232):  



 

 

227 

 

FIG. 232 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), introdução (cc. 9-20). 

A introdução funciona como uma pequena síntese do que está por vir: 

cruzamento de gêneros musicais (maracatu, baião e samba); superposição de níveis 

de atividade rítmica (as notas longas dos sopros contra as células da seção rítmica); 

superposição de níveis de densidade harmônica (a quintas “ocas” do piano contra os 

densos acordes de nona do violão); finalmente, justaposição de modalidades 

(mixolídio x dórico), apoiadas pela justaposição de timbres (trombones x flautas). 

Esse hibridismo permeará toda a música, como se verá a seguir. 

A primeira parte (A), estruturada como um período paralelo, é marcada pela 

permutabilidade modal. No antecedente (cc. 21-28), uma linha melódica em modo 

mixolídio, executada por flautas e piano em uníssono, é apoiada pelo ostinato em 

quintas de piano e baixo que havia sido apresentado anteriormente na introdução; 

não há execução de acordes propriamente ditos, mas o conjunto formado por 

melodia e ostinato sugere um acorde de sétima da dominante sobre o I grau. Na 

primeira frase do consequente (cc. 29-32), que consiste em uma transposição bastante 

modificada da primeira frase do antecedente, a linha melódica (nesse momento 

executada somente pelo piano) desloca-se para o quinto modo da escala pentatônica 

(pentatônica menor) enquanto a harmonia, explicitada pela entrada do violão, percorre 

as subdominantes provenientes dos modos dórico (IV7) e eólio (IVm7); as flautas se 
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encarregam de salientar, com notas sustentadas, o movimento cromático gerado pelo 

intercâmbio modal. Na segunda frase do consequente (cc. 33-36), contrastante, a 

linha melódica em modo frígio (novamente executada em uníssono de flautas e 

piano) é acompanhada por uma harmonia (sugerida pelo ostinato) na qual se 

alternam o acorde de sétima da dominante sobre o I grau (I7), proveniente do modo 

mixolídio, e o acorde perfeito maior sobre o II grau abaixado (bII), proveniente do 

modo frígio (FIG. 233). 

 

FIG. 233 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), 1ª parte. 

A repetição da primeira parte (A’) mantém estrutura bastante similar, tanto no 

que se refere à harmonia como à instrumentação, apresentando apenas duas 

modificações: uma pequena variação melódica na segunda frase do consequente, 

com um mi b no lugar do ré b original (c. 50), que mantém a linha melódica no âmbito 

da escala pentatônica; e o acréscimo de uma codetta, com o ostinato deslocado para o 

centro tonal fá, sem definição de modo, servindo como transição para a seção 

seguinte (FIG. 234):  
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FIG. 234 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), repetição variada da 1ª parte. 

A seção seguinte, em lá b, é um pequeno interlúdio de quatro compassos, com 
repetição, que funciona como elemento de ligação e reaparecerá, com variações, em 
outros momentos da música. O trecho caracteriza-se pela sobreposição de planos 
rítmico-harmônicos, que resulta em defasagens na articulação das harmonias e em 
polimodalidade  (FIG. 235).  

 
FIG. 235 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), 1º interlúdio. 

Nos três primeiros compassos, a sobreposição opera apenas no plano rítmico: a 
defasagem entre as articulações das terças paralelas, no plano superior (mão direita 
do piano), e das quintas paralelas, no plano inferior (mão esquerda do piano, com 
baixo duplicando a segunda voz), não impede que se perceba com clareza a 
alternância entre os modos mixolídio e lídio. No último compasso, em contrapartida, a 
estruturação em camadas resulta em polimodalidade: enquanto as quintas paralelas, 
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no plano inferior, sugerem novamente o modo lídio, no plano superior, os acordes 

perfeitos maiores formados sobre o III grau abaixado (bIII) e V grau abaixado (bV), 

articulados em conjunto, remetem ao segundo modo da escala octatônica (FIG. 236):  

 

FIG. 236 – acordes perfeitos maiores formados no 2º modo da escala octatônica. 

A segunda parte (B), em mi b, consiste em uma frase de oito compassos, com 

repetição, em que a linha melódica executada pelo violino é apoiada por uma 

harmonia construída sobre um pedal de tônica em ostinato (FIG. 237). Nos quatro 

primeiros compassos, a linha melódica se restringe ao pentacorde menor, comum aos 

modos eólio, menor harmônico e dórico, dos quais procede o material harmônico do 

acompanhamento; nos compassos 63 e 64, melodia e harmonia movem-se para o 

modo lócrio, como elemento de contraste e tensão; nos compassos finais da seção (65-

66), o modo mixolídio, predominante nas seções anteriores, é reestabelecido.  

 

FIG. 237 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), 2ª parte. 

A terceira parte (C), em lá b, estruturada como frase de oito compassos, consiste 

em uma linha melódica87 executada por piano e voz em uníssono, apoiada por um 

acompanhamento harmônico construído sobre um pedal de tônica em ostinato. 

                                                
87 Poletto (2010, p. 119) observa que essa linha melódica é uma citação literal de Na Corda da Viola, 
composição de Villa Lobos incluída em seu Guia Prático. 
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Enquanto a linha melódica permanece limitada ao âmbito do modo mixolídio, a 
harmonia – cujos movimentos internos e intercâmbios de modo são destacados por 
um contracanto em notas longas executado por trombone e flauta em uníssono – se 
inicia em modo mixolídio e avança, em um processo progressivo de “escurecimento” 
do colorido modal, até atingir o ápice de tensão com o modo frígio (FIG. 238). 

 
FIG. 238 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), 3ª parte. 

Segue-se a segunda exposição do interlúdio, em nova tonalidade (mi), mas com 
estrutura rítmico-harmônica idêntica. Somando-se ao deslocamento de centro tonal, 
há uma pequena variação de instrumentação, com a adição de flautas duplicando a 
mão direita do piano (FIG. 239).  

 
FIG. 239 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), 2º interlúdio. 

A música prossegue com a reapresentação da terceira parte (C’) em nova 
tonalidade (lá). Se por um lado a instrumentação apresenta-se mais densa e variada, 
por outro lado a estrutura harmônica é rigorosamente a mesma. O elemento novo é a 
ponte (cc. 89-92) que prepara a repetição da seção: flautas e piano em terças paralelas, 
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sem nenhum acompanhamento, sugerem uma harmonia em que os modos jônico e 
eólio se alternam (FIG. 240). 

 

FIG. 240 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), reapresentação da 3ª parte. 

A quarta parte (D) consiste em um período de estrutura a-a’|a’’-b, acrescido de 
uma ponte de quatro compassos (cc. 101-104), que replica a estrutura do interlúdio e 
conduz à repetição da seção. O antecedente restringe-se ao modo lídio, com uma 
linha melódica que reitera a nota característica do modo, apoiada por um ostinato em 
quintas paralelas; o consequente se inicia em lídio e termina em mixolídio, com um 
clichê rítmico-melódico que emula um toque característico de berimbau (FIG. 241). 

 
FIG. 241 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1970), 4ª parte. 

A coda consiste em repetidas apresentações do interlúdio, com pequenas 
variações nas quais a célula octatônica do compasso final é substituída por padrões 
equivalentes nos modos eólio e dórico (FIG. 242):  
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FIG. 242 – Tom Jobim. Quebra-pedra (1971), coda. 

 
4.3.1.4 Pato preto (1994) 

No último álbum de Tom Jobim, o CD Antonio Brasileiro, lançado pelo selo 
Globo Columbia, a temática nordestina reaparece na faixa Pato Preto, em arranjo do 
próprio Jobim. A música havia sido gravada anteriormente sem a participação do 
compositor, no LP Amazonas – Família Jobim, da Nova Banda, grupo que 
acompanhava o compositor desde os anos 1980. Em ambos os registros a composição 
é estruturada em cinco seções88: 

 Tabela 11: estrutura formal de Pato Preto, de Tom Jobim.  
introdução Exposição intermezzo reexposição coda 

Os quatro compassos iniciais da introdução são uma referência direta a Quebra-

pedra: a mão direita do piano articula a mesma célula de maracatu originalmente 
executada pelo agogô. Tal célula, e o baixo em ostinato da mão esquerda, em ritmo de 
baião, estabelecem o centro tonal; a entrada do violão, no quinto compasso, define o 
modo mixolídio, por meio do acorde de décima-terceira da dominante formado sobre 
o I grau (FIG. 243):  

                                                
88 A estrutura formal aqui apresentada refere-se ao corpo da composição. Na gravação de Jobim para o CD 
Antonio Brasileiro, à coda segue-se uma sucessão rapsódica de temas extraídos de Correnteza (1976), Quebra-
pedra (1971) e Caminho de pedra (1959), que funciona como um apêndice à obra. 
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FIG. 243 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), introdução instrumental. 

A exposição organiza-se em partes menores, constituindo uma espécie de 
rondó modificado: 

Tabela 12: estrutura formal da exposição de Pato Preto, de Tom Jobim.  
A A’ B A’’ C B’ 

A modificação na forma rondó, sem retorno à primeira parte, pode ser atribuída 
à estrutura da letra. Há dois “eus poéticos” representados no texto: Zeca, o homem 
do sertão que vai tentar a vida em São Paulo, e a esposa, que aguarda seu retorno. As 
partes A, A’ e A’’ (em modo mixolídio, como veremos adiante) correspondem às falas 
de Zeca, enquanto as partes B, C e B’ (em modo dórico) correspondem às falas da 
esposa. É bastante plausível associar as escolhas modais de cada seção às atitudes de 
cada personagem: o modo mixolídio, mais aberto, vinculado a postura ativa de Zeca, 
e o modo dórico, mais fechado, relacionado à espera passiva da esposa.  Um retorno 
à parte A, para atender à forma-rondó tradicional, seria impensável, pois como é dito 
no último verso, “O Zeca foi lá pro São Paulo, acho que não volta mais não”. 

O primeira tema da exposição (A) configura-se como sentença, com uma 
apresentação composta pela semifrase a e sua repetição variada (a’) e uma 
continuação (correspondente à frase b), que consiste em um desenvolvimento da 
semifrase a (FIG. 244):  
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FIG. 244 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

O centro tonal da seção é si b e o modo predominante é o mixolídio. O emprego 
da permutabilidade modal está associado um encadeamento harmônico no qual os 
acordes obedecem a uma estrutura cadencial S–D–T, em procedimento semelhante 
ao já observado em canções de Luiz Gonzaga. A diferença entre as duas exposições 
da seção reside apenas na letra e no arranjo vocal: à voz solo da primeira (A, cc. 9-16), 
contrapõe-se o dueto da segunda (A’, cc. 17-24), com a adição de uma segunda voz 
terça acima da melodia principal. O uso de vozes superpostas, na reapresentação da 
seção, enfatiza a sonoridade modal (FIG. 245). 

 
FIG. 245 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 1ª parte, análise harmônica. 

A sonoridade do modo mixolídio é evidenciada, nos quatros compassos iniciais, 
pela reiteração do acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau (I7) e pela 
recorrência melódica da nota característica do modo, o VII grau abaixado (lá b). A 
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função subdominante, articulada no quinto compasso, é representada por dois 
acordes consecutivos: o acorde de sétima da dominante sobre o IV grau (IV7), 
proveniente do modo dórico, e o acorde de sétima menor formado sobre o IV grau 
(IVm7), oriundo do modo eólio. O emprego do IV grau do modo dórico, por meio de 
intercâmbio modal, resulta em uma transposição da estrutura mixolídia para o tom 
da subdominante; a entrada do acorde subsequente, IVm7, produz em movimento 
cromático (entre as terças dos acordes), e prepara a função dominante. A cadência D-
T, característica da tonalidade, terá seu efeito tonal amenizado pela resolução no 
acorde de sétima da dominante formado sobre o I grau, de caráter modal. 

O caráter nordestino é reforçado pelo emprego do inciso 1-3-5-7-6-5 (resultante 
da combinação dos clichês melódicos 1-3-5-7 e 7-6-5), de sua transposição modificada 
(6-1-2-b3-2-1), e ainda, da célula 5-4-3-1 (FIG. 246):  

 
FIG. 246 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 

O segundo tema (B) reproduz a estrutura de sentença do primeiro tema, bem 
como sua configuração rítmica (FIG. 247):  

 
FIG. 247 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A seção começa no modo dórico, sobre o centro tonal sol. O deslocamento de 
tonalidade se dá por justaposição, sem transição modulante, com base na afinidade 
entre os centros tonais (em relação análoga à que se estabelece entre uma tonalidade 
maior e a tonalidade relativa correspondente). Diferentemente do que acontece na 
primeira parte, nessa seção a estrutura harmônica é puramente modal, apresentando 
apenas elementos do modo dórico. A sonoridade do modo é enfatizada, no plano 
melódico, pela articulação recorrente da nota característica (o VI grau elevado, mi), e 
no âmbito da harmonia,  pelo emprego reiterado do encadeamento Im7-IV7 (FIG. 248).  
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FIG. 248 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 2ª parte, análise harmônica. 

O emprego do inciso 1-b3-5-7-6-5 (derivado do inciso correspondente 
apresentado no primeiro tema) realça a atmosfera nordestina (FIG. 249):  

 
FIG. 249 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 2ª parte, células melódicas recorrentes. 

O retorno ao primeiro tema (A’’) não apresenta nenhum elemento novo além da 
letra. O terceiro tema (C), contrastante em relação às seções anteriores, constitui um 
período irregular de três frases, com repetição variada do consequente (FIG. 250):  

 
FIG. 250 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 3ª parte, estrutura fraseológica. 

O centro tonal da seção é si b. No antecedente (a), o acompanhamento 
harmônico, que combina acordes provenientes dos modos eólio e dórico (resultando 
em cromatismo em voz interna da harmonia, salientado pela flauta e pelo cello), 
apóia uma linha melódica circunscrita ao tetracorde comum aos referidos modos; no 
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consequente (b), melodia e harmonia circulam exclusivamente pelo modo dórico, 
enfatizando sua sonoridade por meio da reiteração da nota característica, no plano 
melódico, e do emprego do encadeamento Im7-IV7, no plano harmônico (FIG. 251):  

 
FIG. 251 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 3ª parte, análise harmônica. 

O emprego do clichê melódico 6-1-1, em anacruses e em fórmulas cadenciais, 
reforça o caráter modal da seção (FIG. 252):  

 
FIG. 252 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), 3ª parte, células melódicas recorrentes. 
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A exposição termina com a reapresentação do segundo tema (B’), novamente 
sobre o centro tonal sol. Como elemento de variedade, o tema é apresentado em 
dueto, com a adição de uma segunda voz, terça acima da linha melódica principal89 
(FIG. 253). 

 
FIG. 253 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), reapresentação variada da 2ª parte. 

Após a exposição, segue-se o intermezzo, que se subdivide em três partes: 
primeira parte (D), uma derivação do primeiro tema da exposição; segunda parte 
(D’), repetição variada e estendida da primeira; e codetta, pequeno episódio 
contrastante que conduz à reexposição. 

Embora se caracterize como derivação do primeiro tema (A) da exposição, 
replicando quase integralmente seu delineamento rítmico, a primeira parte do 
intermezzo (D) não se configura como sentença, mas como período contrastante. A linha 
melódica – executada por flauta e cello, em oitavas – se inicia em modo hexacordal, no 
antecedente (apoiada pelo acorde de sexta formado sobre o I grau, proveniente do 
modo jônico), circulando, no consequente, pelos modos mixolídio, eólio e jônico, sempre 
sobre o centro tonal ré. O acompanhamento harmônico compreende apenas acordes 
procedentes dos mesmos modos; como elemento complementar, uma linha melódica 
secundária, ao violão, preenche o espaço entre antecedente e consequente com uma 
imitação polifônica e, em seguida, junta-se aos instrumentos solistas articulando uma 
segunda voz que se desloca quarta abaixo da primeira (FIG. 254).  

                                                
89 O uso de voz secundária localizada terça acima da voz principal é um procedimento típico da música 
caipira brasileira e é aqui aproveitado por Jobim, muito provavelmente como uma referência explícita a 
esse universo. 
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FIG. 254 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), intermezzo, 1ª parte. 

Na segunda parte do intermezzo (D’), repetição variada da primeira parte, o 

antecedente é reproduzido de maneira idêntica; o consequente, por sua vez, é 

modificado e estendido. Nesse processo, ocorre uma ampliação do âmbito modal 

percorrido: além dos modos mixolídio, eólio e jônico, é incluído o modo frígio. Uma 

mudança de textura no consequente, a partir do anacruse do c. 74, na qual o cello 

deixa de duplicar a flauta e abre uma segunda voz, décima abaixo, torna o 

intercâmbio modal mais claro, na medida em que são articulados sons característicos 

que indicam o deslocamento entre os modos, como o fá #, que remete ao modo jônico, 

e o mi b , que evidencia o modo frígio (FIG. 255). 
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FIG. 255 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), intermezzo, 2ª parte. 

A codetta consiste em uma linha melódica em modo jônico, apresentada em 

dueto de flauta e cello, em terças consecutivas, apoiada por um ostinato harmônico  

em que se alternam acordes formados sobre I e IV graus do modo, sobre um pedal de 

tônica (FIG. 256):  

 

FIG. 256 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), intermezzo, codetta. 
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A reexposição resume-se a um retorno ao segundo tema da exposição (B), dessa 

vez sobre o centro tonal si – estabelecendo com a seção anterior uma relação similar à 

observada entre o primeiro e o segundo tema da exposição. A resolução final no 

acorde de VI grau do modo eólio prepara a tonalidade da seção seguinte (FIG. 257). 

 

FIG. 257 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), reexposição. 

A coda consiste em um reaproveitamento da codetta do intermezzo, apresentada 

duas vezes com pequenas variações de textura. Na primeira apresentação (cc. 97-

104), a textura empregada é a homofonia a três vozes: a linha superior, da flauta, é 

acompanhada por violão e cello, em movimentos paralelos, a intervalos de terça e 

quinta inferior, respectivamente (FIG. 258):  

 

FIG. 258 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), coda, 1ª parte. 
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Na segunda apresentação (cc. 105-112), as linhas de flauta, violão e cello são 
rearticuladas e a estas são agregadas duas vozes do coro feminino; a segunda voz do 
coro duplica a linha da flauta90, configurando-se, portanto, uma textura homofônica a 
quatro vozes. Considerando-se todo o conjunto de vozes, observa-se o paralelismo 
entre acordes de sétima, que implica em uma série de rupturas com os padrões 
tradicionais de condução de vozes: quintas paralelas, sétimas sem preparação e sem 
resolução, falsa-relação, interdependência entre as vozes91. O que prevalece, no fim, é 
a sonoridade do modo jônico e não o sistema de relações tonais que tal modo sugere 

(FIG. 259). 

 
FIG. 259 – Tom Jobim. Pato Preto (1994), coda, 2ª parte. 

 

                                                
90 A linha duplicada havia sido apresentada anteriormente como voz principal; isso pode justificar sua 
duplicação, como forma de assegurar sua preponderância 
91 Esse tipo de procedimento remete a Debussy e Villa Lobos, dois compositores que tiveram grande 
influência na obra de Jobim. E pode-se dizer que tornou-se parte do vocabulário jobiniano, caracterizando-
se como traço estilístico. 
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4.3.2 Edu Lobo 

Eduardo de Góes Lobo nasceu em 29 de agosto de 1943, no Rio de Janeiro. 
Inicia sua formação musical aos 8 anos, estudando acordeon até os 14 anos de idade. 
Aos 16 anos seu interesse volta-se para violão, recebendo as primeiras noções do 
instrumento de seu amigo Teo de Barros; em seguida, estuda piano e harmonia com 
Vilma Graça. O hábito de passar as férias na casa de seus tios, em Recife, propicia a 
Lobo um contato direto com a cultura nordestina, que exerceria forte influência sobre 
a música que faria mais tarde.  

Inicia sua carreira profissional em 1961, apresentando-se em casas noturnas. Em 
1962, grava seu primeiro disco, um compacto duplo com canções de sua autoria, 
incluindo uma parceria com Vinicius de Moraes, Só me fez bem, que consolidou seu 
nome entre os novos compositores da segunda geração da bossa nova. Em seguida, 
desvia-se da esfera bossanovista e, sob a influência de Sérgio Ricardo, Carlos Lyra e 
Ruy Guerra, passa a trabalhar sobre motivos populares e uma temática de acentuado 
conteúdo social. Nesse deslocamento estético, a partir de 1963, sua atuação como 
compositor de trilhas sonoras para espetáculos teatrais – nas quais se destacaram 
canções como Chegança, Borandá, Zambi e Upa, neguinho – teve papel fundamental.  

Em 1965, sua música Arrastão, composta em parceria com Vinicius de Moraes e 
interpretada pela então estreante Elis Regina, vence o I Festival Nacional de Música 
Popular Brasileira, da TV Excelsior; o prêmio projeta nacionalmente o compositor e a 
intérprete. No mesmo ano lança seu primeiro LP, A música de Edu Lobo por Edu Lobo, 
pelo selo Elenco. Esse álbum marca o início de uma reduzida mas sólida discografia, 
cuja quantidade de títulos não reflete a intensidade da produção do compositor: além 
do compacto duplo de estreia, são 16 LPs de carreira e 8 LPs de trilhas sonoras para 
espetáculos de teatro e dança.  

Nessa produção, observa-se a presença constante do modalismo, que pode ser 
atribuída a uma série de fatores: a estreita convivência com a cultura nordestina, na 
infância e na juventude, por conta das férias passadas no Recife; o engajamento 
político, nos anos 1960, que o conduz a uma linha de composição de temática social, 
na qual a inserção de elementos da cultura popular tem importância vital; a sólida 
formação musical, responsável por um conhecimento aprofundado de harmonia e 
composição.  
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4.3.2.1 Chegança (1965) 

Em seu primeiro LP, A música de Edu Lobo por Edu Lobo, lançado pelo selo Elenco 
em 1965, Edu Lobo já demonstra claramente suas intenções estéticas. Acompanhado 
pelo Tamba Trio, com arranjos de Luiz Eça, o compositor apresenta um repertório 
repleto de modalismo, presente em pelo menos oito das doze faixas do álbum: 
Aleluia, Arrastão, Borandá, Canção da Terra, Chegança, Resolução, Reza e Zambi são, em 
maior ou menor grau, canções modais. Chegança, composta dois anos antes para a 
peça Os Azeredos e os Benevides (1963), de Oduvaldo Viana Filho (em parceria com 
este), alcançara grande sucesso, que pode ser creditado à temática social e ao 
mergulho empreendido pelo compositor na musicalidade nordestina. Nessa 
gravação, a canção segue o seguinte esquema formal92: 

Tabela 13: estrutura formal da canção Chegança, de Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho.  

intro A B C D ponte intermezzo 
(instrumental) C D coda 

A introdução, com oito compassos, consiste em uma linha melódica em modo 
lídio, apoiada por uma harmonia cujo modo predominante é o mixolídio: os acordes 
maiores formados sobre I grau e VII grau abaixado alternam-se sobre um inusitado 
pedal de subtônica, que explicita claramente a modalidade. As inserções do acorde 
maior formado sobre o II grau, proveniente do modo lídio, sustentam a articulação da 
nota característica do modo (ré #) na linha melódica (FIG. 260):  

 
FIG. 260 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), introdução. 

                                                
92 A ponte e a coda são repetições da introdução; o intermezzo, por sua vez, consiste em uma replicação 

instrumental dos temas A e B. No presente estudo, portanto, a análise se limitará às cinco primeiras seções.  
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A primeira parte (A) consiste em quatro articulações da mesma frase poética, 
apoiada por uma linha melódica que sofre algumas variações. A estrutura da seção 
pode ser descrita como a-a’-b-a’’: enquanto a segunda e a quarta articulação da frase 
são repetições quase idênticas da primeira (com variações rítmicas que devem ser 
atribuídas à liberdade interpretativa da música popular), a terceira é uma derivação 
da primeira, com modificações nos âmbitos melódico e harmônico. Toda a seção é 
construída sobre um pedal de tônica; nas frases a, a’ e a’’, o modo lídio é afirmado 
pela alternância dos acordes maiores formados sobre I e II grau; na frase b, o 
deslocamento para o modo mixolídio é evidenciado pelos acordes maiores formados 
sobre I grau e VII grau abaixado (FIG. 261). 

 
FIG. 261 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 1ª parte, análise harmônica. 

O emprego da fórmula melódica característica 5-#4-2-1 (ainda que modificada 
pela interpolação do III grau), evidencia o mergulho na musicalidade nordestina 
empreendido pelo compositor. Cabe observar que, nesse caso, a célula exerce papel 
cadencial, conduzindo à conclusão da frase (FIG. 262). 

 
FIG. 262 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 1ª parte, célula melódica recorrente. 
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A segunda parte (B) apresenta-se como um período contrastante. O constraste 
entre as partes se dá não somente no âmbito rítmico-melódico, mas também no que 
se refere ao sistema harmônico empregado: ao antecedente de caráter tonal, 
constituído por uma cadeia de subdominantes e dominantes secundárias, segue-se 
um consequente modal, baseado no modo lídio (FIG. 263).  

 
FIG. 263 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 2ª parte. 

A recorrência da célula melódica 5-#4-2-1, novamente com papel cadencial, 
confere à fórmula o caráter de elemento temático (FIG. 264). 

 
FIG. 264 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 2ª parte, célula melódica recorrente. 

A terceira parte (C) consiste em um período inconclusivo, que funciona como 
transição para a próxima seção. A estrutura harmônica é claramente tonal; a inserção 
de acorde proveniente do modo lídio, nesse caso, não caracteriza modalismo (FIG. 265). 

 
FIG. 265 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 3ª parte. 
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A quarta parte (D) consiste em um período simples de oito compassos, com 
extensão de dois compassos produzida pela repetição da última semifrase. O modo 
predominante é o mixolídio, evidenciado pelo articulação reiterada do VII grau 
abaixado, na linha melódica, e pelo emprego do acorde de sétima menor formado 
sobre o V grau, no âmbito harmônico. O elemento de contraste entre antecedente e 
consequente reside na inflexão final em modo lídio (FIG. 266). 

 
FIG. 266 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 4ª parte. 

Nessa inflexão final em modo lídio, de caráter cadencial, observa-se novamente 
o emprego do padrão melódico 5-#4-2-1, que consolida seu papel como elemento 
temático, atuando como um “bordão” conclusivo, presente em três das quatro seções 
que constituem a canção  (FIG. 267). 

 
FIG. 267 – Edu Lobo e Oduvaldo Viana Filho. Chegança (1965), 4ª parte, célula melódica recorrente. 
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4.3.2.2 Upa, neguinho (1968) 

O ano de 1965 foi um divisor de águas na vida de Edu Lobo: além da gravação 
do primeiro LP, a conquista do 1º lugar no I Festival Nacional de Música Popular 
Brasileira, com Arrastão, e a composição da trilha sonora da peça Arena conta Zumbi, 
de Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal, representaram um impulso fundamental 
em sua carreira. Três anos depois, as canções do espetáculo seriam registradas pelo 
compositor no LP Edu canta Zumbi, lançado pelo selo Elenco, com arranjos de César 
Guerra-Peixe. Dentre as diversas composições modais que integram o álbum, 
destaca-se Upa, neguinho, em parceria com Gianfrancesco Guarnieri. Nessa gravação, 
a canção obedece ao seguinte esquema formal: 

Tabela 14: estrutura formal da canção Upa, neguinho, de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri.  

Intro A1 A2 B coda 

A introdução, que fixa o centro tonal em ré, consiste em uma frase em modo 
lídio repetida insistentemente, articulada inicialmente pelo violão e em seguida 
duplicada pelo coro. As palmas finais, que replicam a estrutura rítmica da frase, 
preparam a primeira seção (FIG. 268). 

 
FIG. 268 – Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Upa, neguinho (1968), introdução. 

A primeira parte (A) consiste em um período simples de oito compassos. A 
linha melódica, em modo mixolídio, é sustentada por uma harmonia circular que 
alterna dois acordes provenientes do modo: o acorde de sexta formado sobre o I grau 
(I6) e o acorde de sétima menor formado sobre o V grau (Vm7) (FIG. 269). 
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FIG. 269 – Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Upa, neguinho (1968), 1ª parte. 

A seção seguinte (A2) é uma repetição estendida da primeira parte. Após a 

repetição, pelo coro, dos oito compassos apresentados anteriormente, a voz solista 

retorna para complementar o período com uma extensão de quatro compassos, 

apoiada sobre o mesmo padrão harmônico. Um breque na seção rítmica desencadeia 

a articulação de uma ponte de quatro compassos, na qual a linha melódica, ainda em 

modo mixolídio, conduz a uma nota longa sustentada por um acompanhamento 

harmônico em modo eólio, que prepara a próxima seção (FIG. 270). 

 

FIG. 270 – Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Upa, neguinho (1968), repetição variada da 1ª parte e ponte. 
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A segunda parte (B) se inicia com um deslocamento para o centro tonal fá #, 
sobre o qual se assenta uma linha melódica em modo dórico, apoiada exclusivamente 

por acorde provenientes do modo. No quarto compasso ocorre o retorno ao ambiente 

harmônico original, ré mixolídio. Após uma sequência responsorial em que solista e 

coro se alternam sobre a harmonia circular I6-Vm7, o modo lídio reaparece na 

cadência final, conferindo caráter especialmente assertivo à frase “mas liberdade só 

posso esperar”, que conclui a seção (FIG. 271).  

 

FIG. 271 – Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Upa, neguinho (1968), 2ª parte. 

A coda consiste em uma reapresentação variada da introdução, cumprindo o 

papel de reiterar a sonoridade do modo lídio (FIG. 272):  

 

FIG. 272 – Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri. Upa, neguinho (1968), coda. 
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4.3.2.3 Vento bravo (1973) 

Edu Lobo considera o LP Missa Breve, lançado pelo selo Emi-Odeon em 1973, 
um marco em sua produção: “[...] este é o meu ‘primeiro’ disco. O primeiro onde 
consigo fazer tudo o que realmente quero, sem músicas que não me satisfaçam 
plenamente, sem concessões”.93 O título refere-se à missa composta por Lobo, que 
ocupa o lado B do álbum. O lado A, por sua vez, contempla novas canções, todas 
arranjadas pelo compositor. A primeira faixa do álbum é Vento Bravo, parceria com 
Paulo César Pinheiro, que nesse registro obedece à seguinte estrutura formal: 

Tabela 15: estrutura formal da canção Vento Bravo.  

intro A A B interlúdio A B coda 

A introdução se inicia com um ostinato de piano e contrabaixo que configura 
um pedal de tônica no baixo e estabelece o centro tonal dó. Sobre essa base é 
apresentada uma linha melódica em modo menor hexacordal (sem VI grau)94, 
executada por um quarteto de sopros (FIG. 273).  

 
FIG. 273 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), introdução. 

A primeira parte (A) constitui um período triplo, com duas frases antecedentes, 
ambas de quatro compassos, e uma frase consequente, de seis compassos95, 
obedecendo a uma estrutura interna a-b|a’-c|a’-d-d’ (FIG. 274):  

                                                
93 Artigo de Aramis Millarch, 29/04/1973. Disponível em <http://www.millarch.org/artigo/importante-
missa-de-lobo-o-som-rural-de-srg-discipulos>, acesso em 2 de junho de 2014. 
94 A ausência do VI grau define esse modo como intersecção dos modos eólio e dórico. 
95 A irregularidade do consequente resulta da repetição variada da segunda semifrase. 
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FIG. 274 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

Nas frases antecedentes, a harmonia em ostinato, derivada da introdução, 

baseia-se na alternância do acorde de sétima menor formado sobre o I grau e o 

acorde maior formado sobre o III grau, ambos oriundos do campo harmônico dórico, 

mas nenhum característico do modo; o modo será evidenciado no consequente, com 

o acorde de sétima da dominante formado sobre o IV grau. Essa base apóia uma 

linha melódica, também em modo dórico, cuja nota característica será articulada 

somente em pontos estratégicos, nas semifrases c e d, que concluem o segundo 

antecedente e o consequente, respectivamente. As quartas paralelas, na repetição da 

última semifrase, evocam a sonoridade do organum medieval (FIG. 275).  

 

FIG. 275 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), 1ª parte, análise harmônica. 
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A segunda parte (B) consiste em um período duplo contrastante, com extensão 

produzida pela repetição variada da última semifrase (FIG. 276). 

 

FIG. 276 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica, no antecedente, circunscreve-se ao 5ª modo da escala 

pentatônica (pentatônica menor); no consequente, desloca-se para o 3º modo da escala 

pentatônica e, em seguida, fixa-se no modo dórico. A harmonia baseia-se na 

permutabilidade modal, apresentando acordes provenientes de modos da escala 

diatônica (dórico, eólio, frígio e lídio) e da escala acústica (lócrio com II grau elevado), 

todos relacionados ao centro tonal dó. Na conclusão da seção ocorre a retomada do 

ostinato da introdução (FIG. 277).  

 

FIG. 277 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), 2ª parte, análise harmônica. 
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Segue-se um interlúdio instrumental, no qual a seção de sopros transita entre os 

modos menor hexacordal e lócrio com II grau elevado, em estruturas quartais, apoiada 

por um pedal de tônica em ostinato (FIG. 278):  

 

FIG. 278 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), interlúdio instrumental. 

Após a reexposição da primeira e segunda parte da canção, segue-se a coda, na 

qual a linha melódica, duplicada pelo baixo, contrapõe-se a uma estrutura harmônica 

constante, de caráter quartal, executada pela mão direita do piano. À medida que a 

linha se desloca, sempre no âmbito do modo menor hexacordal, a harmonia vai sendo 

ressignificada (FIG. 279).  

 

FIG. 279 – Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Vento bravo (1973), coda. 
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4.3.2.4 Ode aos ratos (2001) 

O colaborador mais constante de Edu Lobo, desde os anos 1980, tem sido Chico 
Buarque. Essa parceria produziu pouco mais de 40 canções, que, quase em sua 
totalidade, foram compostas para espetáculos de teatro e dança; as trilhas sonoras 
estão registradas nos álbuns O Grande Circo Místico (1983), O Corsário do Rei (1985) 
Dança da Meia-Lua (1988) e Cambaio (2001). Neste último, destaca-se Ode aos Ratos, um 
baião-embolada que retrata, por meio de metáfora zoomórfica, a luta dos excluídos 
pela sobrevivência, em meio ao caos urbano e à dura realidade contemporânea. O 
recurso ao modo mixolídio, predominante na canção, parece uma tentativa de evocar 
a secura do sertão nordestino, como representação do ambiente árido e hostil das 
grande metrópoles.    

No registro de 2001, a composição obedece à seguinte estrutura formal: 

Tabela 16: estrutura formal da canção Ode aos ratos.  

intro A B intermezzo A B coda 

A primeira parte (A) é constituída por um período simples de oito compassos, 
repetido. O contraste entre antecedente e consequente é mínimo, residindo apenas na 
terminação, feminina no antecedente e masculina no consequente (FIG. 280). Cabe 
salientar que não se trata de período no sentido estrito do termo, pois a estaticidade 
da harmonia, como se verá adiante, não propicia o estabelecimento de cadências 
suspensivas e conclusivas. 

 
FIG. 280 – Edu Lobo e Chico Buarque. Ode aos Ratos (2001), 1ª parte, estrutura fraseológica. 
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A linha melódica, em modo mixolídio, é apoiada por um acompanhamento 

harmônico estático que articula reiteradamente o acorde de nona da dominante 

formado sobre o I grau, proveniente do modo (FIG. 281).  

 

FIG. 281 – Edu Lobo e Chico Buarque. Ode aos Ratos (2001), 1ª parte, análise harmônica. 

A articulação constante da célula 7-6-5 consolida o caráter modal da linha 

melódica e evoca a musicalidade de matriz nordestina (FIG. 282):  

 

FIG. 282 – Edu Lobo e Chico Buarque. Ode aos Ratos (2001), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 

A segunda parte (B) configura-se como período irregular: o antecedente consiste 

em uma frase de seis compassos, enquanto o consequente é formado por duas frases 

de quatro compassos (FIG. 283). 

 

FIG. 283 – Edu Lobo e Chico Buarque. Ode aos Ratos (2001), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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O intercâmbio modal permeia toda a seção: linha melódica e acompanhamento 
harmônico circulam por modos da escala diatônica (dórico, eólio, jônico e lídio) e da 
escala acústica (maior misto). Sobre a nota final sustentada pela voz, superpõe-se uma 
ponte instrumental que estabelece um diálogo entre sopros e baixo elétrico: enquanto 
a seção de sopros executa, em movimento paralelo, acordes de sétima diminuta 
gerados pelo segundo modo da escala octatônica, o baixo reitera o centro tonal ré e, 
nos espaços deixados pelos sopros, articula frases provenientes da mesma escala (FIG. 

284). 

 
FIG. 284 – Edu Lobo e Chico Buarque. Ode aos Ratos (2001), 2ª parte, análise harmônica. 
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4.3.3 Vertente nacionalista – considerações 

A despeito do fato de que Tom Jobim e Edu Lobo chegaram ao nacionalismo 
por vias distintas, há características comuns que estabelecem uma identidade entre 
seus trabalhos, especificamente na abordagem do modalismo.  

A primeira delas refere-se à aplicação do princípio da permutabilidade modal; 
embora não seja exclusividade dessa vertente, verifica-se um aprofundamento maior 
nesse aspecto. Outra particularidade é o uso de ostinatos, sobretudo sobre pedais de 
tônica, que aparecem frequentemente associados a processos de intercâmbio modal.  
Tanto uma como outra podem ser atribuídas a uma dupla influência, da música de 
concerto e do jazz modal.  

As modulações modais também são frequentes, sobretudo em composições mais 
extensas como Quebra Pedra ou Pato Preto, que se apresentam como sucessões de 
quadros sonoros. 

O propósito de criar uma música nacional conduz a uma abordagem ampliada 
do modalismo, pela qual elementos provenientes tanto da matriz nordestina como da 
afro-brasileira são empregados e ressignificados. Um certo predomínio do modo 
mixolídio pode ser atribuído ao aproveitamento de elementos nordestinos, enquanto o 
uso eventual da escala pentatônica decorre do recurso a sonoridades afro-brasileiras. 

O espectro sonoro, nessa vertente, é ampliado. Não somente todos os modos 
diatônicos são utilizados – inclusive o modo lídio, índice de nordestinidade pouco 
aproveitado pelo próprio Luiz Gonzaga, que, na música de Edu Lobo, torna-se 
elemento recorrente –, assim como a escala pentatônica, mas também coleções menos 
usuais como a acústica e a octatônica, não encontradas na obra de compositores 
vinculados às matrizes nordestina e afro-brasileira. 

Tom Jobim e Edu Lobo, como se viu anteriormente, têm sua obra marcada, 
entre outras coisas, pela influência da música de concerto; as particularidades aqui 
elencadas, portanto, não são necessariamente extensivas a outros compositores 
vinculados à vertente nacionalista. Destes, o único que teve contato significativo com 
a música de concerto foi Sérgio Ricardo; um exame detido de sua obra certamente 
apontará afinidades.  
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4.4 A vertente tropicalista – Caetano Veloso e Gilberto Gil 

Embora o tropicalismo (ou Tropicália, como preferia Caetano Veloso) seja um 
movimento localizado em um período de tempo relativamente curto, de 1967 a 1969, 
permanece como referência estética fundamental no trabalho de artistas como 
Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Jards Macalé, Jorge Mautner e Tom Zé. O 
compositor Gilberto Gil, em discurso proferido na segunda cúpula mundial do 
Creative Commons, realizada no Rio em 2006, declarou: “A Tropicália foi a minha 
cria, meu destino e meu espaço de afirmação como brasileiro” (GIL; ZAPPA, 2013, p. 
416). A expressão “vertente tropicalista”, portanto, abarca aqui o trabalho realizado 
por dois dos mais expressivos compositores do tropicalismo – e seus líderes tácitos – 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, não somente durante o movimento, mas também em 
fases subsequentes. 

Um dos aspectos mais característicos do movimento era a desconstrução das 
postulações teóricas nacionalistas, predominantes no ambiente artístico-cultural dos 
anos 1960, como observa Caetano Veloso em entrevista realizada nos anos 1990: 

[...] foi uma crítica ao tipo de nacionalismo que nos parecia ingênuo e 
defensivo. Nós acreditávamos ambiciosamente que, pelo menos do ponto de 
vista da música popular, podíamos e devíamos ser agressivos, ter um 
nacionalismo agressivo96. 

No livro Verdade Tropical, um extenso relato acerca do tropicalismo e sua 
influência arrebatadora no panorama cultural brasileiro, Caetano Veloso descreve os 
propósitos do movimento: 

De fato, nós tínhamos percebido que, para fazer o que acreditávamos que era 
necessário, tínhamos de nos livrar do Brasil tal como o conhecíamos. Tínhamos 
de destruir o Brasil dos nacionalistas, tínhamos que ir mais fundo e pulverizar 
a imagem do Brasil carioca [...] o Brasil com seu jeitinho e seu Carnaval [...], 
acabar de vez com a imagem do Brasil nacional-popular e com a imagem do 
Brasil garota da Zona Sul, do Brasil mulata de maiô de paetê, meias brilhantes 
e salto alto. Não era apenas uma revolta contra a ditadura militar. (VELOSO, 
1997, p. 31) 

As bases teóricas do movimento, como destaca Veloso, foram francamente 
inspiradas nas ideias de Oswald de Andrade. O compositor traça um paralelo entre o 
papel iconoclástico exercido pelo escritor na esfera do movimento modernista, 

                                                
96 Entrevista concedida por Caetano Veloso a Christopher Dunn em 7 de julho de 1992. In: DUNN, 1994 
apud NERCOLINI, 2006, p. 131 
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sobretudo a partir do Manifesto Antropofágico, e a atuação dos tropicalistas no 
âmbito da música popular dos anos 1960: 

A idéia do canibalismo cultural servia-nos, aos tropicalistas, como uma luva. 
Estávamos “comendo” os Beatles e Jimi Hendrix. Nossas argumentações 
contra a atitude defensiva dos nacionalistas encontravam aqui uma 
formulação sucinta e exaustiva. Claro que passamos a aplica-́la com largueza e 
intensidade, mas não sem cuidado, e eu procurei, a cada passo, repensar os 
termos em que a adotamos. (VELOSO, 1997, p. 172) 

O emprego de elementos modais pelos compositores tropicalistas, portanto, 
decorre de pressupostos estéticos bastante distintos daqueles que mobilizam os 
compositores nacionalistas. Mas se há diferenças evidentes no âmbito poético e 
tímbrico, no plano das alturas (melodia e harmonia) os resultados são 
surpreendentemente convergentes. A despeito da pretensão ao universalismo, a 
antropofagia tropicalista não exclui os elementos musicais advindos da cultura 
popular do repertório material sonoro a ser deglutido; ao fim e ao cabo, assim como 
os nacionalistas, os tropicalistas acabam chegando ao modalismo. 

 

4.4.1 Caetano Veloso 

Caetano Emanuel Viana Teles Veloso nasceu em Santo Amaro da Purificação, 
no interior da Bahia, em 7 de agosto de 1942. Em 1960, após concluir o curso ginasial, 
muda-se com a família para Salvador; no ano seguinte, aprende a tocar violão e passa 
a cantar ao lado da irmã Maria Bethânia em bares da cidade. Em 1963 ingressa na 
Faculdade de Filosofia da UFBA. No mesmo ano, conhece Gilberto Gil, Gal Costa e 
Tom Zé, com quem realiza espetáculos e shows na capital baiana.  

Em 1965, abandona o curso de Filosofia e muda-se com a irmã Bethânia – que 
havia sido convidada para substituir Nara Leão no espetáculo Opinião – para o Rio 
de Janeiro. Não se fixa no Rio de Janeiro, mas na ponte aérea; em São Paulo, ainda 
em 1965, participa – juntamente com Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil e Tom Zé – do 
espetáculo Arena canta Bahia, dirigido por Augusto Boal. Em 1967, grava seu primeiro 
LP, Domingo, lançado pelo selo Philips. No mesmo ano, participa do III Festival de 
Música Popular Brasileira (TV Record), com Alegria, Alegria, com grande 
receptividade por parte do público. A repercussão de sua participação – junto com a 
de Gilberto Gil, com Domingo no Parque – impulsionam o lançamento, sob a liderança 
de ambos, do movimento tropicalista. A partir daí, a carreira de Veloso se firma 
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definitivamente, resultando em uma produção ampla: pouco mais de 40 álbuns 
(entre LPs e CDs) e mais de 400 composições, registradas por ele e centenas de 
intérpretes. 

Caetano Veloso não recebeu uma formação musical tão sólida quanto a de Tom 
Jobim ou Edu Lobo. Mas, diferentemente dos autodidatas Luiz Gonzaga e João do 
Vale, possui uma formação intelectual que o conduz a uma reflexão elaborada sobre 
música. É bem provável que Gonzaga e Vale desconhecessem o significado do termo 
modalismo; empregavam os modos por pura intuição, a partir da vivência adquirida 
em ambientes carregados de tradição oral. Veloso, por sua vez, conhece a palavra, a 
qual já se referiu mais de uma vez. Em um primeiro momento, na canção Neide 

Candolina, gravada no disco Circuladô, de 1991: 

Preta chique, essa preta é bem linda 
Essa preta é muito fina 
Essa preta é toda a glória do brau 
Preta preta, essa preta é correta 
Essa preta é mesmo preta 
E é democrata social racial 
Ela é modal 

Em seu livro Verdade Tropical, publicado em 1997, Veloso volta a mencionar o 
termo, ao discorrer sobre o trabalho do colega Edu Lobo: "Na verdade, o modalismo 
nordestino chegava a nós mais através do carioca Edu Lobo do que da divisa da 
Bahia com Pernambuco” (VELOSO, 1997, p. 53). 

Pode-se inferir a partir desses dados que, mesmo não dominando as técnicas de 
estruturação musical como Tom Jobim ou Edu Lobo, Caetano Veloso faz uso do 
material modal de forma mais consciente e menos espontânea que compositores 
como Luiz Gonzaga e João do Vale; por outro lado, a origem nordestina lhe 
propiciou um contato privilegiado com o modalismo de tradição oral. Isso o coloca 
em uma espécie de área intermediária. 
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4.4.1.1 Tropicália (1968) 

Tropicália, faixa de abertura do LP Caetano Veloso, lançado em 1968 pelo selo 
Philips, constituiu-se em música-manifesto do movimento tropicalista deflagrado no 
ano anterior, a partir da repercussão da participação de Caetano Veloso e Gilberto 
Gil no III Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record. O 
movimento se consolidava não somente na música, mas em outras frentes artísticas – 
artes plásticas e teatro – e com o lançamento do livro-manifesto Balanço da Bossa, 
organizado por Augusto de Campos, recebia o respaldo intelectual de que 
necessitava. Sobre Tropicália, Campos escreveu: 

Tropicália, a primeira faixa do LP, é também a nossa primeira música Pau-
Brasil, homenagem inconsciente a Oswald de Andrade, de quem Caetano 
ainda não tinha conhecimento, quando a escreveu. Pau-Brasil: “Contra a 
argúcia naturalista: a síntese. Contra a cópia: a invenção e a surpresa” 
(CAMPOS [org], 1978, p. 163). 

O LP é marcado não somente pela participação de grupos de música pop como 
os Beat Boys e os Mutantes, mas pela colaboração com arranjadores oriundos da 
música de concerto. O arranjo de Tropicália, de Julio Medaglia, agrega elementos 
orquestrais ao instrumental típico da música popular (com grande ênfase na 
percussão), resultando em uma massa sonora vibrante que reforça o caráter tropical 
da canção. A estrutura formal consiste na alternância de cinco estrofes (A1, A2...)  e 
um “pseudo-refrão” (B1, B2...), que rompe com o padrão convencional ao articular 
letras distintas a cada apresentação. 

 Tabela 17: estrutura formal da canção Tropicália.  

A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 

A primeira parte (A1) apresenta-se na forma de um período paralelo e 
irregular97. O antecedente consiste em uma frase de quatro compassos construída pelo 
encadeamento do inciso a, sua repetição literal e sua expansão (a’); o consequente, que 
corresponde a uma transposição variada e estendida do antecedente, é uma frase de 
cinco compassos construída pelo encadeamento do inciso b (transposição de a), sua 
repetição variada (b’) e sua expansão (b’’) (FIG. 285). 

                                                
97 Cabe observar que, a despeito das modificações nas estrofes subsequentes (A2, A3...), decorrentes da 
adequação de música e texto, essa estrutura se mantém basicamente a mesma. O exame da estrofe A1, 
portanto, é suficiente para compreender a canção no que concerne à sua construção musical. 
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FIG. 285 – Caetano Veloso. Tropicália (1968), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

No antecedente, vinculado ao centro tonal dó, a linha melódica em modo dórico 

– na qual a nota característica do modo, o VI grau elevado (lá n), é elemento recorrente 
–  é apoiada por acompanhamento harmônico de sopros e baixo caracterizado pela 
reafirmação, a cada tempo inicial de compasso, do acorde perfeito menor formado 
sobre o I grau, sempre impulsionada por um anacruse com o acorde perfeito maior 
formado sobre o IV grau, característico do modo. O consequente se inicia com a 
justaposição abrupta do centro tonal mi b, introduzindo uma estrutura análoga à do 
antecedente: a linha melódica em mixolídio, que aborda constantemente a nota 
característica do modo, o VII grau abaixado (ré b), é sustentada por uma harmonia na 
qual o acorde perfeito maior formado sobre o I grau é reiterado a cada tempo forte, 
sendo preparado em anacruse pelo acorde de sétima menor formado sobre o V grau 
(FIG. 286). 

 
FIG. 286 – Caetano Veloso. Tropicália (1968), 1ª parte, análise harmônica. 
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Considerando que o modo dórico guarda afinidades com o modo menor e o 
mixolídio, por sua vez, guarda-as com o modo maior, verifica-se que a conexão entre 
dó dórico e mi b mixolídio é análoga à relação entre tonalidades relativas. Observa-se 
aqui, novamente, a aplicação de relações originárias do sistema tonal a uma 
construção musical modal. 

Antes de prosseguir no exame da linha melódica da seção, cabe citar o que 
escreve Augusto de Campos, no capítulo intitulado Viva a Bahia-ia-ia, do seminal 
Balanço da Bossa, acerca dos processos composicionais de Caetano Veloso em Alegria, 

Alegria e Tropicália: 

Lá, como aqui, em Tropicália, há uma presentificação da realidade brasileira – 
não a sua cópia – através da colagem criativa de eventos, citações, rótulos e 
insígnias do contexto. É uma  operação típica daquilo que Levi Strauss 
denomina de bricolage intelectual: a construção de um conjunto estrutural não 
com uma técnica estereotipada, mas com uma técnica empírica, sobre um 
inventário de resíduos e fragmentos de acontecimentos. Em suma, embora 
ainda se utilize da linguagem discursiva, Caetano não a usa linearmente, mas 
numa montagem de “fotos e nomes”, numa justaposição de frases-feitas ou 
numa superposição de estilhaços sonoros (CAMPOS [org], 1978, p. 163). 

O processo de bricolage a que Campos se refere diz respeito não somente a 
elementos textuais, mas também a fragmentos musicais denominados por ele, 
poeticamente, “estilhaços sonoros”. O exame da linha melódica da primeira parte 
revela que ela é quase que inteiramente construída com base nos clichês melódicos 1-
3-5-7 (ou 1-b3-5-7, na versão em modo dórico) e 7-6-1, conectados por rearticulações 
de VI e VII graus (FIG. 287):  

 
FIG. 287 – Caetano Veloso. Tropicália (1968), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 
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A segunda parte (B), estrutura-se como período simples (FIG. 288):  

 
FIG. 288 – Caetano Veloso. Tropicália (1968), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A aparente irregularidade desse período, composto de antecedente de quatro 
compassos e consequente de cinco compassos, pode ser atribuída a um descompasso 
entre composição e arranjo: embora haja indícios de que a seção tenha sido concebida 
originalmente com início anacrústico – o que deslocaria a contagem dos compassos, 
definindo-a como período regular –, a estrutura do acompanhamento harmônico, 
que começa a partir do tempo forte anterior à articulação inicial da linha melódica, 
acaba sugerindo um início acéfalo e estabelecendo uma ambiguidade métrica98.  

A linha melódica, nos sete primeiros compassos, desenvolve-se no modo 
mixolídio, sobre o centro tonal mi b, deslocando-se nos últimos compassos para o 
modo eólio de dó, em um processo de modulação modal por meio de acorde comum – 
o acorde perfeito maior formado sobre o IV grau da tonalidade de origem, que se 
converte em VI grau abaixado da tonalidade de destino. O acompanhamento 
harmônico, em ritmo de baião, caminha em conjunto com a linha melódica, 
empregando material harmônico proveniente dos mesmos modos; a exceção 
encontra-se no quarto compasso, em que há uma inserção pontual de acorde 
proveniente do modo eólio de mi b (FIG. 289). 

                                                
 98 O ritmo harmônico, por outro lado, tende a corroborar a ideia de início anacrústico, pois a resolução 
cadencial na última colcheia do quarto compasso, conectada ao compasso seguinte por meio de ligadura, 
indica que o quinto compasso ainda pertence ao antecedente; dessa maneira, as notas articuladas neste 
compasso se constituiriam em anacruse do sexto compasso. Por analogia, as notas articuladas no primeiro 
compasso seriam anacruse do segundo compasso. 
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FIG. 289 – Caetano Veloso. Tropicália (1968), 2ª parte, análise harmônica. 

A canção prossegue reproduzindo essencialmente a mesma estrutura. As 

variações ocorrem no plano melódico, como consequência dos ajustes prosódicos, e 

ainda no plano da orquestração, que vai gradativamente se adensando. Na última 

estrofe (A5), contudo, há modificações significativas de arranjo: no plano rítmico, os 

acordes sustentados em notas longas dão lugar ao padrão de baião, que até então era 

reservado à segunda parte; no plano harmônico, as notas características dos modos 

dórico e mixolídio (lá e ré b, respectivamente) são evidenciadas na voz lead do naipe 

de sopros, resultando em um sensível incremento da tensão vertical. Somando-se a 

isso, o uso da 11ª aumentada no acorde de mi b (como um eco do ambiente dórico 

anterior), ressignifica o sentido modal do consequente, situando-o no modo híbrido 

mixolídio com IV grau elevado (FIG. 290).   

 

FIG. 290 – Caetano Veloso. Tropicália (1968), seção A5, análise harmônica. 



 

 

268 

4.4.1.2 Gravidade (1975) 

Em 1975, depois de dois anos sem gravar em estúdio, Caetano Veloso reuniu 
material suficiente para editar um álbum duplo; em vez disso, decidiu lançar dois 
LPs simultaneamente, com títulos e conceitos estéticos distintos. Tais conceitos eram 
opostos e complementares: se Qualquer Coisa baseava-se na improvisação e no “vale-
tudo”, com generosas pitadas de música pop, Jóia, por sua vez, reunia pequenas peças 
cuidadosamente arranjadas, de caráter minimalista; segundo Veloso, “cada faixa era 
uma jóia”99. Os releases distribuídos à imprensa, escritos pelo próprio compositor em 
forma de manifesto, definiam as intenções de cada álbum: a abordagem livre e 
relaxada de Qualquer Coisa era justificada pela premissa bíblica de que não há “nada 
de novo sob o sol”, enquanto Jóia revelava uma aspiração à universalidade e à 
atemporalidade:  

respeito contrito à ideia de inspiração. jóia. meu carro é vermelho. inspiração 
quer dizer: estar cuidadosamente entregue ao projeto de uma música posta 
contra aqueles que falam em termos de década e esquecem o minuto e o 
milênio (VELOSO; FERRAZ, 2005, p. 163). 

A perspectiva universalista, atemporal e minimalista de Jóia resultaria, 
naturalmente, em uma significativa abordagem do modalismo: das treze canções que 
compõem o álbum, oito são modais. Uma delas é Gravidade, cuja introdução, 
executada pelo violão em ritmo de valsa, estabelece desde o início a sonoridade do 
modo mixolídio, por meio da repetição insistente do acorde de nona da dominante 
formado sobre o I grau do modo (FIG. 291).  

 
FIG. 291 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), introdução. 

A primeira parte (A), apresentada três vezes consecutivas (com textos distintos) 
consiste em uma frase irregular, dividida em três semifrases de três, dois e três 
compassos, respectivamente; o final da frase corresponde ao início de uma pequena 
ponte de quatro compassos que replica a introdução (FIG. 292). Observa-se na primeira 
semifrase uma sugestão de polimetria, por meio do deslocamento da acentuação da 

                                                
99 Depoimento de Caetano Veloso ao Jornal do Brasil (Caderno B, p. 5), 16 de maio de 1991. 
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linha melódica, resultando em uma estrutura binária sobre acompanhamento 

ternário. Cabe observar que esse recorte binário na acentuação da linha melódica é 

indissociável do texto: cada estrofe se inicia com quatro inflexões de uma palavra-

chave, sempre dissílaba e paroxítona: “asa” “água” e “chama”, respectivamente.  

 

FIG. 292 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 1º parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica, construída no modo híbrido mixolídio com IV grau elevado, é 

apoiada por acompanhamento harmônico que alterna acordes provenientes dos 

modos mixolídio e lídio (FIG. 293): 

 

FIG. 293 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 1ª parte, análise harmônica. 
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A articulação dos acordes da estrutura harmônica é realizada com grande 
ênfase nas relações plagais, como se observa no quarto e sexto compassos da seção, 
nos quais o acorde perfeito maior formado sobre o VII grau abaixado  (bVII) funciona 
como subdominante da subdominante (FIG. 294). 

 
FIG. 294 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 1ª parte, relações plagais. 

O acento nordestino da linha melódica deve ser atribuído não somente ao 
emprego do modo mixolídio com IV grau elevado, mas também à presença do clichê 
melódico 7-6-5 (FIG. 295): 

 
FIG. 295 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 

A segunda parte (B) nada mais é que uma recombinação dos elementos 
constituintes da primeira parte, em uma técnica que remete ao conceito de bricolage 
intelectual de Levi Strauss, mencionado por Augusto de Campos. À primeira 
semifrase (a), seguem-se seis articulações consecutivas da terceira semifrase (c) (FIG. 

296):  

 
FIG. 296 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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Os elementos rearranjados preservam sua configuração interna original, 
inclusive no que concerne à estrutura harmônica (FIG. 297):  

 
FIG. 297 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 2ª parte, análise harmônica. 

A terceira parte (C) contém um elemento novo: após o reaproveitamento da 
semifrase a, segue-se uma versão expandida da semifrase c, com um inciso adicional 
que conduz a uma terminação suspensiva no IV grau elevado, apoiado pelo acorde 
de sétima da dominante formado sobre o II grau, ambos elementos característicos do 
modo lídio (FIG. 298). 

 
FIG. 298 – Caetano Veloso. Gravidade (1975), 3ª parte, análise harmônica 
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4.4.1.3 Guá (1975) 

Outra faixa do LP Jóia elaborada em bases modais é Guá, parceria de Caetano 
Veloso com Perinho Albuquerque. A canção, de caráter minimalista, carrega em si 
uma boa dose do misticismo panteísta que permeia muitas das obras do compositor. 
O próprio Veloso discorre sobre a música nos seguintes termos: 

A pessoa que sabe me disse que o meu orixá é ibu-alama. A pessoa que sabe é 
muito bonita. Essa sílaba gua surgiu tantas vezes seguidas e de tal modo se 
comportou como núcleo desse átomo que eu pensei que ela era o jeito de se 
expressar o que eu não sei explicar da relação mítica entre ibu-alama e a água, 
as águas. Os lugares que eu amo – guamá-belém, iguape-pedrinho-baía de 
todos os santos, recôncavo de santo amaro, – são elementos qualquer coisa 
íntimos, desses que só eu sei e tudo é ritmo, tudo é inútil e não deveríamos 
temer coisa alguma (VELOSO, 1977, pp. 161-162). 

Em depoimento à jornalista Ana Maria Bahiana, Caetano Veloso descreve o 
processo composicional de Guá, que subverte a lógica usualmente empregada na 
criação de canções: 

“Guá” começou a ser feita pelo play-back, que foi a primeira coisa que a gente 
fez. O playback com o kissanje, atabaques e violão, tudo improvisado pra ver o 
que fazia em cima. E depois eu fiz a melodia segundo uma orientação do 
Perinho, porque ele é que fez a linha melódica, o desenho do kissanje. 
(BAHIANA, 1980, p. 43) 

A canção, em sua forma final, se apresenta como uma “construção em 
movimento”, em um processo de superposição progressiva de elementos. A 
introdução se inicia com um ostinato de kissanje100 – baseado no arpejo do acorde de 
sétima da dominante sobre o I grau, que remete ao modo mixolídio – em conjunto 
com o acompanhamento rítmico das congas (FIG. 299):  

 
FIG. 299 – Caetano Veloso e Perinho Albuquerque. Guá (1975), introdução. 

                                                
100 Instrumento musical angolano da família dos idiofones, semelhante à kalimba e a mbira; consiste em um 
conjunto de lâminas, fixadas a uma base, que são colocadas em vibração ao serem liberadas após pequena 
pressão dos polegares. 
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O elemento introduzido a seguir é o violão, no qual são articulados ataques 
esparsos e aleatórios do acorde de nona da dominante sobre o I grau, que exploram o 
deslocamento métrico e vão gradualmente se intensificando até consolidar o padrão 
de acompanhamento abaixo (FIG. 300):  

 
FIG. 300 – Caetano Veloso e Perinho Albuquerque. Guá (1975), base. 

A essa base agrega-se a voz de Caetano Veloso, inicialmente com uma 
intervenção de caráter improvisatório que explora três fonemas distintos, (ih, hum e 
hem), cada um associado a uma altura específica (dó4, sib1 e mi2). O uso de intervalos 
amplos faz com que cada “fonema-altura” atue como elemento independente; nesse 
sentido, a sequência de sons não se configura como linha melódica, mas como 
polifonia latente. Ao fim e ao cabo, observa-se que a intervenção desempenha um 
papel essencialmente rítmico, agregando novas células a já intricada trama 
polirrítmica produzida pela base de kissanje, congas e violão; de todo modo, 
permanece rigorosamente circunscrita ao modo mixolídio, empregando os três graus 
que caracterizam o modo: I grau, III grau e VII grau abaixado (FIG. 301). 

 
FIG. 301 – Caetano Veloso e Perinho Albuquerque. Guá (1975), improvisação vocal e base. 
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Em seguida é apresentado o tema, também em modo mixolídio. A linha 
melódica chama atenção pela maneira como sua estrutura rítmica provoca a 
desconstrução do texto, na medida que impõe uma distribuição prosódica que aparta 
sílabas que deveriam estar próximas e vice-versa, em um processo que remete à 
estética concretista. O uso do clichê melódico 1-7-1, aliado à intensificação rítmica 
produzida pela articulação de semicolcheias, resulta em maior assertividade na 
inflexão do único termo preservado no processo de fragmentação textual, o nome da 
divindade Ibualama; essa assertividade, contudo, é diluída pela posição métrica da 
célula melódica, cujo acento final se localiza na última semicolcheia do segundo 
tempo (FIG. 302). 

 
FIG. 302 – Caetano Veloso e Perinho Albuquerque. Guá (1975), linha melódica e base. 

A entrada dos vocais do Quarteto em Cy, duplicando a melodia oitava acima e 
abrindo vozes apenas na inflexão final – com o emprego de técnica seccional a quatro 
vozes, resultando na micro-harmonia bVII6-I6 – enfatiza a já mencionada 
assertividade da cadência melódica (FIG. 303).  

 
FIG. 303 – Caetano Veloso e Perinho Albuquerque. Guá (1975), vocais e base. 
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Nas seções subsequentes, ocorrem recombinações dos elementos já 
apresentados. A última seção consiste na reapresentação do tema, seguida de 
repetições ad libitum, em fade out, da cadência melódica final (FIG. 304).  

 
FIG. 304 – Caetano Veloso e Perinho Albuquerque. Guá (1975), final. 

Cabe ressaltar que, ao longo dos 3min e 15s de duração da faixa, todos os 
elementos melódicos e harmônicos permanecem rigorosamente restritos ao modo 
mixolídio. 

 

4.4.1.4 Terra (1978) 

O décimo primeiro LP de Caetano Veloso, intitulado Muito – dentro da estrela 

azulada e lançado em 1978 pelo selo Phonogram, não obteve boas críticas e foi pouco 
executado pelas rádios. A despeito disso, a canção que abre o álbum, Terra, viria a ser 
uma das mais lembradas e cultuadas pelos admiradores do compositor, como o 
próprio observa em depoimento ao Jornal do Brasil: 

Jamais perdoei. Diziam que a canção era longa, de sete minutos, e eu estou por 
aqui de ouvir uma porcaria de dez minutos do Dire Straits. O povo canta 
Terra. Eu ouvi no show da Praia de Botafogo 50 mil pessoas cantando a letra 
toda de Terra. É isso que me interessa.101 

A composição, uma singela e apaixonada homenagem ao planeta Terra, é 

estruturada na forma binária A-B, na qual seis estrofes (A1, A2...), com linhas 
melódicas similares e letras distintas, alternam-se com o refrão (B): 

Tabela 18: estrutura formal da canção Terra  

A1 B A2 B A3 B A4 B A5 B A6 B 

                                                
101 Depoimento de Caetano Veloso ao Jornal do Brasil (Caderno B, p. 5), 16 de maio de 1991. 
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A introdução, ao violão, estabelece o centro tonal (sol) por meio de um ostinato 

com o acorde perfeito maior formado sobre o I grau (FIG. 305):  

 
FIG. 305 – Caetano Veloso. Terra (1978), introdução. 

A primeira parte (A) é composta por cinco frases encadeadas, a-b-c-d-e. As 

frases b e c consistem em transposições da frase a, com pequenas variações 

decorrentes da adequação de música e texto; a frase d é derivação da frase a; a frase 

e, contrastante, desempenha simultaneamente as funções de conclusão da seção e 

preparação para o refrão (FIG. 306):  

 

FIG. 306 – Caetano Veloso. Terra (1978), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

As quatro primeiras frases situam-se no modo híbrido mixolídio com IV grau 

elevado, apoiadas por um acompanhamento harmônico em modo jônico; a frase final, 

contrastante, está em modo jônico (FIG. 307):  

 

FIG. 307 – Caetano Veloso. Terra (1978), 1ª parte, análise harmônica. 
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Cabe observar que o acorde perfeito maior formado sobre o I grau, aqui 
associado ao modo jônico, também pode ser relacionado a outros modos, inclusive o 
modo híbrido mixolídio com IV grau elevado, do qual a linha melódica procede. Na 
presente análise, optou-se por vincular linha melódica e acompanhamento 
harmônico a modos distintos, com o intuito de destacar o contraste que se estabelece 
entre a melodia permeada por tensões provocadas pela articulação das notas 
características do modo híbrido (IV grau elevado, nas frases a e b; VII grau abaixado, 
na frase c), e uma harmonia consonante limitada a acordes perfeitos gerados pela 
escala diatônica. Não seria um contrassenso imaginar que o atrito entre os modos 
superpostos seja uma metáfora musical da interação entre o homem e o planeta; em 
determinado momento da canção, Veloso escreve: “E gente é outra alegria, diferente das 

estrelas”. Esse atrito começa a cessar a partir da frase d, quando não há mais 
articulação de notas característica do modo, e sobretudo na frase e, que prepara a 
atmosfera jônica que irá caracterizar a próxima seção e provoca o deslocamento de 
centro tonal para dó102. 

No refrão – que certamente é o trecho mais lembrado pelo público de Caetano 
Veloso – a tensão dá lugar à placidez de uma linha melódica em modo hexacordal, 
apoiada por acompanhamento harmônico em modo jônico. O caráter modal da 
canção é preservado, na medida que se evita qualquer elemento que possa remeter à 
tonalidade – como a função dominante ou o trítono – e privilegia-se a cadência plagal 
(FIG. 305).  

 
FIG. 308 – Caetano Veloso. Terra (1978), 2ª parte, análise harmônica. 

                                                
102 Esse roteiro tonal remete a uma interpretação alternativa para o modalismo da primeira seção: os 13 
primeiros compassos, sobre o centro tonal sol, seriam uma grande dominante para o refrão em dó. A 
presença recorrente do IV grau elevado (dó #), contudo, enfraquece essa perspectiva, na medida que tal 
grau contradiz o som alvo da suposta dominante.  
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4.4.1.5 Trilhos urbanos (1979) 

O álbum Muito marcara o início da colaboração de Caetano Veloso com A Outra 
Banda da Terra103; segundo o compositor, a associação representou “a fase de maior 
felicidade” de sua vida musical (VELOSO, 1997, p. 495). Dentre os LPs gravados com 
o grupo entre os anos de 1978 e 1983 está Cinema Transcendental, lançado em 1979 
pela Polygram; o título do álbum remete à uma expressão presente na letra de Trilhos 

Urbanos, um afoxé estilizado de acentuados contornos modais. A canção, com arranjo 
de Tomás Improta, é estruturada a partir da forma binária circular AA|BA, na qual 
B consiste em uma transposição de A, terça menor acima104. Após um interlúdio 
instrumental, a estrutura AA|BA é reapresentada (com nova letra) e a faixa conclui 
com uma coda similar ao interlúdio.  

Tabela 19: estrutura formal da canção Trilhos urbanos  
1ª parte 2ª parte 1ª parte 2ª parte 

A A’ B A’ 
interlúdio 

A A’ B A’ 
coda 

A primeira parte da canção configura-se como um período duplo, com 
antecedente (A) e consequente (A’) bastante semelhantes. As frases iniciais (a) são 
idênticas; as frases finais diferenciam-se apenas no que diz respeito à terminação: 
semiconclusiva no antecedente (b), com repouso na mediante; conclusiva no 
consequente (b’), com repouso na tônica (FIG. 309). 

 
FIG. 309 – Caetano Veloso. Trilhos urbanos (1979), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

                                                
103 Grupo formado pelo músicos Tomás Improta, Arnaldo Brandão, Vinícius Cantuária e Bolão. 
104 Em procedimento similar ao usado por Miles Davis em So What e John Coltrane em Impressions, 
distinguindo-se apenas pelo intervalo escolhido para a transposição. 
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No antecedente (A), construído sobre o modo lídio, a linha melódica limita-se 
rigorosamente ao modo, abordando recorrentemente sua nota característica, o IV 
grau elevado (fá #). O acompanhamento harmônico é híbrido: em meio ao 
predomínio de acordes originários do modo lídio, há lugar, no sexto compasso, para 
a inserção do acorde de sétima maior formado sobre o II grau abaixado (bII7M), 
proveniente do modo frígio. Esse acorde tomará parte em uma cadência II7-bII7M-I, 
assumindo, no âmbito modal, o papel desempenhado por uma dominante no âmbito 
tonal. O consequente (A’) é praticamente uma repetição do antecedente, com 
estrutura harmônica idêntica e a já mencionada variação na terminação da linha 
melódica (FIG. 310).  

 
FIG. 310 – Caetano Veloso. Trilhos urbanos (1979), 1ª parte, análise harmônica. 

Cabe mencionar o emprego do clichê melódico 5-#4-3-1, característico do modo 
lídio (FIG. 311). O movimento descendente, nesse caso, fortalece o sentido modal da 
linha melódica, na medida que descarta qualquer associação do IV grau elevado com 
uma suposta sensível da dominante. 

 
FIG. 311 – Caetano Veloso. Trilhos urbanos (1979), 1ª parte, célula melódica recorrente. 
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A segunda parte se inicia com uma modulação modal, na forma de 
justaposição, com deslocamento súbito, sem transição, para o centro tonal mi b. A 
relação de mediante cromática entre os centros tonais mi b e dó produz um efeito 
especialmente surpreendente, propiciando o contraste necessário com a seção 
anterior. O antecedente (B) constitui uma transposição exata do antecedente da 
primeira parte, replicando a estrutura melódica e harmônica, enquanto o 
consequente (A) é uma repetição do consequente da primeira parte, de volta ao 
centro tonal dó (FIG. 312). 

 
FIG. 312 – Caetano Veloso. Trilhos urbanos (1979), 2ª parte. 

O interlúdio instrumental consiste em uma linha melódica assobiada por 
Caetano Veloso, em um modo hexacordal distinto, formado pela omissão do IV grau, 
apoiada por uma harmonia tonal (FIG. 313). 

 
FIG. 313 – Caetano Veloso. Trilhos urbanos (1979), interlúdio. 
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4.4.2 Gilberto Gil 

Gilberto Passos Gil Moreira nasceu em Salvador, em 26 de junho de 1942, mas 
passou a infância em Ituaçu, no interior da Bahia. A música dos sanfoneiros, as 
cantorias de cego, as bandas de coreto, juntamente com os discos de Orlando Silva, 
Dorival Caymmi e, sobretudo, Luiz Gonzaga – transmitidos pelos alto-falantes, 
típicos das cidades interioranas da época – constituíram o universo sonoro de Gil. 
Aos nove anos muda-se para Salvador para cursar o ginasial. Nessa cidade, estuda 
acordeon durante quatro anos. Em 1961, fascinado pela música de João Gilberto, 
começa a tocar violão. 

Em 1964, forma-se em Administração de Empresas pela UFBA, transferindo-se 
em seguida para São Paulo para trabalhar na empresa Gessy-Lever. Paralelamente, 
prossegue em sua atividade musical, cantando em bares nos fins de semana. Em 
1965, ao lado de Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso e Tom Zé, participa do 
espetáculo Arena Canta Bahia, dirigido por Augusto Boal. Em 1966 grava seu primeiro 
compacto pela RCA-Victor. Em 1967, opta definitivamente pela música: abandona o 
emprego e assina contrato com a Philips, para lançar seu primeiro LP, Louvação.  

No mesmo ano, obtém, com Domingo no parque, o segundo lugar no III Festival 
de Música Popular Brasileira, da TV Record. Era o que faltava, não somente para a 
eclosão do movimento tropicalista, mas para a consolidação da carreira de Gilberto 
Gil. Desde o lançamento do primeiro LP até os dias de hoje – quando segue em plena 
atividade – são 44 álbuns gravados (entre LPs e CDs) e mais de 400 composições. 

Assim como seu parceiro Caetano Veloso, Gilberto Gil não teve uma formação 
musical tão sólida como a de Tom Jobim ou Edu Lobo. Sua musicalidade se formou, 
sobretudo, a partir do universo sonoro que o acompanhou ao longo da vida. Dentre 
diversas influências que recebeu, a música de Luiz Gonzaga – objeto de profunda 
admiração desde a infância – exerceu um papel fundamental, constituindo-se em 
referência permanente para o compositor: 

Era uma maravilha ele falar daquilo tudo, do cavalo alazão, do boiadeiro, 
daqueles tipos. Aquele era o meu dia a dia. Ter um grande artista, o maior 
artista brasileiro, que era o Rei do Baião, que dominava o país inteiro, oriundo 
daquele mundo ao qual eu pertencia. Aquilo era de uma força, de um 
privilégio e de um orgulho extraordinários. Inventor de um gênero, acessado 
medianamente pelo rádio, ele conseguiu trazer os tipos interioranos para a 
integração do país. Foi meu escolhido. (GIL; ZAPPA, 2013, pp. 392-393)  
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Essa identificação profunda com o Rei do Baião resultou em sua escolha para 
escrever o prefácio do livro Vida do Viajante: a saga de Luiz Gonzaga, da pesquisadora 
francesa Dominique Dreyfus. No texto, Gil revela uma compreensão clara do papel 
exercido por Gonzaga na estilização da tradição oral nordestina:  

Seu nome se inscreve na galeria dos grandes inventores da música popular 
brasileira, como aquele que, graças a uma imaginativa e inteligente utilização 
de células rítmicas extraídas do pipocar de fogos, de moléculas melódicas 
tiradas da cantoria lúdica ou religiosa do povo caatingueiro, de corpos 
narrativos vislumbrados na paisagem natural, biológica e psicológica do seu 
meio, e, sobretudo, da alquímica associação com o talento poético e musical de 
alguns nativos nordestinos emigrantes como ele, veio a inventar um gênero 
musical, o baião (DREYFUS, 1996, p. 9). 

No mesmo texto, Gil demonstra conhecer os modos nordestinos: 

Os vários modos folclóricos, que os povos do interior foram criando e 
acumulando durante o longo período de colonização, começam a escoar mais 
intensamente para as cidades, na primeira metade deste século (DREYFUS, 
1996, p. 9).  

A presença constante do modalismo na música de Gilberto Gil, portanto, pode 
ser atribuída à profunda identificação do compositor com a música de Luiz Gonzaga, 
extensiva a toda música nordestina. Evidentemente, como bom tropicalista, processa 
esse material sonoro de maneira inteiramente distinta, como se verá a seguir. 

 

4.4.2.1 Domingo no parque (1968) 

Segundo Augusto de Campos, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, juntamente 
com Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, representam a retomada, no final dos anos 
1960, da “linha evolutiva da música popular brasileira, no sentido de abertura 
experimental em busca de novos sons e novas letras” (CAMPOS [org], 1978, p. 144). 
Embora tenham sido apresentadas ao público pela primeira em 1967, durante o III 
Festival de Música Popular Brasileira promovido pela TV Record, ou seja, um ano 
antes do lançamento “oficial” do movimento tropicalista, em 1968, tais músicas são 
consideradas marcos referenciais dessa tendência estética. Gravada no LP Gilberto 

Gil, lançado pelo selo Philips em 1968, Domingo no Parque foi orquestrada por Rogério 
Duprat a partir de um processo criativo a quatro mãos com Gil, como se verifica em 
depoimento do compositor: 
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Quem procurar saber como foi feito o arranjo de Domingo no Parque, fica 
sabendo que ele se processou nesse nível de aproximação, de programação 
conjunta, por nós dois. Eu mostrei a Rogério a música e as ideias que eu tinha e 
ele as enriqueceu com os dados técnicos que ele manuseia e eu não: a 
orquestração, o conhecimento da instrumentação. Mas a decupagem do arranjo, 
a determinação de que climas funcionariam em determinadas partes, que tipos 
de instrumento, que tipos de emoção, todas essas coisas foram planejadas 
juntamente por mim e pelo Rogério. Inclusive, o arranjo foi feito 
gradativamente. Nós nos sentamos, durante 4 ou 5 dias, em tardes consecutivas, 
e fomos discutindo, formulamos, reformulamos e até no estúdio ainda fizemos 
modificações em função das sonoridades que resultavam. Foi um trabalho 
realmente feito em conjunto (CAMPOS [org], 1978, p. 196). 

No que concerne à forma, a canção, de caráter narrativo, é estruturada em 
quatro seções: exposição, desenvolvimento, conclusão e coda. Na exposição, são 
apresentados três temas distintos (A, B e C); no desenvolvimento, o primeiro tema da 
exposição (A) é reprocessado por meio de transposições, variações melódicas e 
rearmonizações, gerando as partes D, E e F; a conclusão consiste na reexposição do 
primeiro tema (A’), rearmonizado; ao final, segue-se uma coda instrumental. 

Tabela 20: estrutura formal da canção Domingo no parque 

Exposição Desenvolvimento Conclusão 

A B C D E F A’ 

Coda 
(instrumental) 

A canção se inicia estabelecendo o centro tonal (ré) com a apresentação de um 
padrão de acompanhamento que consiste em um ostinato de baixo elétrico sobre o 
clichê melódico 1-7-1 (que emula um toque característico de berimbau, instrumento 
também presente no arranjo), acompanhado por acordes perfeitos maiores formados 
sobre o I grau e o VII grau abaixado, que evidenciam o modo mixolídio (FIG. 314). Esse 
padrão de acompanhamento estará presente ao longo da canção e funcionará como 
elemento temático.  

 
FIG. 314 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), padrão de acompanhamento do 1º tema. 
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Sobre essa base é apresentado o primeiro tema (A), que introduz os 
protagonistas da história a ser contada, José e João. O tema consiste em quatro 
articulações do mesmo motivo (com pequena variação na terceira, para ajuste de 
música e texto), conectadas por respostas do coro em bordão, que, em conjunto com 
o solista, resultam em uma textura polifônica. A linha melódica, em modo hexacordal, 
é apoiada pela já mencionada harmonia em modo mixolídio. Ao tema segue-se uma 
pequena ponte instrumental, que conduz à segunda parte mesclando elementos 
modais e tonais (FIG. 315).  

 
FIG. 315 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 1º tema, análise harmônica. 

Observa-se no tema a ocorrência do padrão melódico 5-4-3-1 (FIG. 316), bastante 
comum em melodias hexacordais105. Sendo parte do motivo principal, tal célula 
permeará toda a canção.  

 
FIG. 316 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 1º tema, células melódicas recorrentes. 

                                                
105 Esse padrão pode ser encontrado, por exemplo, em O canto da ema, de João do Vale, Alventino 
Cavalcanti e Ayres Viana, ou em outras canções de Gil que serão examinadas adiante, como Expresso 2222 
e Refazenda. 
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O segundo tema (B), seção na qual a narrativa efetivamente se inicia, subdivide-
se em duas partes: um período simples de oito compassos e uma frase complementar 
de seis compassos. A repetição do tema, com nova letra, é preparada por um breque106 

da seção rítmica. Ao final da segunda apresentação do tema é articulado um inciso 
de ligação, modulante, que prepara o próximo tema e consiste na repetição 
transposta (com pequena modificação intervalar) do último inciso da frase 
complementar (FIG. 317). Do ponto de vista poético, esse inciso tem a função de reiterar 
a apresentação do terceiro personagem da narrativa, Juliana, que havia sido realizada 
no verso anterior. 

 
FIG. 317 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 2º tema, estrutura fraseológica. 

No período de oito compassos que corresponde à primeira parte da seção, a 
linha melódica apresenta-se em modo jônico; a presença da sensível não resulta em 
prejuízo do sentido modal, pois tal grau ocorre “desfuncionalizado”, usado como 
nota melódica (bordadura), com resolução descendente e localizado em posição 
afastada das cadências; a harmonia, em contrapartida, é francamente tonal, com 
inclinações sucessivas por meio do uso de subdominantes e dominantes secundárias. 
A frase complementar que corresponde à segunda parte da seção, por sua vez, recebe 
um tratamento fragmentado: na primeira semifrase, melodia e acompanhamento 
harmônico situam-se no modo mixolídio; na segunda semifrase, a linha melódica em 
modo hexacordal é apoiada por harmonia em modo jônico. No momento em que a 
frase complementar chega ao final, reaparece o padrão de acompanhamento da 

                                                
106 Procedimento bastante empregado na música popular brasileira, consiste em interrupção abrupta do 
acompanhamento instrumental, normalmente localizada no primeiro tempo do compasso. 
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primeira parte (I-bVII-I); na primeira exposição da seção, esse padrão conduz a um 

breque que impulsionará a repetição; na segunda vez, serve de ponte para a cadência 

modulante que prepara a próxima seção, por meio da transformação do bVII da 

tonalidade de origem em bVI da tonalidade de destino (FIG. 318):  

 

FIG. 318 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 2º tema, análise harmônica. 

A falta de unidade temática entre as seções é apenas aparente: a célula melódica 

5-4-3-1, observada no primeiro tema, reaparece nesse segundo tema como elemento 

de ligação, camuflada pela localização no interior das frases, eventualmente 

incompleta e/ou transposta (FIG. 319):  

 

FIG. 319 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 2º tema, células melódicas recorrentes. 



 

 

287 

O terceiro tema (C) consiste em um período duplo de dezesseis compassos – 
com estrutura a-a|b-b’, na qual as frases b e b’ são derivações da frase a que 
replicam seu padrão rítmico – seguido de uma extensão de oito compassos (c-d), na 
qual as frases c e d são transposições da frase a com mutações intervalares (FIG. 320). A 
extensão funciona como ponte para a seção seguinte.  

 
FIG. 320 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 3º tema, estrutura fraseológica. 

A estrutura harmônica do terceiro tema pode ser dividida em dois momentos: o 
primeiro corresponde ao período duplo a-a|b-b’ e o segundo à extensão c-d. A linha 
melódica e o acompanhamento harmônico do período localizam-se no modo jônico: o 
emprego da sensível sem função cadencial, utilizada meramente como nota de 
passagem, juntamente com o predomínio de relações plagais no encadeamento de 
acordes, confirmam essa perspectiva. O trecho se inicia em mi e conclui em lá, em um 
processo modulante que toma ré como centro tonal intermediário e mescla elementos 
modais (o acorde perfeito maior formado sobre o II grau da tonalidade de destino, 
proveniente do modo lídio) e tonais (a dominante da tonalidade de destino). No 
segundo momento, referente às frase c-d, melodia e harmonia situam-se no modo 
mixolídio, inicialmente com centro tonal em lá e, após uma modulação modal por 
justaposição, em si b (FIG. 321).  
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FIG. 321 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), 3º tema, análise harmônica. 

O acorde de sétima e nona aumentada formado sobre o IV grau elevado,  #IV7(#9) – que marca não somente o final do terceiro tema, mas da exposição, 
preparando para o desenvolvimento, no qual a história de José, João e Juliana ganha 
contornos dramáticos – é uma estrutura quartal107 proveniente do modo mixolídio (#4) 

                                                
107 Acorde formado por superposição de quartas. 
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(FIG. 322). A propalada alegação, por seus pares, da sensibilidade musical de Gil, tem 
aqui mais um argumento a favor, pois o acorde – apresentado apenas nesse 
momento – encontra-se estrategicamente localizado em um ponto crucial da canção. 

 

FIG. 322 – Formação do acorde #IV7(#9) a partir do modo mixolídio(#4). 

Conforme mencionado anteriormente, o desenvolvimento, que correspondente às 
seções D, E e F, é elaborado a partir do material do primeiro tema (A). Na primeira 
seção do desenvolvimento (D), que consiste em um período duplo de dezesseis 
compassos, o conjunto de quatro semifrases, apresentado anteriormente em A, 
reaparece, primeiramente na tonalidade original (sol), como antecedente, e em 
seguida transposto uma quinta acima, em dó, como consequente (FIG. 323). 

 
FIG. 323 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), seção D, estrutura fraseológica. 

No que concerne à estrutura melódica e harmônica, a seção D replica a seção A: 
a linha melódica, em modo hexacordal, é sustentada por harmonia em modo mixolídio. 
O deslocamento de centro tonal, de sol a dó, se consuma por meio de acorde comum, 
com o I grau da tonalidade de partida se convertendo em V grau da tonalidade de 
destino, estabelecendo a única relação de caráter tonal da seção. O consequente 
apresenta ainda uma pequena variação de arranjo, substituindo o uníssono pela 
harmonia a três vozes no coro  (FIG. 324). 
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FIG. 324 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), seção D, análise harmônica. 

A segunda seção do desenvolvimento (E), em lá, consiste em um período 

simples a-b|a-b’; a única diferença entre suas partes reside na terminação, feminina 

no antecedente e masculina no consequente (FIG. 325). Diferentemente da seção 

anterior, que é basicamente uma replicação do primeiro tema (A), essa configura-se 

como derivação: enquanto as semifrases b e b’ replicam o motivo original na íntegra, 

a semifrase a, por sua vez, reproduz apenas sua estrutura rítmica. 

 

FIG. 325 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), seção E, estrutura fraseológica. 

Essa seção apresenta outros elementos de variação em relação ao tema original: 

alteração rítmica no acompanhamento, por meio do deslocamento do segundo grupo 
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de colcheias; transposição do padrão harmônico I-bVII-I (proveniente do modo 

mixolídio) para a altura da dominante, gerando o padrão V-IV-V (associado ao modo 

jônico), que irá se alternar com o padrão original. Esse acompanhamento sustenta 

uma linha melódica hexacordal, na qual observa-se a presença do indefectível clichê 

melódico 5-4-3-1. No último compasso, a articulação da dominante de mi prepara a 

próxima seção (FIG. 326).  

 

FIG. 326 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), seção E, análise harmônica. 

A terceira seção do desenvolvimento (F) resulta do reaproveitamento da 

estrutura da primeira seção (D), em outra altura e com harmonia variada. As linhas 

melódicas da voz solista e do coro – apresentadas sobre os centros tonais mi e lá – são 

praticamente idênticas às da seção D, com pequenos ajustes rítmicos para adequação 

da música ao texto. A principal modificação nessa seção localiza-se na estrutura 

harmônica do antecedente: no lugar do ostinato sobre o encadeamento bVII-I, a 

harmonia percorre os modos mixolídio e jônico em um movimento descendente, no 

qual prevalecem, a despeito do emprego de graus conjuntos, as relações de terça 

diatônica entre os acordes localizados nas posições métricas mais fortes: I, VIm, IV e 

IIm7. Essa progressão gradual em direção à região da subdominante resulta em um 

crescendo de dramaticidade, que atingirá seu ápice após uma cadência tonal IIm-V, 

cuja acorde de resolução, no lugar da tônica, será a dominante particular do IV grau, 
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com estrutura alterada, preparando o centro tonal lá, do consequente. A estrutura 

alterada do acorde, com quinta abaixada e nona menor, adiciona uma boa dose de 

tensão em outro ponto crucial da história narrada, quando surge o objeto cortante 

(“olha a faca!”) com o qual José irá perpetrar seu ato de violência. No consequente da 

seção, que descreve a ação final do personagem, a retomada do padrão bVII-I, em 

ostinato, sugere o ambiente de luta que se instaura (FIG. 327). 

 

FIG. 327 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), seção F. 

A delimitação da seção final de conclusão (A’)108 se dá por meio de uma 

significativa mudança de andamento e caráter. Nos dois compassos de ligação entre 

                                                
108 Embora o primeiro tema (A) seja reapresentado em outras seções (D e F), optou-se por reservar a 
denominação A’ para essa seção conclusiva, que guarda com o primeiro tema não somente associações de 
ordem musical, mas também textual e semântica, com a retomada dos termos feira, construção, brincadeira e 
confusão. 
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a seção anterior e esta, observa-se o emprego de uma cadência modal IIm-Vm7-I 

promovendo o retorno ao centro tonal mi. A linha melódica hexacordal, proveniente 

do primeiro tema, tem sua rítmica “arredondada” por meio da transformação das 

síncopes em tercinas. A estrutura harmônica é derivada do antecedente da seção 

anterior, em versão resumida: da mesma maneira, transita pelos modos mixolídio e 

jônico em progressão gradual rumo à região da subdominante, com pontos de apoio 

principal nos acordes I, VIm, IV7M e IIm7, mediados por outros acordes que exercem 

papel de transição, resultando em uma linha de baixo em graus conjuntos (FIG. 328).  

 

FIG. 328 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), conclusão. 

Na coda instrumental, em andamento vivo, linhas de metais e baixo de caráter 

francamente tonal sugerem que a pequena tragédia foi abafada pelo ambiente festivo 

e ruidoso do parque de diversões – metáfora da realidade urbana contemporânea, 

múltipla e fragmentada. A esses elementos, sobrepõe-se a linha vocal de Gilberto Gil, 

em modo hexacordal (FIG. 329).  

 

FIG. 329 – Gilberto Gil. Domingo no Parque (1968), coda instrumental. 
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4.4.2.2 Expresso 2222 (1972) 

Após três anos de exílio na Inglaterra, Gilberto Gil retorna ao Brasil em 1972 e 
lança o LP Expresso 2222, pelo selo Philips. Nesse trabalho, Gil volta-se para a 
sonoridade tradicional nordestina, oferecendo espaço para a Banda de Pífanos de 
Caruaru abrir o disco com Pipoca Moderna, de Sebastião Biano (que receberia letra de 
Caetano Veloso alguns anos depois) e regravando baiões como O canto da Ema e Sai 
do Sereno. Em seu mergulho, explora o modalismo de sabor nordestino em canções 
próprias como Oriente e Expresso 2222. O trem da faixa-título, que conduz o 
passageiro “de Bonsucesso pra depois do ano 2000”, reflete claramente as intenções 
estéticas de Gil nesse álbum: um olho na tradição, outro na modernidade. A canção, 
em arranjo do próprio Gilberto Gil, que explora a fundo os recursos rítmicos do 
violão, é um baião estruturado com base na forma binária A-B, na qual um refrão (A) 

alterna-se com quatro estrofes (B1, B2...) de linha melódica similar e letras distintas, 
apresentadas duas a duas. 

Tabela 21: estrutura formal da canção Expresso 2222 

intro A B1 B2 A B3 B4 A intro 

A introdução instrumental, ao violão, é marcada por uma estrutura harmônica 
fundamentada na permutabilidade modal – combinando material proveniente dos 
modos jônico, mixolídio e eólio – e ainda, no uso de acordes de passagem cromática; a 
despeito do intenso cromatismo, o resultado sonoro não parece tonal, situando-se no 
âmbito do cromatismo polimodal. Essa harmonia, aliada à execução percussiva e 
“suingada” de Gil, produz um efeito lúdico e dinâmico que evoca um trem em 
movimento (FIG. 330):  

 
FIG. 330 – Gilberto Gil. Expresso 2222 (1972), introdução. 
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A primeira parte (A), correspondente ao refrão, consiste em um período duplo 
a-b|a’-a’’. Antecedente e consequente articulam textos praticamente iguais: a 
diferença reside na omissão, no antecedente, de termos que finalizam as frases do 
consequente e completam seu significado, “da Central do Brasil” e “do ano 2000”. As 
frases a, a’ e a’’ são melodicamente similares, com pequenas variações decorrentes 
da necessidade de adequar música e letra; a frase b, embora derivada da frase a, 
produz algum contraste devido à mudança de modo. Contrariando o formato 
convencional, o antecedente, com cadência tonal e terminação masculina, soa mais 
assertivo que o consequente, com cadência modal e terminação feminina (FIG. 331).  

 
FIG. 331 – Gilberto Gil. Expresso 2222 (1972), 1ª parte, estrutura fraseológica. 

O contraste entre as frases é reforçado pela mudança de estrutura harmônica: 
nas frases a, a’ e a’’, linha melódica e harmonia permanecem restritas ao modo 
mixolídio; na frase b, a melodia em modo jônico é sustentada por acompanhamento 
harmônico de caráter tonal (FIG. 332):  

 
FIG. 332 – Gilberto Gil. Expresso 2222 (1972), 1ª parte, análise harmônica. 
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Nas frases a, a’ e a’’, em modo mixolídio, observa-se um predomínio absoluto 

das relações plagais, com o acorde perfeito maior formado sobre o VII grau abaixado 

(bVII) preparando a cadência e desempenhando o papel de subdominante da 

subdominante (FIG. 333):  

 

FIG. 333 – Gilberto Gil. Expresso 2222 (1972), 1ª parte, relações plagais. 

No que concerne à estrutura melódica, observa-se aqui novamente a ocorrência 

do clichê melódico 5-4-3-1, ora completo, ora incompleto, na forma 4-3-1 (FIG. 334). 

 

FIG. 334 – Gilberto Gil. Expresso 2222 (1972), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 

A segunda parte (B) é inteiramente tonal, estabelecendo um contraste que 

parece a tentativa de descrever musicalmente o caminho percorrido pelo expresso de 

Gil, da tradição à modernidade (FIG. 335). 

 

FIG. 335 – Gilberto Gil. Expresso 2222 (1972), 2ª parte, análise harmônica. 
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4.4.2.3 Refazenda (1975) 

No LP Refazenda, lançado em 1975 pelo selo WEA, Gilberto Gil propõe um 
retorno à simplicidade e um mergulho nas raízes regionais; a significativa 
participação de Dominguinhos, seja como compositor, em duas faixas, seja como 
instrumentista, em sete faixas, é um claro indício dessa intenção. A faixa-título, com 
arranjo de Gilberto Gil e Perinho Albuquerque, sintetiza a proposta estética do 
álbum, reunindo a simplicidade de uma estrutura quase minimalista e o sabor 
regional dos modalismos. Refazenda, a canção, é estruturada como rondó incompleto, 
sem reexposição do primeiro tema:  

Tabela 22: estrutura formal da canção Refazenda. 

intro A1 A2 B A3 C coda 

Segundo depoimento de Gil109, a canção foi elaborada a partir de dois ostinatos 
criados ao violão. O primeiro deles, que serve de base à primeira parte (A1, A2 e A3), 
caracteriza-se pela permutabilidade modal, alternando material proveniente dos 
modos jônico, lídio e eólio; a justaposição dos modos, nesse caso, gera movimento 
cromático. Ao violão, foi agregado um baixo elétrico; os dois instrumentos em 
conjunto definem a estrutura harmônica, que por vezes é apenas sugerida (FIG. 336). 

 
FIG. 336 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 1º ostinato. 

Somente nas regravações dessa canção – nos CDs São João Vivo! (2001) e 
Bandadois (2009) – Gil viria a utilizar o ostinato acima transcrito na íntegra. Na 
gravação original, de 1975 (examinada no presente estudo), essa fórmula é 
empregada somente na introdução; ao longo da canção ouve-se uma versão 
simplificada do primeiro ostinato, que se limita ao primeiro compasso e exclui a 
inflexão do modo eólio (FIG. 337).  

                                                
109 Gilberto Gil, DVD Bandadois, 2009 
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FIG. 337 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 1º ostinato, versão simplificada. 

O segundo ostinato, que serve de base a segunda e terceira partes (B e C), situa-
se no modo dórico (FIG. 338). Observa-se que o III grau do modo não está presente na 
fórmula do ostinato; a atmosfera dórica só resulta plenamente caracterizada devido à 
ocorrência do referido grau nas linhas melódicas principais e nos contracantos das 
cordas, como se verá adiante.  

 
FIG. 338 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 2º ostinato. 

À introdução cabe o papel de apresentar de forma sintética os elementos que 
servirão de base para o corpo da canção, como uma espécie de trailer sonoro daquilo 
que se ouvirá adiante; os dois ostinatos são expostos, portanto, com quatro compassos 
para cada um. Sobre o primeiro ostinato, que reúne elementos dos modos jônico, lídio 
e eólio, é superposta uma linha de cordas elaborada no primeiro modo da escala 
pentatônica. Esse modo se constitui em subconjunto dos modos jônico e lídio, mas não 
do eólio; em decorrência disso, há uma breve inflexão polimodal, no segundo 
compasso, produzida pela fricção entre as notas si b, proveniente do modo eólio, e si n , 
proveniente da escala pentatônica. Ao segundo ostinato, em modo dórico, agrega-se a 
voz de Gil, em vocalize, replicando suas notas principais, enquanto o naipe de cordas 
reforça as notas complementares, com um progressivo acréscimo de vozes em bloco 
(FIG. 339). 
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FIG. 339 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), introdução. 

A primeira seção (A1) consiste em um período simples de oito compassos; a 

distinção entre antecedente e consequente reside apenas na letra. A versão resumida 

do ostinato, que inclui os modos jônico e lídio, sustenta uma linha melódica em modo 

hexacordal; a entrada do naipe de cordas, em contracanto igualmente situado no 

modo hexacordal, produz um breve atrito polimodal, no quinto compasso, entre as 

notas sol n e sol # (FIG. 340).  

 

FIG. 340 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 1ª parte. 
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O emprego do clichê melódico 5-4-3-1, característico do modo hexacordal, 
reforça o sabor regional da linha melódica (FIG. 341):  

 
FIG. 341 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 

Na segunda exposição da primeira parte (A2), como elemento de variedade, 
pequenas células pentatônicas são articuladas pela seção de cordas (FIG. 342): 

 
FIG. 342 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), seção A2. 

Os planos do arranjo da seção, como se vê, organizam-se em camadas de 
conjuntos e subconjuntos: o modo pentatônico, gerador dos motivos de cordas, constitui 
um subconjunto do modo hexacordal que delimita a linha melódica; este, por sua vez, 
é um subconjunto do sistema jônico/lídio que norteia o acompanhamento harmônico 

(FIG. 343). 

 
FIG. 343 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), seção A2, modos utilizados. 
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A segunda parte (B) também é estruturada como período simples. 
Diferentemente da primeira parte, o contraste entre antecedente e consequente, nessa 
seção, vai além do âmbito textual, compreendendo pequenas variações de ordem 
rítmica e melódica, juntamente com terminações distintas que delimitam claramente 
as partes da seção: semiconclusiva no antecedente, com apoio na mediante, e conclusiva 
no consequente, com apoio na tônica (FIG. 344). 

 
FIG. 344 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 2ª parte, estrutura fraseológica. 

A linha melódica, construída no 5º modo da escala pentatônica (pentatônica 

menor), é apoiada pelo segundo ostinato, em modo dórico110; a linha de cordas reforça a 
atmosfera dórica, sobretudo nos compassos 3 e 4 da seção, durante os quais a nota 
característica do modo (si) é sustentada (FIG. 345):  

 
FIG. 345 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 2ª parte, análise harmônica. 

                                                
110 Observa-se aqui uma relação de complementaridade entre melodia e harmonia no que se refere à 

definição modal: enquanto o III grau do modo (fá) ocorre apenas na linha melódica, o VI e o VII graus (si e dó), 
por sua vez, só aparecem no acompanhamento. O contracanto de cordas, que abrange todos os graus que 
caracterizam o modo, atua como amálgama entre os planos complementares.  
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A reexposição da primeira parte (A3) apresenta um novo contracanto de cordas, 

que circula predominantemente no 1º modo da escala pentatônica, com uma inflexão 

pontual, ao final, de segmento da escala hexacordal (FIG. 346):  

 

FIG. 346 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), seção A3. 

A terceira parte (C) consiste em um período simples de oito compassos, 

formado pela alternância de duas semifrases (a e b), sendo a semifrase b uma 

derivação da semifrase a; a distinção entre antecedente e consequente reside apenas 

na letra (FIG. 347).  

 

FIG. 347 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 3ª parte, estrutura fraseológica. 
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Nessa seção observa-se complementaridade similar à da segunda parte: linha 

melódica e acompanhamento, em conjunto, definem o modo dórico. A seção de 

cordas, nesse caso, transita apenas no primeiro pentacorde do modo, sem evidenciá-

lo plenamente (FIG. 348). 

 

FIG. 348 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), 3ª parte, análise harmônica. 

A coda retoma o formato da introdução: nos quatro compassos iniciais, as linhas 

de cordas, em modo hexacordal, são apoiadas pelo primeiro ostinato (jônico/lídio); nos 

quatro compassos seguintes, a voz de Gil (em vocalize) e a seção de cordas (em 

progressivo acréscimo de vozes) se complementam na replicação da estrutura do 

segundo ostinato (dórico) (FIG. 349).  

 

FIG. 349 – Gilberto Gil. Refazenda (1975), coda, análise harmônica. 
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4.4.2.4 Parabolicamará (1992) 

A dualidade tradição x modernidade permeia toda a obra de Gilberto Gil. Em 
1992, ano do lançamento do CD Parabolicamará (WEA), os olhares de Gil estão 
voltados para a revolução digital, sobretudo no que concerne às novas tecnologias de 
comunicação e informação. A coexistência das culturas locais e as novas mídias de 
um mundo globalizado é abordada pelo compositor na faixa-título do álbum: 

O mundo era, ao mesmo tempo, o lugar do camará, o vocativo das cantigas de 
capoeira, e da antena parabólica, que traz o planeta para dentro de casa. O 
próprio Gil considera a junção “parabolicamará” uma “verdadeira invenção 
concretista”(GIL; ZAPPA, 2013, p. 246). 

Se a revolução digital é representada no arranjo por instrumentos elétricos e 
eletrônicos (guitarra e teclados), a permanência das culturas locais se expressa não 
somente por meio dos instrumentos de percussão, mas pelos modalismos que 
prevalecem na composição. A canção, um afoxé arranjado coletivamente por Gil e 
seus músicos, segue o seguinte esquema formal: 

Tabela 23: estrutura formal da canção Parabolicamará.  

intro A1 A2 B A3 A4 interlúdio B C A5 

A introdução apresenta o padrão de acompanhamento que vai permear toda a 
canção, elaborado a partir do reaproveitamento do ostinato de Domingo no Parque – 
que por sua vez consistia na emulação de um toque típico de berimbau (FIG. 350). 

 
FIG. 350 – Gilberto Gil. Parabolicamará (1992), introdução. 
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Assim como em Domingo no Parque, o ostinato de Parabolicamará provém do 

modo mixolídio. Ao final do ciclo de oito compassos (que é repetido antes da entrada 

da voz) há uma pequena variação do padrão, com a intensificação do ritmo 

harmônico por meio da inserção de acordes provenientes dos modos eólio e lídio. 

A primeira parte (A) tem características de sentença. A apresentação é 

composta pela frase a e sua repetição variada (a’); a continuação é constituída pela 

frase b – que consiste em um desenvolvimento modulante da segunda semifrase da 

frase a – e pela frase c, contrastante e com sentido resolutivo (FIG. 351):  

 

FIG. 351 – Gilberto Gil. Parabolicamará (1992), 1ª parte, estrutura fraseológica. 
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A estrutura harmônica da seção baseia-se essencialmente no modo mixolídio: na 
apresentação da sentença, o modo está vinculado ao centro tonal ré; na continuação, 
há uma modulação modal para dó, com posterior retorno à tonalidade inicial. Os 
deslocamentos de centro tonal são efetuados por meio do mesmo acorde comum, a 
tríade maior formada sobre fá, que corresponde ao III grau abaixado em ré e ao IV 
grau em dó. As modulações modais, portanto, estão associadas ao emprego da 
permutabilidade modal, pois a tríade maior formada sobre o III grau abaixado é 
proveniente do modo eólio (FIG. 352). 

 
FIG. 352 – Gilberto Gil. Parabolicamará (1992), 1ª parte, análise harmônica. 
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A linha melódica, como se pode observar, transita entre os modos mixolídio 
(sobre o centro tonal ré) e hexacordal (sobre o centro tonal dó). Tal alternância resulta 
em uma suavização do efeito da modulação no plano da melodia, na medida que a 
única fricção entre ré mixolídio e dó hexacordal se dá entre os sons fá # e fá  n (FIG. 353): 

 
FIG. 353 – relação entre ré mixolídio e dó hexacordal. 

O caráter modal da seção é reforçado pela ocorrência da célula melódica 7-6-5 
(FIG. 354):  

 
FIG. 354 – Gilberto Gil. Parabolicamará (1992), 1ª parte, células melódicas recorrentes. 

A segunda parte é um período simples de oito compassos – com variação na 
terminação, feminina e conclusiva no antecedente, masculina e semiconclusiva no 
consequente – seguido de ponte que conduz à tonalidade inicial (FIG. 355):  

 
FIG. 355 – Gilberto Gil. Parabolicamará (1992), 2ª parte, estrutura fraseológica. 
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Na segunda parte, que se inicia sobre o centro tonal dó – abordado por meio do 

mesmo acorde comum empregado nas modulações anteriores – uma linha melódica 

em modo jônico é sustentada por acompanhamento harmônico híbrido, que agrega 

acordes provenientes dos modos jônico e mixolídio (FIG. 356):  

 

FIG. 356 – Gilberto Gil. Parabolicamará (1992), 2ª parte, análise harmônica. 
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4.4.3 Vertente tropicalista – considerações 

A abordagem tropicalista caracteriza-se, antes de mais nada, por uma pretensão 
à universalidade que conduz ao aproveitamento de elementos musicais advindos das 
mais diversas fontes. Para dar conta de todo o repertório de procedimentos modais 
usado nessa vertente, portanto, seria necessário examinar uma amostragem mais 
ampla de canções. De todo modo, o exame das nove canções selecionadas para este 
trabalho permite elencar alguns pontos em comum, que se constituem em traços 
distintivos em relação a outras vertentes. 

Mesmo em uma amostragem pequena, já se observa um amplo repertório de 
modos. Dentre os modos provenientes da escala diatônica, o indefectível mixolídio é 
predominante. Os modos dórico e lídio também são usados com frequência, enquanto 
frígio e eólio aparecem pontualmente, não tanto como referência de linha melódica, 
mas fornecendo matizes harmônicos distintos. Cabe mencionar ainda a aplicação do 
pseudomodalismo jônico, quase sempre associado a movimentos harmônicos plagais, 
que sugere uma influência do rock, sobretudo o rock modal dos Beatles.   

A presença significativa do modo híbrido nordestino, o mixolídio com IV grau 

elevado – sobretudo nas canções de Veloso – e do modo hexacordal – principalmente 
nas músicas de Gil – é um indicador da forte influência da matriz nordestina. A 
matriz afro-brasileira, por sua vez, faz-se presente por meio de modos da escala 
pentatônica111. 

Mas talvez principal traço distintivo da abordagem tropicalista seja a 
superposição e a justaposição de elementos provenientes de matrizes distintas. Em 
Domingo no Parque, de Gilberto Gil, o ostinato elaborado a partir do movimento tônica-

subtônica-tônica (1-7-1) – que emula o toque de berimbau da Capoeira de Angola – 
procede da matriz afro-brasileira, enquanto a linha melódica, predominantemente 
hexacordal, filia-se a matriz nordestina. Em Guá, de Caetano Veloso, a base em 
mixolídio, que remete à musicalidade nordestina, sustenta uma linha melódica em 
que é empregado o movimento 1-7-1, característico da afro-brasilidade, na inflexão 
do nome da divindade Ibualama, de origem iorubana. 

                                                
111 Neste trabalho há poucos exemplos, mas a audição da discografia de Caetano Veloso e Gilberto Gil 
indica o amplo emprego dos modos da escala pentatônica, ora associado a temas afro-brasileiros, ora 
evocando o orientalismo zen. 
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5. O MODALISMO POPULAR BRASILEIRO 

 

Neste capítulo será realizada uma compilação dos procedimentos observados 
no capítulo anterior, com o intuito de localizar as especificidades do modalismo 
praticado no âmbito da música popular urbana do Brasil. A intuição que norteia esse 
trabalho é a de que o diálogo direto e horizontal que se estabelece entre música 
popular urbana e música de tradição oral, juntamente com a liberdade criativa e o 
descompromisso que caracterizam o ambiente da música popular, resultam em uma 
abordagem bastante particular do modalismo, na qual convivem aspectos do 
modalismo pré-tonal e do modalismo pós-tonal. A despeito das singularidades de 
cada vertente, já examinadas no capítulo anterior, há pontos em comum entre todas 
elas que permitem se pensar em algo que se poderia chamar de “modalismo popular 
brasileiro”.  

Cabe advertir que as conclusões aqui expostas, advindas de um recorte muito 
particular e reduzido da produção modal no âmbito da música popular, limitam-se a 
indicar tendências e permanecem distantes de qualquer pretensão de esgotar o tema, 
que se constitui em terreno fértil para muitas pesquisas a empreender no futuro. 

  

5.1 Escalas e modos 
  

Durante o processo de análise das canções selecionadas, foram localizados 
modos provenientes das escalas diatônica, pentatônica, acústica e octatônica, bem como 
dois modos hexacordais, derivados da escala diatônica. A amostragem reduzida de 
canções permite apenas que se observe algumas tendências no emprego dos modos, 
e não reflete, necessariamente, a totalidade da produção modal no âmbito da música 
popular brasileira. O exame de um conjunto mais amplo de canções tanto pode 
apontar outra proporcionalidade no que se refere à ocorrência dos modos, como 
indicar outros modos não localizados neste estudo.   
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5.1.1 Modos da escala diatônica 

A análise das composições modais selecionadas indica um predomínio amplo 
de modos provenientes da escala diatônica. Esses modos serão examinados a seguir, 
verificando-se sua recorrência e os papéis que desempenham na estrutura modal. 

 
5.1.1.1 O modo mixolídio 

O modo mixolídio é usado como referência melódico-harmônica principal em 
quatorze das músicas examinadas: Baião, Juazeiro, Siridó e Algodão, de Luiz Gonzaga; 
Caminho de Pedra, Quebra-Pedra e Pato Preto, de Tom Jobim; Upa, Neguinho e Ode aos 
Ratos, de Edu Lobo; Tropicália e Guá, de Caetano Veloso; Domingo no Parque, Expresso 
2222 e Parabolicamará, de Gilberto Gil. Como referência secundária, de caráter 
pontual, ocorre em duas músicas: Canto da Ema, de João do Vale, e Chegança, de Edu 
Lobo. Em boa parte dessas músicas, sobretudo as de matriz nordestina, aparece 
associado ao padrão melódico 7-6-5. 

Como gerador de material harmônico, o modo ocorre em duas das músicas 
analisadas: O morro não tem vez, de Tom Jobim (na qual prevalece, como referência 
melódica, o 5º modo da escala pentatônica), e Gravidade, de Caetano Veloso, 
(construída sobre o modo mixolídio com IV grau elevado). Em ambas as composições, o 
modo é empregado em um contexto de permutabilidade modal. 

Como se pode verificar, o modo mixolídio é recorrente nas composições da 
matriz nordestina, sendo descartado apenas naquelas que têm como base o modo 
dórico112: Vem, Morena e Pagode Russo, de Luiz Gonzaga, e Pisa na Fulô e Carcará, de 
João do Vale. Aparece também com frequência em composições das vertentes 
nacionalista e tropicalista, geralmente como índice de nordestinidade. Em 
contrapartida, não foi encontrado em nenhuma das composições da matriz afro-
brasileira examinadas neste trabalho113. 

                                                
112 O modo dórico exerce, na esfera da modalidade, papel similar ao do modo menor, no âmbito da 
tonalidade, apresentando-se como alternativa sonora ao modo mixolídio. O dualismo maior-menor, 
portanto, é replicado no modalismo nordestino por meio da polarização mixolídio-dórico.  
113 O predomínio, nas composições de matriz afro-brasileira, de linhas melódicas circunscritas ao 5º modo 
da escala pentatônica – que resulta no recurso aos modos diatônicos “menores” (eólio, dórico e frígio) 
como geradores de material harmônico – não significa que a musicalidade afro-brasileira limite-se a esse 
universo sonoro. Durante a audição das canções praieiras de Dorival Caymmi observou-se a ocorrência do 
modo mixolídio em Canoeiro (1944). 
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A hegemonia do modo mixolídio no conjunto de músicas examinadas neste 
estudo, sobretudo naquelas vinculadas à matriz nordestina, não é mero fruto do 
acaso. A amostragem reflete o que foi observado a partir da audição da discografia 
completa dos compositores aqui abordados. E mais: arrisco-me a prever que o exame 
de canções de outros compositores da mesma matriz, como Dominguinhos e Alceu 
Valença, apontará tendência semelhante114. A presença significativa da sonoridade 
mixolídia em composições das vertentes nacionalista e tropicalista, por sua vez, 
sugere que o modo ultrapassa as fronteiras da musicalidade nordestina e constitui-se 
em índice de brasilidade, servindo tanto aos propósitos nacionalistas de Tom Jobim, 
Edu Lobo e outros compositores da vertente, como Sérgio Ricardo, Sidney Miller e 
Geraldo Vandré, quanto ao universalismo antropofágico de Caetano e Gil. 

 
5.1.1.2 O modo dórico 

O modo dórico é empregado como referência melódico-harmônica principal em 
oito das músicas examinadas: Vem, Morena e Pagode Russo, de Luiz Gonzaga, Pisa na 
Fulô e Carcará, de João do Vale, Pato Preto, de Tom Jobim, Vento Bravo, de Edu Lobo, 
Tropicália, de Caetano Veloso, e Refazenda, de Gilberto Gil. Ocorre como modo 
secundário em três canções: Algodão, de Luiz Gonzaga, Berimbau, de Baden Powell, e 
Upa, Neguinho, de Edu Lobo.  

Como gerador de material harmônico, aparece em nove músicas: Baião, de Luiz 
Gonzaga, Canto da Ema, de João do Vale, Lenda do Abaeté e Noite de Temporal, de 
Dorival Caymmi, Consolação e Canto de Xangô, de Baden Powell, Caminho de pedra e 
Quebra Pedra, de Tom Jobim, e Ode aos Ratos, de Edu Lobo.  

Assim como o modo mixolídio, o modo dórico ocorre com bastante frequência 
em composições vinculadas à matriz nordestina115. Aparece, também com frequência, 
em músicas das vertentes nacionalista e tropicalista, geralmente como índice de 

                                                
114 Uma audição parcial de suas discografias já indica a presença significativa do modo mixolídio na obra 
de Dominguinhos, em composições como Forró do sertão (1976) e Isso aqui tá muito bom (1985), e de Alceu 
Valença, em canções como Vou danado pra Catende (1975) Anjo de fogo (1977) Cana caiana (1979) e Bobo da 
corte (1987). 
115 Entre os numerosos exemplos de uso do modo dórico por compositores da matriz nordestina, pode-se 
mencionar as composições Lamento sertanejo (1973) e O canto de Acauã (1976), de  Dominguinhos, Porto da 
saudade (1981) e Cabelo no pente (1981), de Alceu Valença, e For all para todos (1982), de Geraldo Azevedo.  
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nordestinidade116. Além disso, apresenta-se em composições da matriz afro-brasileira, 
sobretudo como gerador de material harmônico, devido à afinidade com o 5º modo 
da escala pentatônica (que se constitui em subconjunto do modo dórico)117. O modo, 
portanto, embora seja frequentemente identificado com a musicalidade nordestina, 
não é exclusividade dessa matriz. A evocação de cada ambiente sonoro depende 
ainda das inflexões melódicas características: o emprego do padrão melódico 6-1, por 
exemplo, situa o modo dórico no âmbito nordestino, enquanto células que enfatizam 
a relação entre subtônica e tônica (1-7-1, 5-7-1 ou 1-7-5) tendem a evocar a atmosfera 
afro-brasileira. 

 
5.1.1.3 O modo lídio 

O modo lídio apresenta-se como referência principal em três das composições 
analisadas: Chegança e Upa, Neguinho, de Edu Lobo, e Trilhos Urbanos, de Caetano 
Veloso. Como modo secundário, ocorre em duas músicas: Caminho de pedra e Quebra 
Pedra, de Tom Jobim. Finalmente, aparece como gerador de material harmônico em 
seis canções: O morro não tem vez, de Tom Jobim, Vento bravo e Ode aos ratos, de Edu 
Lobo, Gravidade, de Caetano Veloso, Domingo no parque e Refazenda, de Gilberto Gil. A 
sensível está ausente em todas as ocorrências do modo, o que corrobora a ideia de 
um modo hexacordal lídio, proposta por Baptista Siqueira.  

Mesmo se constituindo em índice de nordestinidade, bastante frequente na 
música de tradição oral, o modo lídio não aparece nas composições de matriz 
nordestina examinadas neste trabalho. Isso pode ser atribuído à amostragem 
relativamente pequena e não significa que o modo esteja ausente dessa matriz. 
Embora o tenham feito com pouca frequência, Luiz Gonzaga e João do Vale 
chegaram a empregar o modo lídio em composições de sua autoria: Gonzaga, por 
exemplo, recorreu à sua sonoridade em Aboio Apaixonado (1956), enquanto Vale usou-
o em Morena do Grotão (1981). Outros compositores da matriz nordestina fizeram uso 
do modo: Dominguinhos recorreu a ele eventualmente, em canções como Tenho Sede 
(1975), enquanto Alceu Valença, por sua vez, mergulhou frequentemente em seus 

                                                
116 A audição das discografias completas apontou outras ocorrências do modo dórico em composições das 
vertentes nacionalista e tropicalista: Reza (1965) e Zanzibar (1970), de Edu Lobo, e Coragem pra suportar 
(1968) e Oriente (1972), de Gilberto Gil, são alguns exemplos. 
117 Além de Berimbau, examinado neste estudo, há outro afro-samba de Baden Powell no qual o modo 
dórico apresenta-se como referência melódico-harmônica principal: Canto de Iemanjá (1966). 
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matizes sonoros, em canções como Na primeira manhã, (1980) Coração Bobo (1980), 
Martelo Alagoano (1982) e Loa de Lisboa (1990).  

A sonoridade árida e rascante do modo lídio interessou ainda aos compositores 
da vertente nacionalista, sobretudo Edu Lobo, que, em sua fase engajada dos anos 
1960, parece ter explorado o modo para evocar o espírito resistente e aguerrido do 
povo brasileiro. Caetano Veloso também recorre ao modo constantemente: além de 
Trilhos Urbanos, examinada no presente estudo, as canções Jóia (1975), O quereres 
(1984) e Circuladô de Fulô (1992) se afiguram como bons exemplos de emprego do 
modo lídio.  

Na maior parte das ocorrências observadas (seja nas músicas incluídas neste 
estudo, seja naquelas que apenas fizeram parte da etapa inicial de audição), a nota 
característica do modo (o IV grau elevado) apresenta-se como parte de movimentos 
melódicos descendentes, em padrões 5-#4-2-1 ou 5-#4-3-1. 

 
5.1.1.4 O modo eólio 

O modo eólio funciona como referência melódico-harmônica principal em três 
das composições examinadas, todas elas de matriz afro-brasileira: Lenda do Abaeté, de 
Dorival Caymmi, e Berimbau e Canto de Xangô, de Baden Powell. Como referência 
secundária, aparece em Noite de Temporal, também de Caymmi. Nessas ocorrências 
alterna-se com seus subconjuntos, o modo menor hexacordal e o 5º modo da escala 
pentatônica (pentatônica menor). 

Como gerador de material harmônico, apresenta-se em onze composições, 
todas vinculadas a outras vertentes: Baião, de Luiz Gonzaga, Caminho de pedra, O 
morro não tem vez, Quebra-pedra e Pato preto, de Tom Jobim, Upa neguinho, Vento Bravo 
e Ode aos ratos, de Edu Lobo, Tropicália, de Caetano Veloso, e Expresso 2222 e 
Refazenda, de Gilberto Gil. 

Embora esteja mais frequentemente associado a composições da matriz afro-
brasileira, o modo é eventualmente empregado como referência melódico-harmônica 
por compositores de outras vertentes. Dentre as canções ouvidas durante o processo 
de seleção – que não chegaram a ser incluídas na pesquisa final – destacam-se Lero 
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lero (1978), de Edu Lobo, Borzeguim (1981), de Tom Jobim, e Minha Mulher (1975), de 
Caetano Veloso, como exemplos do emprego do modo eólio. 

 
5.1.1.5 O modo frígio  

O modo frígio não se apresenta como referência principal em nenhuma das 
composições examinadas. Ocorre pontualmente, como modo secundário, em três 
músicas: Lenda do Abaeté, de Dorival Caymmi, e Caminho de Pedra e Quebra-pedra, de 
Tom Jobim. Como gerador de material harmônico (fornecendo, na maior parte dos 
casos, acordes formados sobre o II grau abaixado), aparece em sete músicas: Noite de 
Temporal, de Dorival Caymmi, Berimbau e Consolação, de Baden Powell, O morro não 
tem vez e Pato Preto, de Tom Jobim, Vento Bravo, de Edu Lobo, Trilhos Urbanos, de 
Caetano Veloso, e Domingo no Parque, de Gilberto Gil. 

Tudo leva a crer que o que se observou na amostragem selecionada reflete 
efetivamente a utilização restrita do modo frígio no âmbito da música popular, mais 
como gerador de material harmônico do que como referência melódica. A associação 
imediata com certa musicalidade ibérica – cujos índices mais evidente são a cadência 
andaluza IVm-bIII-bII-I e as linhas melódicas a ela associadas – acaba limitando o 
emprego do modo. De todo modo, a audição da discografia dos compositores  
abordados apontou o uso do modo frígio, como referência principal, em algumas 
composições que não chegaram a ser incluídas neste estudo: Casa Forte (1970) e Uma 
vez, um caso (1976), de Edu Lobo, e Chovendo na Roseira (1970), de Tom Jobim.  

Ainda no que se refere ao modo frígio, cabe mencionar a música do baiano 
Elomar Figueira de Mello. Em uma refinada exploração dos modalismos ibéricos, 
fundindo influências medievais e renascentistas aos regionalismos nordestinos, o 
compositor elabora uma obra que se aproxima da sonoridade monal característica do 
século XVI, e que tem no modo frígio, proveniente da matriz ibérica, um elemento 
recorrente. De qualquer maneira, trata-se de uma obra isolada. Em última instância, 
isso não é suficiente para conferir ao modo o estatuto de elemento característico do 
modalismo brasileiro. 
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5.1.1.6 O modo lócrio 

O emprego do modo lócrio, no conjunto de canções aqui examinadas, é bastante 
restrito. O modo apresenta-se como referência melódico-harmônica na segunda parte 
de Noite de Temporal, de Dorival Caymmi, e como gerador de material harmônico em 
Lenda do Abaeté, também de Caymmi, e Quebra-Pedra, de Tom Jobim.  

O uso do modo pode ser atribuído a duas possíveis esferas de influência: a 
música de concerto europeia – mais precisamente, francesa – da transição do 
romantismo à modernidade, com a exploração de toda sorte de modalismos por 
compositores como Fauré, Debussy e Messiaen; o jazz e o blues, com seu V grau 
bemolizado (blue note). Seja como for, trata-se de um elemento bastante pontual e está 
longe de se definir como peculiaridade do modalismo no Brasil. 

 
5.1.1.7 O modo jônico  

O modo jônico é empregado como referência melódico-harmônica principal na 
segunda parte da canção Terra, de Caetano Veloso, e como referência pontual em 
Caminho de pedra, Quebra-pedra e Pato preto, de Tom Jobim, e Parabolicamará, de 
Gilberto Gil. Nessas canções, configura-se aquilo que John Vincent denomina 
pseudomodalismo, que consiste em uma forma de emprego do material proveniente do 
modo jônico que evita a articulação de relações tonais.  

Desempenhando a função de gerador de material harmônico, o modo jônico 
aparece em Baião, Juazeiro, Siridó e Algodão, de Luiz Gonzaga, Ode aos ratos, de Edu 
Lobo, Domingo no Parque, Expresso 2222 e Refazenda, de Gilberto Gil. Nesse caso, está 
associado ora ao hibridismo modal-tonal, nas canções de Luiz Gonzaga, no qual 
elementos típicos da tonalidade são inseridos em um contexto predominantemente 
modal, ora à permutabilidade modal, nas demais canções, que envolve a justaposição 
de coloridos modais diversos.  

 

5.1.2 Modos hexacordais 

O exame das canções modais selecionadas indica a ocorrência de dois modos 
hexacordais, derivados de modos da escala diatônica e produzidos pela omissão de 
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um de seus graus: o maior sem sensível (presente no sistema pentamodal de Baptista 
Siqueira), comumente chamado hexacordal; o menor sem VI grau, aqui denominado  
menor hexacordal. Tais modos são empregados apenas como referência melódica, não 
harmônica; suas linhas melódicas, portanto, são apoiadas por acordes provenientes 
de outros modos. 

 
5.1.2.1 O modo hexacordal (maior sem sensível) 

O modo hexacordal aparece como referência melódica principal em Siridó e 
Algodão, de Luiz Gonzaga, O canto da ema, de João do Vale, Terra, de Caetano Veloso, 
e Domingo no parque e Refazenda, de Gilberto Gil. Como referência melódica 
passageira, ocorre em Pato preto de Tom Jobim, e Expresso 2222 e Parabolicamará, de 
Gilberto Gil.  

Nas músicas vinculadas à matriz nordestina, a ocorrência do modo está sempre 
associada ao movimento melódico 6-1. As linhas melódicas hexacordais de Gil, por 
sua vez, caracterizam-se pelo emprego frequente da fórmula melódica 5-4-3-1, 
comum também em composições de João do Vale. A amostragem, embora reduzida, 
é suficiente para se verificar a estreita associação entre o modo hexacordal e a 
musicalidade nordestina, não somente pela presença recorrente do modo em 
composições da matriz nordestina, mas pela maneira como sua presença em músicas 
das vertentes nacionalista e tropicalista conduz a uma evocação nítida e imediata da 
sonoridade da região.  

A pré-audição de canções apontou outros exemplos do emprego do modo 
hexacordal, que não chegaram a ser incluídos na pesquisa. Em uma linha 
nitidamente nordestina, pode-se citar Jeca Total (1975), de Gilberto Gil, e A violeira 
(1983), de Tom Jobim. O modo foi encontrado também em um afro-samba de Baden 
Powell, Bocoché (1966).  

Outros compositores da matriz nordestina empregam frequentemente o modo 
hexacordal, como Dominguinhos, em Só quero um xodó (1973) e Quero um Xamego 
(1976), Alceu Valença, em Espelho Cristalino (1977) e Anunciação (1983), e Geraldo 
Azevedo, em Coração do Agreste (1977) e Moça Bonita (1981) O modo também é 
encontradiço na obra de Milton Nascimento, compositor fortemente inspirado pelo 
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folclore mineiro, em canções como Beco do Mota (1969), Cravo e Canela (1972) e Fé cega, 
faca amolada (1975). 

 
5.1.2.2 O modo menor hexacordal (menor sem VI grau) 

O modo menor hexarcordal, que consiste em um modo menor sem VI grau118, foi 
encontrado como referência melódica principal em Lenda do Abaeté, de Dorival 
Caymmi, e Consolação, de Baden Powell; como referência melódica secundária, 
aparece em Canto de Xangô, de Baden. A ausência do VI grau, que situa esse modo 
como “intersecção” dos modos dórico e eólio, permite que suas linhas melódicas sejam 
apoiadas por acordes provenientes de ambos os modos, resultando por vezes em 
permutabilidade modal. 

 
5.1.3 Modos da escala pentatônica 

A amostragem reduzida de canções selecionadas para este estudo não permite 
demonstrar o quão significativa é a presença da escala pentatônica na música 
popular urbana do Brasil. Os modos provenientes dessa escala permeiam as mais 
diversas tendências, na medida em que se incorporam ao ambiente musical brasileiro 
por diversas vias, não somente a partir da musicalidade afro-brasileira, mas também 
por meio da absorção de gêneros afro-americanos como o blues, o jazz e o rock. Dada a 
complexidade e a amplitude de sua esfera de influência, optou-se aqui por uma 
abordagem mais concentrada na matriz afro-brasileira, representada pelas canções 
de Caymmi e Baden.  

 

5.1.3.1 O 5º modo da escala pentatônica (pentatônica menor) 

O 5º modo da escala pentatônica, ou pentatônica menor, aparece como 
referência melódica principal em Lenda do Abaeté e Noite de Temporal, de Dorival 
Caymmi, Consolação e Canto da Xangô, de Baden Powell, e O morro não tem vez, de 
Tom Jobim. Como referência secundária, em Carcará, de João do Vale, Quebra-pedra, 
de Tom Jobim, e Refazenda, de Gilberto Gil. 

                                                
118 Esse modo corresponde à escala escocesa empregada por Dvorak no 1º movimento da Sinfonia do Novo 
Mundo. 
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Nas canções de Dorival Caymmi e Baden Powell, vinculadas à matriz afro-
brasileira, observa-se, grosso modo, uma articulação mais nítida e assertiva da escala 
pentatônica. O acompanhamento harmônico – ora elaborado com base no princípio 
da permutabilidade modal, envolvendo os modos diatônicos dos quais a pentatônica 
menor configura-se como subconjunto, ora construído a partir do hibridismo modal-
tonal – serve de pano de fundo para a linha melódica. O resultado sonoro, portanto, é 
francamente modal, independentemente das escolhas harmônicas.  

A mesma observação se aplica a O morro não tem vez, de Tom Jobim, embora 
note-se, nesse caso, uma inspiração que não se limita à musicalidade afro-brasileira, 
deslocando-se também pela sonoridade afro-americana, revelada por um inegável 
acento blues e um acompanhamento harmônico levemente jazzístico. De todo modo, o 
que prevalece, no fim, é a sonoridade da escala pentatônica. 

Em Carcará, por sua vez, o 5º modo da escala pentatônica ocorre pontualmente, 
no refrão, como um recorte passageiro do modo dórico; a sonoridade desse modo, 
característico do modalismo de matriz nordestina, prevalece ao longo da canção. De 
qualquer maneira, o recorte pentatônico pode ser um traço de influência da matriz 
afro-brasileira na formação musical de João do Vale, compositor nascido e criado no 
Maranhão, estado marcado por uma significativa presença das culturas nagô e jeje. 
Refazenda, de Gilberto Gil, segue linha semelhante: as inflexões pentatônicas se 
configuram como recortes do modo dórico, articulado no acompanhamento em 
ostinato; o que prevalece, no fim, é a sonoridade dórica. 

Dentre as músicas que não chegaram a ser incluídas neste trabalho, cabe citar 
canções como Lamento no Morro (1956), de Tom Jobim, Zambi (1965) e Borandá (1965), 
de Edu Lobo, e Eu vim da Bahia (1966), de Gilberto Gil, nos quais o emprego do 5º 
modo da escala pentatônica evoca inequivocamente uma atmosfera afro-brasileira119.  

 
5.1.3.2 O 1º modo da escala pentatônica (pentatônica maior) 

No presente estudo, o 1º modo da escala pentatônica, ou pentatônica maior, 
ocorre apenas em uma música, Refazenda, de Gilberto Gil, não como aspecto essencial 
da composição, mas como elemento do arranjo, articulado na linha de cordas. A 

                                                
119 Cabe citar ainda a presença recorrente da pentatônica menor na obra de Milton Nascimento, em 
canções como Caxangá (1973). 
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presença pouco significativa do modo decorre tão somente do recorte escolhido para 
o presente estudo, no qual se buscou contemplar matrizes e vertentes nitidamente 
delimitadas; tal resultado, portanto, não deve conduzir à conclusão, errônea, de que 
tal modo é pouco utilizado na música popular urbana do Brasil.  

Dentre as canções ouvidas no processo de seleção, que não chegaram a ser 
examinadas neste estudo, destacam-se alguns exemplos de emprego da pentatônica 
maior: O mar (1941), de Dorival Caymmi, Asa (1975) e Um tom (1997), de Caetano 
Veloso, e Meditação (1975), de Gilberto Gil120.  

 
5.1.4 Modos da escala acústica 

O emprego dos modos provenientes da escala acústica é bastante eventual e não 
se constitui em procedimento típico. Dentre os modos da escala acústica, o único que 
parece ser empregado com alguma frequência é o primeiro, o mixolídio com IV grau 
elevado. Os demais aparecem como geradores de material harmônico, em inserções 
pontuais.  

 

5.1.4.1 O modo mixolídio com IV grau elevado 

O primeiro modo da escala acústica, mixolídio com IV grau elevado, também 
conhecido como modo acústico ou modo nordestino, corresponde ao III modo real do 
sistema tri-modal de José Siqueira. Corresponde à referência melódica principal em 
duas das canções de Caetano Veloso examinadas neste estudo: Gravidade e Terra. Na 
primeira, a melodia é sustentada por acordes provenientes dos modos mixolídio e 
lídio, que se alternam em intercâmbio modal; na segunda, o acompanhamento se 
restringe a um ostinato sobre a tríade do I grau. Em nenhuma das duas canções 
observa-se o uso de material harmônico proveniente do modo que serve de 
referência à linha melódica. 

Em contrapartida, as canções Tropicália, também de Caetano, e Domingo no 
Parque, de Gilberto Gil, cujas linhas melódicas transitam por modos diatônicos, 
abrigam acordes gerados pelo modo acústico: o acorde de sétima da dominante e 11ª 

                                                
120 A pentatônica maior também é recorrente na obra de Milton Nascimento, em canções como Ponta de 
Areia (1975) e Raça (1976). Isso pode ser atribuído tanto à influência da matriz afro-brasileira como do rock. 
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aumentada formado sobre o I grau I7(#11), e o acorde de sétima da dominante e nona 
aumentada formado sobre o IV grau elevado, #IV7(#9), respectivamente. 

Como se observa, não há, no conjunto de canções examinadas, relação direta 
entre o uso do modo como referência melódica ou referência harmônica. Tal fato 
pode ser atribuído à espontaneidade do processo de composição modal na música 
popular. Supõe-se que, tanto na elaboração de linhas melódicas como na formação de 
acordes, o caminho trilhado por Caetano e Gil seja o da intuição e da experimentação 
sonora; por conta disso, esse compositores não relacionam, necessariamente, material 
melódico e harmônico oriundos de uma mesma coleção escalar. O fato de as linhas 
melódicas e os acordes de origem comum não serem articuladas conjuntamente, mas 
tratados como elementos isolados e independentes, revela uma característica 
importante de um possível “modalismo popular brasileiro”: a autonomia entre 
melodia e harmonia, pela qual não se estabelece entre uma e outra uma relação de 
subordinação, mas de coordenação. 

 
5.1.4.2 Outros modos 

Dentre as composições examinadas nesta pesquisa, observou-se a ocorrência de 
outros modos provenientes da escala acústica apenas como geradores de material 
harmônico. Ambos as ocorrências foram verificadas em composições de Edu Lobo: 
em Ode aos ratos, o acorde menor com sétima maior formado sobre o IV grau – 
IVm7M – provém do 2º modo da escala acústica, o modo maior misto; em Vento Bravo, 
o acorde de sétima da dominante com nona aumentada e 13ª menor formado sobre o II grau 
– II7(#9/b13) – e o acorde de sétima da sensível e nona maior formado sobre o I grau – 
Im7(b5/9) – são ambos provenientes do 3º modo da escala acústica, o modo lócrio com 
II grau elevado.  

 
5.1.5 Escala octatônica 

Foram encontradas apenas duas ocorrências do segundo modo da escala 
octatônica como referência melódico-harmônica passageira: em Quebra-pedra, de Tom 
Jobim, e Ode aos ratos, de Edu Lobo. A influência do jazz e da música de concerto 
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pode explicar o espectro modal ampliado que permeia a obra desses compositores. 
De todo modo, o uso dessa escala é eventual e não se configura como elemento 
característico. 

 

5.2 Processos  

Alguns processos, que não se constituem em exclusividade do modalismo 
popular brasileiro, foram observados no exame das canções selecionadas: a 
permutabilidade modal, o hibridismo modal-tonal, a modulação modal e o plagalismo. Esses 
processos serão examinados a seguir, no que concerne à recorrência e às 
particularidades de sua aplicação no âmbito da música popular. 

 

5.2.1 Permutabilidade modal  

Foram localizados processos de permutabilidade modal, ou intercâmbio modal, em 
todas as matrizes e vertentes examinadas. Nas composições vinculadas à matriz 
nordestina, esse procedimento está, na maior parte das vezes, associado ao hibridismo 

modal-tonal, pelo qual elementos característicos da tonalidade são agregados a um 
ambiente sonoro predominantemente modal. O intercâmbio modal envolvendo os 
modos mixolídio e jônico, em composições como Juazeiro, Siridó e Algodão, de Luiz 
Gonzaga, resulta da inserção do acorde de sétima da dominante formado sobre o V 
grau, proveniente do modo jônico, em um contexto em que o modo mixolídio 
representa a referência melódico-harmônica predominante. Esse procedimento é 
bastante comum em composições da matriz nordestina, e aparece ainda na vertente 
tropicalista, sobretudo nas músicas de Gilberto Gil, compositor que sofreu uma 
grande influência de Luiz Gonzaga. 

Na matriz afro-brasileira, observou-se uma forma peculiar e recorrente de 
intercâmbio modal, que consiste na alternância de acordes provenientes dos modos 
dórico e eólio, resultando em relações cromáticas no acompanhamento harmônico, 
contrapondo-se a linhas melódicas puras em modo pentatônico ou menor hexarcordal.  

Embora se apresente também na matriz afro-brasileira e na vertente tropicalista, 
o processo de intercâmbio modal ampliado, pelo qual sonoridades modais diversas 
são justapostas – muitas vezes apoiadas por pedais de baixo – foi explorado mais a 
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fundo pelos compositores da vertente nacionalista. O precursor desse procedimento 
no âmbito da música popular, contudo, foi Dorival Caymmi, que já nos anos 1940 
experimentava a justaposição de matizes modais distintos121. 

 
5.2.2 Hibridismo modal-tonal 

O hibridismo modal-tonal, mencionado na seção anterior, caracteriza não somente 
as composições de matriz nordestina, mas também boa parte dos afro-sambas de 
Baden Powell. Se a incorporação de elementos tonais, nas composições de Luiz 
Gonzaga e João do Vale, pode ser atribuída a tendência que os movia em direção a 
uma estilização urbanizante dos gêneros tradicionais, na música de Baden Powell 
isso se deve, provavelmente, às particularidades da escala pentatônica, referência 
quase onipresente na elaboração dos afro-sambas.  

A ausência de tensões intervalares, em uma escala desprovida de semitons 
como a pentatônica, resulta na impossibilidade de gerar um campo harmônico que 
produza alguma polarização. O espaço que se abre a partir dessa impossibilidade 
sugere a inclusão de acordes provenientes de qualquer fonte: nas canções praieiras 
de Caymmi, resulta na ampliação do âmbito modal; nos afro-sambas de Baden, 
compositor influenciado pela bossa nova e pelo jazz, resulta na incorporação da 
tonalidade, com suas cadências e encadeamentos característicos. 

Sob uma perspectiva purista, a tendência ao hibridismo modal-tonal, observada 
nas músicas de Luiz Gonzaga, João do Vale e Baden Powell, poderia ser interpretada 
como um fator de diluição e empobrecimento. Um olhar mais aberto conduz à outro 
tipo de entendimento: essa forma de hibridismo advém da autonomia entre melodia 
e harmonia, citada anteriormente; essa autonomia, como se observa, configura-se 
como uma das características que permeia as práticas de música modal no âmbito da 
música popular brasileira, em todas as suas matrizes e vertentes. 

 

                                                
121 Cabe ainda mencionar a permutabilidade modal na música de Geraldo Azevedo, que em canções como 
Juritis e Borboletas (1977), Domingo de pedra e cal (1977) e Arraial dos tucanos (1979) explora a alternância de 
material harmônico proveniente de modos distintos. 
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5.2.3 Modulação modal 

No conjunto de canções aqui examinadas, observou-se uma concentração do 
processo de modulação modal (que consiste no deslocamento de centro tonal no âmbito 
modal) em composições da vertente nacionalista: Chegança, de Edu Lobo, juntamente 
com as quatro composições de Tom Jobim abordadas neste estudo (Caminho de pedra, 
O morro não tem vez, Quebra-pedra e Pato preto), compreendem deslocamentos de 
centro tonal. Foram localizadas modulações modais também em duas canções da 
vertente tropicalista: Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Trilhos Urbanos, de 
Caetano Veloso.  

As modulações modais se apresentam em dois contextos distintos: nas canções 
curtas (Chegança, Caminho de Pedra, O morro não tem vez e Trilhos Urbanos), os 
deslocamentos de centro tonal são utilizados como elemento de contraste; nas 
composições que obedecem a formas mais extensas (Quebra-pedra, Pato preto e 
Domingo no Parque), as modulações atuam como elemento estrutural, sedimentando 
uma construção musical baseada na sucessão de quadros sonoros. O primeiro caso 
sugere uma influência dos padrões composicionais da própria canção popular; o 
segundo caso parece advir da incorporação de elementos da música de concerto.122 

 
5.2.3 Plagalismo 

Uma particularidade da abordagem modal de Caetano Veloso e Gilberto Gil é a 
ênfase nas relações subdominantais, replicadas em outros graus – em encadeamentos 
como bVII-IV-I, por exemplo, no qual o acorde formado sobre o VII grau abaixado 
desempenha o papel de subdominante da subdominante. Alguns autores que 
examinaram as particularidades da música russa do século XIX (RUSS, 1992; 
FROLOVA-WALKER, 1997; BARTIG, 2010) empregam o termo plagalismo para se 
referir a esse tipo de procedimento. Bastante encontrado na música de Glinka e 
Borodin, sobretudo em associação com o pseudomodalismo jônico, o plagalismo 
apresenta-se também com frequência no rock modal dos Beatles; ao que tudo indica, 

                                                
122 No que se refere especificamente a Domingo no Parque, de Gilberto Gil, cabe mencionar uma influência 
importante sobre o tropicalistas, que é o cinema. Segundo Caetano Veloso (1997, p. 116) “Domingo no 
parque de Gil fora concebido quase como um filme”. Nesse sentido, pode-se entender a construção formal 
por sucessão de quadros (na qual a modulação modal desempenha um papel fundamental) como uma 
tentativa de replicar, no âmbito musical, o processo de montagem cinematográfica. 
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incorpora-se ao modalismo dos tropicalistas por meio da forte influência que o grupo 
inglês exerceu sobre eles.  

No conjunto de composições examinadas, o plagalismo foi encontrado apenas 
na vertente tropicalista123. A audição parcial da discografia de outros compositores, 
entretanto, permite verificar que o procedimento não é exclusividade dessa vertente. 
A música de Alceu Valença, compositor de matriz nordestina, é nitidamente marcada 
pelo plagalismo, como se verifica em Espelho Cristalino (1977) e Anunciação (1983). 
Nessas canções, assim como em outras do compositor, verifica-se uma superposição 
de influências: a tradição oral nordestina se manifesta por meio de linhas melódicas 
modais (nesse caso, hexacordais), enquanto a inspiração no rock e no tropicalismo 
revela-se na ênfase conferida às relações subdominantais, no âmbito da harmonia. 

 

5.3 Modalismos pré-tonal e pós-tonal 

 

Um aspecto relevante e peculiar que se observa na maior parte das composições 
examinadas – e que pode ser estendido à boa parte da produção modal na música 
popular urbana do Brasil –, é a superposição de elementos dos modalismos pré-tonal 
e pós-tonal. O diálogo horizontal que a música popular estabelece com a tradição oral 
resulta na presença de traços provenientes das práticas modais pré-tonais que, por 
questões de ordem geográfica e cultural, mantiveram-se imunes à influência do 
sistema tonal; a permeabilidade dos músicos populares a todo tipo de influência, em 
contrapartida, conduz à incorporação de elementos típicos de um modalismo que 
interage com a tonalidade. 

 

5.3.1 Características do modalismo pré-tonal  

A expressão modalismo pré-tonal refere-se não somente às práticas modais 
realizadas em períodos históricos que antecedem o surgimento do sistema tonal – 
como aquelas associadas à música grega da antiguidade ou ao cantochão medieval – 
mas estende-se ainda ao modalismo praticado no âmbito das culturas tradicionais. A 

                                                
123 A resolução da subdominante na tônica, bastante frequente na música de Luiz Gonzaga, João do Vale e 
Dorival Caymmi, não chega a configurar plagalismo. 
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expressão, portanto, envolve tanto uma dimensão histórico-temporal como cultural. 
Nesse sentido, é possível conceber um modalismo pré-tonal praticado no Brasil até 
os dias de hoje, em comunidades que, a despeito da inevitabilidade do contato com a 
música divulgada pelos meios de comunicação de massa, conseguem preservar seus 
“cânones” por meio da transmissão oral.  

Dentre as características do modalismo pré-tonal, que permeiam as práticas 
musicais da música grega, do cantochão ou da música de tradição oral, aquela que 
salta aos olhos refere-se à primazia do aspecto melódico, em detrimento do aspecto 
harmônico. Boa parte de música pré-tonal é monódica, ou tem como forma exclusiva 
de acompanhamento harmônico o pedal de tônica.  

A tônica fixa é um princípio muito geral de toda a música pré-tonal: explícita 
ou implícita, declarada ou não, pode-se aprender a ouvi-la, pois ela está lá, 
como a terra, a unidade indivisa, a montanha que não se move, o eixo 
harmônico contínuo, soando através (ou noutra dimensão) do tempo 
(WISNIK, 1989, p. 73).  

O desenvolvimento da polifonia, entre os séculos X e XV, resultará na formação 
da noção de acorde, que, por sua vez, será elemento fundamental na gênese do 
sistema tonal, no século XVII. A suplantação da textura monódica, substituída em 
primeiro lugar pela polifonia, e em seguida pela harmonia, será acompanhada por 
uma progressiva ruptura com a modalidade, passando pela chamada “monalidade”, 
até chegar à tonalidade. Pode-se dizer, portanto, que o modalismo pré-tonal é um 
modalismo melódico. Não é sem razão que os modos, nos sistemas grego e medieval, 
não expressam somente conjuntos intervalares, referindo-se ainda ao âmbito no qual 
a melodia se desloca, suas fórmulas cadenciais e padrões melódicos.  

Um dos traços mais evidentes do modalismo pré-tonal nas músicas examinadas 
neste estudo manifesta-se na recorrência de fórmulas melódicas indissociavelmente 
vinculadas aos modos: o movimento 7-6-5 associado ao modo mixolídio; a fórmula 
cadencial 6-1-1 no modos dórico e hexacordal; a célula 5-4-3-1 no modo hexacordal; a 
fórmula 5-#4-2-1 no modo lídio; o padrão 1-7-1 em linhas pentatônicas.  

O uso do modo hexacordal é outro exemplo de prática modal pré-tonal. Como 
conjunto sonoro, o modo não oferece nada de diferente, pois trata-se do subconjunto 
comum, ou intersecção, dos modos jônico e mixolídio. Sua sonoridade, portanto, se 
estabelece exclusivamente no plano horizontal da linha melódica, a partir da 
especificidade de sua estrutura lacunar. 
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5.3.2 Características do modalismo pós-tonal 

Se nas práticas modais pré-tonais prevalece o aspecto melódico, no modalismo 
pós-tonal a primazia é da harmonia. A “redescoberta” dos modos antigos, a partir do 
século XIX, assim como a ampliação do espectro modal por meio da incorporação de 
modos exóticos e da criação de modos sintéticos, decorrem sobretudo da necessidade 
de abrir novas perspectivas de estruturação harmônica em um momento em que a 
tonalidade clássica apresenta sinais de desgaste. O que se observa em boa parte das 
abordagens do modalismo pelos compositores românticos é o hibridismo modal-tonal; 
no caso específico do romantismo, a modalidade aparece, grosso modo, subordinada 
à tonalidade. No século seguinte, o caminho aberto pelos românticos desemboca em 
duas tendências distintas: o modalismo ampliado e radicalizado da música de 
concerto moderna, que aponta para uma ruptura com o sistema tonal, e o jazz modal, 
que promove uma conciliação entre modalidade e tonalidade, com ênfase às práticas 
improvisacionais. 

Em todas essas abordagens do modalismo, do romantismo à modernidade, 
passando pelo jazz modal, os pontos em comum são a prevalência da harmonia e o 
hibridismo. Os modos atuam como geradores de campos harmônicos, e esse material 
é explorado por meio de processos que implicam em justaposição ou superposição 
de sonoridades, como permutabilidade modal, modulação modal, polimodalidade, já 
examinados no presente estudo. A circularidade e a estaticidade características do 
modalismo pré-tonal dão lugar ao dinamismo e a tensão produzidos pelo emprego 
de encadeamentos harmônicos e pela fricção horizontal e/ou vertical de distintos 
matizes modais. 

As características do modalismo pós-tonal também aparecem nas práticas 
modais da música popular brasileira. A despeito das particularidades de cada matriz 
ou vertente, há dois aspectos sempre presentes: o movimento harmônico e os 
processos híbridos. Se na música de matriz nordestina observa-se o emprego 
recorrente do hibridismo modal-tonal, ou se nas composições de Dorival Caymmi, Tom 
Jobim e Edu Lobo, em contrapartida, prevalece a permutabilidade modal, isso é de 
somenos importância: no fim, o que importa é que, tanto um como o outro, são 
processos típicos do modalismo pós-tonal. 
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5.3.3 Convivência de elementos dos modalismos pré-tonal e pós-tonal 

À ampliação e radicalização do modalismo, empreendida pelos compositores 
modernos, e ao reaproveitamento do modalismo como base para improvisação, pelos 
músicos de jazz, pode-se agregar uma terceira tendência, que aqui denomino 
“modalismo popular brasileiro”. A despeito das peculiaridades que se apresentam 
em cada matriz ou vertente, há um traço comum e distintivo nessa abordagem, que 
se refere à convivência de elementos dos modalismos pré-tonal e pós-modal.  

O modalismo pré-tonal, como já foi observado, norteia a elaboração das linhas 
melódicas. É justamente essa orientação melódica, baseada em células e padrões 
cadenciais praticamente indissociáveis da própria noção de modo, que permite que 
uma canção de Luiz Gonzaga soe francamente modal, a despeito do hibridismo que 
se apresenta no acompanhamento harmônico. Essa tendência a replicar a abordagem 
pré-tonal, no âmbito da música popular, pode ser atribuída ao contato direto que os 
precursores Gonzaga e Caymmi tiveram com a música de tradição oral, e ainda, à 
sua formação musical intuitiva. Os demais compositores – a despeito da formação 
musical mais aprofundada que tiveram alguns, como Tom Jobim, Edu Lobo e Baden 
Powell –, foram saudavelmente “contaminados” pela orientação melódica pré-tonal 
inspirada na cultura popular.  

O modalismo pós-tonal, por sua vez, manifesta-se na estrutura harmônica, 
marcada quase sempre pelo hibridismo, seja pela intercalação de elementos modais e 
tonais, seja pela justaposição de modalidades distintas. O cruzamento de materiais 
provenientes das mais diversas fontes, tendência recorrente na música popular 
urbana, advém não somente da liberdade criativa que caracteriza o gênero, mas, 
paradoxalmente, da necessidade de atender a algumas de suas exigências estilísticas 
e comerciais. A textura monódica, predominante nas culturas tradicionais, não é bem 
processada pelo ouvido pós-tonal, acostumado com o fluxo constante de acordes, 
produzindo movimento harmônico124. Uma canção como Juazeiro, de Luiz Gonzaga, a 
despeito da força de sua linha melódica – que dispensa qualquer acompanhamento 
harmônico – provavelmente não teria a mesma receptividade de público se tivesse 

                                                
124 A popularização da música de tradição oral, a partir da divulgação do trabalho de artistas como Lia de 
Itamaracá, Selma do Coco e Edith do Prato – em registros que fogem de qualquer tentativa de estilização –, 
mudou um pouco esse quadro, influenciando inclusive a própria produção de música popular. 
Atualmente, o ouvinte médio parece bem mais receptivo a arranjos que dispensam o acompanhamento 
harmônico e se concentram na força da linha melódica. 
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sido gravada apenas com voz e percussão. Cada compositor enfrenta o desafio de 

harmonizar melodias pré-tonais com os recursos que tem à mão: um autodidata 

como Luiz Gonzaga transita entre modal e tonal sem pestanejar, pois desconhece o 

significado dos termos e, provavelmente, não tem entre suas preocupações obedecer 

a qualquer outro critério, além do auditivo, para definir suas escolhas harmônicas; 

compositores informados como Tom Jobim e Edu Lobo, por sua vez, realizam esse 

trânsito conscientemente, e a maior ênfase dada à permutabilidade modal, ao que 

tudo indica, não decorre de um suposto purismo, mas da percepção de que esse 

procedimento oferece mais possibilidades harmônicas do que a simples alternância 

de material modal e tonal. 

A superposição de elementos pré-tonais e pós-tonais, portanto, pode ser 

considerada a pedra angular do modalismo popular brasileiro. De todo modo, há 

uma série de nuanças que devem ser consideradas: o aprofundamento de processos 

harmônicos pós-tonais pode interferir na própria elaboração da linha melódica, 

retirando-lhe a pureza pré-tonal. Mas o que se observa, grosso modo, é uma 

articulação independente de melodia e harmonia, pela qual a primeira tende a 

obedecer uma orientação pré-tonal, que lhe confere veemência e assertividade que 

tornam o acompanhamento harmônico dispensável, e a segunda resulta de uma 

referência pós-tonal, que produz movimento e direcionalidade capazes de conferir 

sentido até mesmo a linhas melódicas vagas e hesitantes. Em boa parte das 

composições examinadas – excluindo apenas aquelas que envolvem processos 

modulantes, por motivos óbvios – é possível descartar o acompanhamento 

harmônico sem prejuízo do entendimento da linha melódica. Do mesmo modo, cada 

harmonia possui um significado intrínseco, que independe da presença da linha 

melódica. Nesse sentido, pode-se dizer que não há relação de subordinação entre 

melodia e harmonia, mas de coordenação, pela qual ambas caminham, paralela e 

harmoniosamente, mas com autonomia125.  

                                                
125 Isso é bem diferente do que acontece na música popular tonal, em composições convencionais ou 

modernas. Nas primeiras, a subordinação da melodia ao roteiro harmônico tonal é tão flagrante que a execução 

do acompanhamento harmônico é desnecessária, na medida que todas as funções harmônicas são sugeridas na 

própria linha melódica; é o caso, por exemplo, da valsa Rosa, de Pixinguinha. Nas segundas, a ênfase dada às 

dissonâncias superiores na elaboração da linha melódica exige a presença do acompanhamento para que esta faça 

algum sentido; é o caso de Garota de Ipanema, de Tom Jobim. 
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Evidentemente, a superposição de elementos dos modalismos pré-tonal e pós-

tonal não constitui uma exclusividade das práticas modais da música popular 

brasileira. Em última instância, isso será observado em qualquer composição ou 

arranjo que envolva melodias originadas ou inspiradas pela tradição oral, associadas 

a um acompanhamento harmônico elaborado. Mas se na música de concerto do 

século XIX, os resquícios de modalismo pré-tonal são diluídos por uma excessiva 

subordinação à tonalidade, e na música de concerto do século XX e no jazz modal, 

pela tendência à desconstrução típica das técnicas composicionais da modernidade e 

das práticas improvisacionais, na música popular brasileira, em contrapartida, 

encontra-se um equilíbrio no qual os elementos provenientes dos dois universos 

modais convivem harmoniosamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização desta pesquisa confirmou algumas intuições, que podem vir a se 

tornar convicções. A análise de composições, a despeito da amostragem reduzida, 
ínfima diante do gigantesco universo que é o cancioneiro popular brasileiro, serviu 

para indicar que é possível compreender o “modalismo popular brasileiro” como um 
fenômeno único, marcado por particularidades que o distinguem dos modalismos 

encontrados na tradição oral e na música de concerto. Se a música de tradição oral 
prima pela espontaneidade e pureza, a música de concerto, em contrapartida, 

caracteriza-se por um certo nível de elaboração formal, fundamentado em sólidos 
cânones teóricos e estéticos – que, diga-se de passagem, funcionam como justificativa 

para denominar esse gênero por meio da infeliz expressão “música erudita”, com 
toda a carga de esnobismo e exclusão social que traz consigo. A música popular 

urbana, por sua vez, situa-se em um ponto intermediário, aliando a espontaneidade 
da primeira a alguns recursos técnicos da segunda. Somando-se a isso, há um 

saudável descompromisso, ausente nos outros dois gêneros, presos aos hábitos 
arraigados da tradição ou aos cânones da academia – ou ainda, no caso da música de 

concerto que se pretende “de vanguarda”, aos ditames da originalidade forçada e da 
ruptura compulsória. 

Talvez a principal intuição confirmada – algo já muito próximo de uma 
verdadeira convicção – é a de que há muito a fazer nessa área. Faz-se necessário não 

somente abordar a obra de outros compositores que empregam ou empregaram o 
modalismo, tais como Alceu Valença, Dominguinhos, Elomar, Geraldo Azevedo, 

Geraldo Vandré, Guinga, Hermeto Paschoal, Milton Nascimento, Sérgio Ricardo e 
tantos outros, como ainda, aprofundar-se mais na obra de cada um dos compositores 

pesquisados, não somente para que algumas intuições tornem-se convicções, mas 
para fornecer um inestimável material de pesquisa na área de música popular. 
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