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RESUMO
O trabalho consiste numa investigação sociológica sobre a música de concerto brasileira
produzida entre os anos 40 e 50 do século XX. O ponto focal é a trajetória
composicional de César Guerra-Peixe ao longo dessas duas décadas, que serve de guia
para que se avance sobre a correspondência, textos, entrevistas e, mais
fundamentalmente, a música composta por ele no período. Discutindo a relação de
Guerra-Peixe com seus pares, o trabalho busca colocar em relevo como ele respondeu
composicionalmente às questões e debates de seu tempo. Como ponto de apoio para a
investigação, permanece a relação complexa entre modernidade e tradição em sua obra.
Palavras-chave: Música de concerto brasileira – César Guerra-Peixe – Modernismo –
Sociologia da música

ABSTRACT
This thesis consists in a sociological investigation of the Brazilian concert music created
during the 1940s and 50s. The focal point is Cesar Guerra-Peixe’s compositional
trajectory along these two decades, which serves as a guideline through his letters,
writings, interviews and, above all, the music he composed during that period.
Discussing Guerra-Peixe’s relationship with his peers, the thesis strives to shed light on
how he responded compositionally to the problems and debates of his time. The
investigation is approached through the complex relationship between modernity and
tradition in his works.
Keywords: Brazilian concert music – César Guerra-Peixe – Modernism – Sociology of
music
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INTRODUÇÃO
Em alguns casos, as ideias de tradição e modernidade não são mutuamente
excludentes. Dentro do quadro do que chamamos “modernismo”, a arte identificada
com seu ideário buscou muitas vezes se definir pela oposição ou ao menos o
distanciamento da noção de tradição, tendo aí algo que chegava mesmo a lhe servir de
ponto de referência nesse movimento de auto-definição. Afirmar-se como uma arte que
se opunha às tradições significava estar livre dos grilhões que estas impunham a tudo
que estivesse ligado a elas, criando uma arte livre de convenções, completamente aberta
a todo tipo de experimentação, a ir até onde levassem a fantasia, a necessidade ou algum
princípio estruturante que o artista elegesse.
Teoricamente, seria preciso ao menos guardar uma relação de indiferença ou
desprendimento em relação a tudo que parecesse alicerçado no passado. O historiador
Peter Gay, na difícil tentativa de definir o modernismo, escreveu que “a única coisa que
todos os modernistas inquestionavelmente tinham em comum era a convicção de que
aquilo que não foi tentado era marcadamente superior ao que fosse familiar, o raro ao
ordinário, o experimental ao rotineiro.”1
Gay coloca em relevo exatamente o ponto que me interessa aqui: se tudo aquilo
que ainda não foi tentado, que é raro ou experimental, é por si só superior ao conhecido,
ao rotineiro e convencional, logo jaz na base do impulso modernista a ideia de que a
modernidade, ao menos em arte, seria uma espécie de salto para o infinito, um lançar-se
no espaço repetidas vezes tentado e nem sempre conseguido onde se flutuaria preso
apenas àquilo que motivou o risco do salto: um princípio; uma curiosidade; uma ideia
que frequentemente se crê não-histórica; uma ideia que pode ser política, estética,
filosófica ou o que mais for. O problema é que esta ideia tem também laços e se torna
como uma espécie de cordão umbilical que, ainda que seja o único vínculo, é um
vínculo por onde passa tudo que alimenta aquele ser.
Para Gay, os dois atributos de que todos os modernistas partilhavam eram um
fascínio pela heresia (“the lure of heresy” é o subtítulo de seu livro sobre o assunto) e
uma espécie de “auto-escrutínio” por princípio. O primeiro é bastante simples de
compreender com base no que já foi dito acima, e tem relação direta com a ideia de
1

GAY, P. Modernism – the lure of heresy. New York: W.W. Norton & Company, 2008, p. 2: “The one
thing that all modernists had indisputably in common was the conviction that the untried is markedly
superior to the familiar, the rare to the ordinary, the experimental to the routine.”
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evitar ou mesmo contrariar convenções – algo que se manifestava inclusive no
comportamento “social” de muitos artistas ligados às vanguardas do início do século.
Mas a busca pela libertação do jugo da tradição também se faz presente nesse segundo
aspecto do modernismo. Como observou Gay, para os modernistas
self-scrutiny or scrutiny of their subjects became essential to their
unorthodox enterprises. Beginning around the 1840s and more
daringly as the decades went on – I am casting Charles Baudelaire, in
preference to all other heretics, as modernism’s first hero – poets made
esoteric departures in their disdain for traditional verse or decent
subject matter as they rehearsed the expressive possibilities of
language. Novelists began to investigate their characters’ thoughts and
feelings as never before. Playwrights came to put the subtlest
psychological conflicts on the stage. Painters started to turn their
backs on art’s age-old privileged vehicle, nature, to seek nature in
themselves. Music in its modernist guise grew for ordinary listeners
more inward, less immediately rewarding, than ever.2

Poderíamos ir muito longe com Gay, especialmente se partirmos da observação
que o autor faz a respeito da relação entre o “burguês” – como visto pelo artista
modernista prototípico – e a inovação em arte buscada por esses artistas: “bourgeois did
want to make things new, but not too new.”3 O tema é complexo e recebeu os mais
variados encaminhamentos, mas pode-se dizer, de maneira geral, que com o avanço do
processo de autonomização da arte na Europa, durante o século XIX, aumentava o risco
potencial de uma obra desenvolvida somente segundo suas “necessidades internas” se
“desencontrar” do gosto daqueles dispostos a pagar por ela. Esse processo atinge um
paroxismo com o modernismo e as vanguardas, quando muitas vezes os artistas se
voltaram deliberadamente contra o gosto do público. Mas, mesmo nos casos em que
dominou a indiferença entre ambos, o conflito potencial entre o que o artista poderia
aspirar a realizar e aquilo em que estava interessado o consumidor de arte –
personificado na figura do “burguês” – fazia surgir um dos problemas fundamentais da
arte moderna: a dificuldade de compreensão.
A música do início do século XX talvez tenha sido uma das formas artísticas que
mais celeuma provocou,4 e neste sentido o que veremos ao longo deste trabalho é, entre
2

Id. Ibid. p. 5.
Id. Ibid. p. 8.
4
ADORNO, T. W. “Why Is the New Art So Hard to Understand?” in: Essays on Music. Berkeley:
University of California Press, 2002; ROSEN, C. “Who’s Afraid of the Avant-Garde?” [1998] In:
http://www.nybooks.com/articles/archives/1998/may/14/whos-afraid-of-the-avantgarde/?pagination=false (acessado em 21/01/2012).
3
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