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resumo Este trabalho tem como objetivo estudar a obra integral para
violão solo do compositor brasileiro Nestor de Hollanda 
Cavalcanti, revelando alguns processos composicionais 
utilizados e suas principais influências musicais. A pesquisa 
traz um breve levantamento de sua atividade como compositor
e arranjador, comentários de suas principais obras e arranjos 
sem violão, além de sua música de câmara com violão e 
arranjos que incluem o instrumento. As análises das obras 
para violão solo revelam certos processos composicionais, 
como o serialismo digital. Algumas das obras são comparadas
com as de outros compositores violonistas brasileiros, como 
Dilermando Reis, Luiz Bonfá, João Pernambuco e Baden 
Powell, estabelecendo um paralelo entre a sua escrita e a 
desses compositores.





keywords Nestor de Hollanda Cavalcanti, Brazilian music, guitar, 
serialism, popular music

abstract This work aims to study the integral works for solo guitar by 
the Brazilian composer Nestor de Hollanda Cavalcanti, 
revealing some compositional processes used and his main 
musical influences. The research presents a brief survey of his
activity as a composer and arranger, comments of his major 
works and arrangements without the guitar in addition to his 
chamber music with guitar and arrangements that include the 
instrument. Analyses of works for solo guitar reveal certain
compositional processes, such as Digital serialism. Some of 
the works are compared with those of other Brazilian guitarists 
composers, including Dilermando Reis, Luiz Bonfá, João 
Pernambuco and Baden Powell, drawing a parallel between 
his writing and that of these composers.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste em um DAP (Documento de Apoio ao Projeto), e como tal,

pretende  dar  um suporte  teórico  para  as  obras  que  fazem parte  do  projeto,  que  inclui  a  obra

completa para violão1 do compositor brasileiro Nestor de Hollanda Cavalcanti.

Meu primeiro contato com a obra do compositor se deu há uns quinze anos atrás, com a

audição da gravação do violonista Sérgio Assad de sua obra Suíte Quadrada (1978). Pouco tempo

depois tive a oportunidade de escutar a mesma obra em uma gravação rara do violonista francês

Roland Dyens. Não cheguei a tocar a  Suíte nessa época. No começo de 2004, e cada vez mais

interessado pelo repertório brasileiro para violão, procurei pelo nome do compositor na internet e

descobri em seu site a existência de duas outras obras para violão: os 23 Estudos “Inegavelmente”

Cromáticos (1978) e os Prelúdios Miniatura (1972). Em 2005, planejei tocar a Suíte Quadrada em

um concerto que daria em Niterói (Rio de Janeiro), mas, devido à dificuldade da obra, optei por

tocar  seus  Prelúdios,  que são tecnicamente suas  obras  mais  acessíveis.  No mesmo ano,  tive  a

oportunidade de conhecer o compositor pessoalmente e ficamos amigos. Em 2006, Nestor escreveu

sua última obra para violão, a suíte  Violão, Por Quem Choras?, que foi gentilmente dedicada a

mim. Fiz a estreia no mesmo ano.

Esta pesquisa tem como objetivo principal o estudo da obra para violão solo de Nestor de

Hollanda  Cavalcanti,  buscando  revelar  alguns  processos  composicionais  utilizados,  além  de

detectar algumas influências musicais presentes nas obras.

O trabalho está dividido em cinco capítulos. No capítulo 1, faço um breve resumo de sua

biografia artística, além de comentários sobre suas principais obras e arranjos, incluindo os arranjos

para e com violão. No capítulo 2, faço uma análise dos  Prelúdios Miniatura, enfatizando certos

procedimentos composicionais, como o uso de motivos e texturas, além de relacionar os Prelúdios

com os homenageados da obra. No capítulo 3, analiso os  Estudos “Inegavelmente” Cromáticos,

enfatizando o processo de criação do compositor a partir do serialismo digital. No capítulo 4, que

trata da Suíte Quadrada, busco relacionar a escrita do compositor com a maneira de tocar e compor

dos  violonistas  populares  brasileiros.  No  capítulo  5,  faço  uma  análise  comparativa  de  cada

movimento da suíte  Violão, Por Quem Choras? com as músicas e compositores que serviram de

base para a obra.

A bibliografia sobre o tema é praticamente inexistente. Vasco Mariz, em seu livro História

da Música no Brasil (2000), dedica pouco espaço ao compositor. Algo semelhante é encontrado na

Enciclopédia da Música Brasileira (2000). Infelizmente não existe nenhuma pesquisa acadêmica

1 Por se tratar de um trabalho sobre música brasileira, utilizarei a palavra violão, como é chamada a guitarra no Brasil.  
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(dissertações,  teses)  que  falem  especificamente  de  suas  obras.  Devido  a  esses  fatores  e  ao

ineditismo do tema escolhido, foi necessário realizar um entrevista com o compositor no final de

2013, além de recorrer ao site do compositor, onde se encontram várias informações, sobretudo no

catálogo de obras. O texto “Às Voltas com o Canto Coral”, escrito pelo compositor e publicado em

2006, também serviu como fonte de informações.

Espero, assim, poder contribuir para a disseminação da obra do compositor, tanto com este

trabalho escrito como com a execução pública das obras.
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CAPÍTULO 1: NESTOR DE HOLLANDA CAVALCANTI, COMPOSITOR E 

ARRANJADOR

1.1. Notas Biográficas

Nestor de Hollanda Cavalcanti nasceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1949. Seu pai,

Nestor de Holanda (Nestor de Hollanda Cavalcanti Neto, 1921-1970), era pernambucano e veio

para o Rio em 1941, buscando novas oportunidades profissionais. Foi jornalista, autor de livros de

grande destaque e obteve considerável sucesso como compositor (sobretudo letrista) de música

popular,  sendo  parceiro  de  grandes  músicos  como  Ary  Barroso,  Waldemar  Henrique,  Luiz

Gonzaga, Elpídio Pereira, dentre muitos outros.2

Nestor iniciou seus estudos musicais em 1963, inicialmente tendo aulas de trompete (sua

vontade  era  estudar  saxofone)  com  José  Miranda  Pinto  e  posteriormente  teoria  e  apreciação

musical com Elpídio Pereira, que fora parceiro musical de seu pai. Em 1966 iniciou seus estudos de

violão. Apesar de ter interesse em aprender música popular, bossa-nova e músicas dos Beatles, a

professora Yvonne Rebello preferiu iniciá-lo no violão clássico. As aulas com Yvonne não duraram

muito tempo, e Nestor passou a ter aulas de violão com Elpídio Pereira. Pouco tempo depois, por

indicação de Elpídio, Nestor passou a ter aulas de violão com Pereira Filho, com quem teve poucas

aulas. Posteriormente,  foi estudar violão clássico com Jodacil  Damasceno, por um período que

durou até 1970 (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000).3

Em 1967 teve  aulas  de  leitura  e  escrita  musical  com Maria  Aparecida Ferreira.  Neste

mesmo ano se interessou pela composição musical e iniciou seus estudos com o compositor César

Guerra-Peixe,  que  além  de  composição  lhe  ensinou  harmonia,  contraponto,  morfologia  e

orquestração. Essas aulas duraram vários anos, até 1973. Por indicação de Guerra-Peixe, estudou

análise com Esther Scliar em 1969. Frequentou por vários anos (1967-1976) cursos sobre Música

Brasileira, Prosódia Musical, Folclore Brasileiro e Estética (Ibid.).

Após  dar  aulas  particulares  de  violão  por  alguns  anos,  foi  professor  de  violão  do

Conservatório  Brasileiro  de  Música  e  da  Escola  de  Música  Villa-Lobos,  entre  1975  e  1979.

Ministrou como professor convidado o curso de Filosofia e Música no III Festival de Música de

Londrina  em  1985.  Entre  1984  e  1986  foi  diretor  e  professor  de  harmonia,  contraponto  e

composição do Esquimbau – Núcleo de Estudos Musicais.4

A partir  de  1979,  passou  a  trabalhar  na  Funarte  (Fundação  Nacional  de  Arte),  onde

2 Informações encontradas no site <http://www.nestordehollandacavalcanti.mus.br/nestordeholanda/>. 
3 Informações também extraídas do site do compositor (<http://www.nestordehollandacavalcanti.mus.br>) e de entrevista
feita com o compositor (Ver Anexo A).
4 Site do compositor.

http://www.nestordehollandacavalcanti.mus.br/nestordeholanda/
http://www.nestordehollandacavalcanti.mus.br/nestordeholanda/
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permaneceu por vários anos e atou como pesquisador, arquivista musical, revisor musical, redator e

produtor fonográfico do Pró-Memus (Memória Musical Brasileira), onde também foi coordenador.

Como redator,  teve artigos publicados em periódicos como o Viva Música!,  Jornal  da Música,

Cadernos de Música e Tribuna da Imprensa. Seus artigos de maior destaque são: “Teses sobre a

música” (com  Antonio Jardim,  1979); “Do repertório” (1985); “Música e Dialética”; “Às voltas

com o canto coral” (2006); “Guerra-Peixe, seu maestro” (2007).5

Como diretor e arranjador, trabalhou com os grupos vocais Cobra Coral (Coral da Cultura

Inglesa) e posteriormente, entre 1984 e 1987, com a Orquestra de Vozes – A Garganta Profunda,

grupo que fundou junto com Regina Lucatto e Marcos Leite6 (Enciclopédia da Música Brasileira,

2000).

Tem atuação destacada como arranjador de música popular e produtor de discos, tais como

o LP “Orquestra de Vozes – Garganta Profunda”, considerado pelo Jornal do Brasil como um dos

melhores  discos  de  1986.  Ainda  nesse  setor,  foi  diretor  musical  e  produtor,  junto  com Jairo

Severiano, do LP “Yes, nós temos Braguinha”, em homenagem aos 80 anos deste compositor. Em

1987  o  compositor  foi  arranjador  e  roteirista  musical  do  show  “Garganta  canta  Beatles”,

considerado pelo Jornal do Brasil e pela Enciclopédia de Música Britânica como um dos melhores

espetáculos daquele ano.7

Entre 1992 e 1994 foi Assessor e posteriormente Chefe da Divisão de Música e Arquivo

Sonoro da Fundação Biblioteca Nacional. Em 1995 e 1996 foi Diretor da Divisão de Música do

Instituto Municipal de Arte e Cultura – Rio Arte, promovendo espetáculos musicais e editando CDs

e Partituras.8

Como compositor, teve diversas obras premiadas no Brasil e no exterior, além de várias

obras encomendadas por importantes instituições.  No Brasil  suas obras foram apresentadas em

grandes eventos, como a Bienal de Música Brasileira Contemporânea, Festival de Música Nova de

Santos, Festival de Música Contemporânea de São Paulo, Panorama de Música Brasileira Atual,

Encontros com a Música Contemporânea Brasileira e o Festival de Música Contemporânea de Belo

Horizonte.9

No exterior, suas obras já foram executadas na América Latina (México, Venezuela, Chile,

Bolívia, Argentina, Uruguai e Paraguai),  Europa  (Inglaterra, França, Espanha, Itália,  Alemanha,

Áustria,  Polônia,  Hungria,  Bélgica,  Holanda),  Estados  Unidos,  África  (Angola)  e  também nas

5 Site do compositor.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.

http://www.letras.ufrj.br/musicasurda
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Exposições de Música Brasileira no Japão (1976) e Canadá (1978).10

O  musicólogo  Vasco  Mariz  em  seu  livro  História  da  Música  no  Brasil  classifica  o

compositor  como  um dos  representantes  da  terceira  geração  de  compositores  independentes11

(MARIZ, 2000), ou seja, um compositor que não se prende a nenhuma estética definida. Em seu

trabalho como compositor é possível detectar influências de Música Popular Brasileira, Rock e

Jazz. Mariz também chama a atenção para outro aspecto presente em algumas de suas obras, o

humor, tal como na obra coral Cobras e Lagartos e nos títulos de várias obras como, por exemplo,

os 3 Estudos simplórios e decepcionantes, e Coda.

Cavalcanti parou com as suas atividades de compositor e arranjador, devido a problemas de

saúde. Tem revisado várias de suas obras nos últimos anos.12

1.2. Obras para outros instrumentos (sem violão)

De  acordo  com o  catálogo  de  obras  disponibilizado  no  próprio  site  do  compositor,  é

possível dividir sua obra em quatro grupos: Orquestra, Banda, Música de Câmara e Música Vocal.

Além de obras  originais,  Nestor  possui  inúmeros  arranjos  para  diversas  formações,  que foram

agrupados pelo compositor da mesma forma. O compositor conta atualmente com mais de 300

obras em seu catálogo, que inclui 2 Sinfonias, 3 concertos, 2 cantatas, cenas musicais, música para

teatro, música coral, música para banda, canções, suítes, estudos, prelúdios, além de outras formas

livres de composição.13

Comentarei a seguir  apenas as obras de maior destaque dentro da sua produção (obras

premiadas,  obras  encomendadas  e  obras  apresentadas  nas  Bienais  de  Música  Brasileira

Contemporânea). A maioria delas foi editada pela Academia Brasileira de Música, e podem ser

encomendadas através do site da entidade.14As obras que possuem gravações podem ser escutadas

no youtube ou em links disponibilizados pelo compositor em seu site. Maiores informações sobre

os intérpretes que estrearam suas obras podem ser obtidas no site do compositor.

Os Dois Estudos para trompa solo foram compostos em 1977 e apresentados na II Bienal

de Música Brasileira Contemporânea no mesmo ano. Com os movimentos Chô Azulão e Canção

do Cego, a obra recebeu críticas de Antonio Hernandez, que na época era crítico de música do

10 Site do compositor.
11 Segundo Mariz (2000), a primeira geração de compositores independentes no Brasil começa com Cláudio Santoro
(1919-1989). A segunda geração independente tem como principal representante Almeida Prado (1943-2012) e também
Marlos  Nobre  (1939),  Ricardo  Tacuchian  (1939),  Sérgio  de  Vasconcellos-Corrêa,  dentre  outros.  A terceira  geração
independente inclui (ainda segundo Mariz), além de Nestor, Ronaldo Miranda (1948), Guilherme Bauer (1940), Ernani
Aguiar  (1950),  Amaral  Vieira  (1952),  Egberto  Gismonti  (1944),  dentre  outros.  O  termo  “independente”  designa
compositores que passaram por vários períodos estéticos e não se encaixam nos grupos de compositores pós-nacionalistas
ou de compositores de vanguarda.
12 Conforme informações disponíveis no site do compositor.
13 Ibid.
14 http://www.abmusica.org.br/

http://www.abmusica.org.br/
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jornal O Globo, e do compositor Ronaldo Miranda, na época crítico do Jornal do Brasil. Hernandez

classificou ou estudos como “simplórios”,  e Ronaldo como “decepcionantes”.  Ao compor seus

estudos para clarinete solo, e com o humor que lhe é peculiar, Nestor resolveu incluir a crítica no

título da obra,  que se chama  3 Estudos Simplórios e Decepcionantes e Coda  (CAVALCANTI,

2006).

Os 3 Estudos Simplórios e Decepcionantes e Coda, para clarinete solo, foram escritos em

1977 e estreados no 1º Panorama de Música Brasileira Atual, em 1978. Aliás, o gênero do estudo só

foi utilizado pelo compositor na década de 1970. Além das duas obras já mencionadas, Nestor

escreveu 3 Estudos (1976-78) para flauta solo e os 23 Estudos “Inegavelmente” Cromáticos (1978)

para  violão  solo.  O  compositor  escreveu  ainda  uma  versão  de  3  Estudos  Simplórios  e

Decepcionantes e Coda para violino solo, compostos em 1977 e revisados em 2001.

A música escrita para instrumentos solo perdeu terreno na produção do compositor a partir

da década de 1980. Mesmo para violão, somente em 2006 é que Nestor volta a escrever uma obra

solo para o instrumento.15

Para o  duo de  contrabaixo e  piano,  Nestor  escreveu em 1983 a  obra  Conversa  Mole,

comissionada  pela  Funarte.  Também  para  duo  é  a  suíte  Banco  de  Praça  (1999),  em  três

movimentos e escrita para trompa e piano. Os movimentos são: I. Águas de um Chafariz; II. Canto

do Pedinte; III. Coro do Silêncio. O primeiro movimento é uma valsa com harmonias modernas de

música popular brasileira. O último movimento é um samba. A estreia foi dada na XIV Bienal de

Música Brasileira Contemporânea em 2001.16

Homenagens, para voz e piano e composta em 2007, faz parte de um longo ciclo chamado

Canções  Avulsas,  que  reúne  canções  de  vários  períodos.  Os  textos  são  de  Sérgio  Fonta  e

Homenagens se divide em dois movimentos: I – Aqui; II – Um certo mar. A obra é dedicada à duas

amigas do compositor, Marli e Marita Cals, recém-falecidas na data da composição.  O primeiro

movimento é baseado no  Prelúdio Miniatura nº3  para violão.  A parte de piano é praticamente

idêntica ao original de violão, e a voz faz apenas uma narração do texto. No segundo movimento,

Nestor  aproveitou o  Prelúdio Miniatura nº  5  para  violão,  tanto  no acompanhamento  como na

melodia, mudando a tonalidade original de mi maior para ré maior.  Homenagens  foi estreada na

XVII Bienal de Música Brasileira Contemporânea em 2007.17

Para trio de clarinete, viola e piano – e narrador opcional, o compositor escreveu em 2002

O Sábio em Sol,  com textos de Luiz Guilherme de Beaurepaire. O narrador entra no começo e

depois entre as quatro partes da obra. O texto inicial é uma citação bíblica da Primeira Epístola de

15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
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Paulo aos Coríntios. Nestor aproveita a nota sol repetida, que é usada na introdução e aparece em

toda a obra. O primeiro e o quarto movimento são em ritmo de blues. A estreia da obra foi dada em

2005, na XVI Bienal de Música Brasileira Contemporânea.18

A suíte  Praise,  de  1997,  em quatro  movimentos  e  escrita  para  flauta,  violino,  viola  e

violoncelo, foi estreada na XII Bienal de Música Brasileira Contemporânea no mesmo ano. Os

movimentos são: I – Praise “in Blues” (Prelúdio); II – Praise “in Fox” (Noite Ocidental); III –

Praise “in Song” (Cissiparidade); IV – Praise “in Rock” (Final). Nesta obra, é possível perceber a

nítida influência do jazz e da música norte-americana com a presença do blues e do fox-trot, e a

influência do rock, estilizado no quarto movimento da obra. O terceiro movimento é uma linda

versão de  Cissiparidade, composição que foi utilizada pelo compositor em outras recorrências e

serviu  de  base  para  uma  de  suas  peças  para  violão  solo.  Em 2009,  a  obra  foi  revisada  pelo

compositor.19

Cerco da Paz é uma Suíte-ballet em 11 partes. Seu subtítulo é 3 Ais e 7 Cidades – Canção

da Paz. Os textos utilizados são bíblicos. Escrita para soprano, violino, violoncelo e piano, a obra

foi comissionada em 2000 pelo Conselho Mundial de Igrejas (Suiça) e escrita no mesmo ano. A

estreia foi realizada em 2000, dentro da EXPO 2000 em Hanover (Alemanha). Foi gravada no

mesmo ano na Suiça, para o Conselho Mundial de Igrejas. Na gravação, a soprano Juliana Franco

optou por cantar as obras em vocalise. A obra contém ritmos de música popular norte-americana e

brasileira.20

A  Suíte Quase Clássica (nº1 da Série “Cartas a meu Pai”)  foi  escrita para quinteto de

sopros (flauta, oboé, clarinete, trompa e fagote) em 2010. A obra foi comissionada pela Funarte e é

uma homenagem de Nestor ao seu pai.  Seus movimentos são:  I – Quase Prelúdio;  II – Quase

Loure; III – Quase Corrente; IV – Quase Sarabanda; V – Quase Frevo. Esta suíte foi estreada em

2011 na XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea, pelo Quinteto Villa-Lobos.21

Contradição I foi escrita para septeto instrumental, composto por clarinete, trompa, fagote,

violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A obra foi composta em 1975, dentro da técnica serialista,

e obteve o 2º lugar no I Concurso Latino Americano de Composição promovido pelo Instituto

Goethe de Munique, em 1975. O ensemble alemão Consortium Classicum foi o responsável pela

estreia da obra em julho de 1975.22

Brincadêra dum Matroá foi composta para coro em 1974, e “[...] obteve menção honrosa

num concurso de corais promovido pelo Madrigal Renascentista (MARIZ, 2000, p. 467). A obra foi

18 Site do compositor.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
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composta especialmente para participar do concurso. O compositor fala um pouco deste trabalho:

“Brincadêra dum Matroá, minha primeira obra para coro a capela, é uma pequena suíte, baseada na

dança dos cabocolinhos de Pernambuco e Paraíba” (CAVALCANTI, 2006, p. 55). Foi estreada em

1974. Nestor recorda que esta foi a sua segunda obra a ser apresentada em público e a primeira a

ser editada (Ibid.).

A obra Notícia da Morte de Alberto da Silva ou Uma Cantata Brasileira, em sete partes,

foi escrita em 1978 para coro e é um dos únicos exemplos do gênero cantata na produção do

compositor. Com texto de Ferreira Gullar, a obra se encontra em processo de revisão. Escrita para

um concurso de composição em Belo Horizonte, nunca foi estreada, talvez por ser um pouco longa

(cerca de 20 minutos de duração), e também por ser muito difícil, segundo o próprio compositor

(CAVALCANTI, 2006).

Também em 1978, Nestor recebeu uma encomenda do compositor Marlos Nobre, na época

diretor do Instituto de Música da Funarte, para compor uma obra coral que faria parte de uma

edição de obras brasileiras para coro daquele ano. Assim nasceu O Morcego, de 1978, para coro a

capela.  A edição do álbum de partituras  só foi  realizada em 1982,  pela Funarte.  O texto é de

Augusto dos Anjos.  O Morcego  já  foi  executado por vários corais.  A estreia ocorreu em 1984

(Ibid.).

Em 1980, Nestor recebeu outra encomenda de uma obra para coro. A encomenda foi feita

por Ronaldo Miranda para o 7º Concurso de Corais do Rio de Janeiro, promovido pelo Jornal do

Brasil e ocorrido na Sala Cecília Meireles. A obra foi concebida como peça de confronto para a

categoria de coro misto juvenil. Nestor aproveitou uma canção de juventude, composta em parceria

com Hamilton Vaz Pereira, e escreveu um texto introdutório em forma de recitativo. A forma final

ficou recitativo e ária.  A versão para coro foi batizada com o nome de  Peça para Coro Misto

Juvenil (Descontraído!) (Ibid.).

Para escrever a obra coral Cobras e Lagartos (1980), o compositor aproveitou o quarto ato

de sua ópera-monólogo Cobras e Lagartos, escrita no mesmo ano para barítono, clarinete, violão e

piano (textos de Hamilton Vaz Pereira, Bertold Brecht e do próprio Nestor). A versão para coro foi

estreada pelo Coral da Cultura Inglesa com regência de Marcos Leite em 1980, e foi classificada

para participar do MPB Shell 81, da TV Globo (Ibid.).

Nestor  escreveu  em 1981 a  versão  de  Cobras  e  Lagartos  para  coro  e  orquestra,  sem

alterações na parte do coro.  A obra foi premiada como “Melhor trabalho criativo” no MPB Shell

81. Foi apresentada também em 1981 na IV Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Segundo

Vasco Mariz, Cobras e Lagartos se enquadra “[...] dentro da mesma linha de humor, habitualmente

explorada por ele e que obteve evidente êxito na TV Globo.” (MARIZ, 2000, p. 468).
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Divertimento... Mesmo! foi escrito para orquestra de câmara em 1982 (revisado em 2009).

Possui cinco movimentos, cujos títulos são tão bem-humorados quanto o título principal: I – Dança

Bastante Sensual; II – É um A-B-A Vulgar!; III – Terceira Parte; IV – Momento Lírico, Quase uma

Canção de Amor; V – Gran Finale. A obra foi estreada em 1982 pela Orquestra Sinfônica Brasileira

e regência de Aylton Escobar, dentro da Série Música do Século XX.23

O Microconcerto nº1, para flauta e orquestra de câmara, foi composto em 1979. Com seis

minutos de duração e em três movimentos, a obra recebeu Menção Honrosa no Prêmio ESSO de

Música  Erudita  (1979).  Sua  estreia  ocorreu  em 1980,  dentro  da  Série  Música  Contemporânea

Brasileira.24

3 Ais foi escrita em 1994 para soprano e orquestra de cordas e utiliza textos bíblicos. Os

movimentos são: I – Aos donos do poder; II – Aos gananciosos; III – Aos legisladores. A estreia foi

realizada em 1995 no Rio de Janeiro, durante a XI Bienal de Música Brasileira Contemporânea.

Em 2002, o compositor fez uma versão desta obra para coro e orquestra de cordas. A primeira

versão é de 1988, para voz e piano, revisada em 2002.25

A Suíte  Um Gringo  no  Brasil  foi  escrita  em 2001  para  clarinete  (ou  sax  soprano)  e

orquestra de cordas. Seus movimentos são baseados em gêneros de música popular brasileira, como

o choro, o samba, a seresta e o frevo. Os movimentos são: I – Um gringo no choro; II – Um gringo

no  samba;  III  –  Um gringo  na  seresta;  IV –  Um gringo  no  frevo.  O  princípio  do  primeiro

movimento traz uma ligeira  citação do solo inicial  de clarinete da obra  Rhapsody in Blue,  de

George Gershwin.  A obra representa um bom exemplo da quebra de barreira entre os gêneros

clássico e popular, dentro da produção do compositor. A estreia foi dada em 2003 na XV Bienal de

Música Brasileira Contemporânea.26

A Fênix  foi  escrita  para  orquestra  em 1984.  Está  dividida em duas partes.  O primeiro

movimento tem o título de Marcha fúnebre. No segundo, Epitáfio (o original era para coro, mas foi

extraviado), o autor se utiliza do agitado ritmo do frevo, gênero de música popular do nordeste

brasileiro. A obra foi estreada em 1984 pela Orquestra Sinfônica Brasileira.27

Ainda em 1984, Nestor escreveu a obra Ária (para Sônia), ou "De um Alguém para Outro

Alguém e Este Alguém Sabe Quem...".  Foi escrita para orquestra e comissionada pela Fundação

Rio. Esta obra é uma versão da Peça para Coro Misto Juvenil (Descontraído!). A estreia foi dada

em 1985, pela Orquestra de Música Brasileira, sob a regência de Roberto Gnattali.28

23 Site do compositor.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Ibid.
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Após alguns anos sem escrever para orquestra, o compositor retoma o gênero orquestral

com  Questão  de  Ordem.  Escrita  entre  2001  e  2008,  traz  o  subtítulo  de  Sinfonia  nº1,  em  1

movimento.  A obra apresenta duas versões, que diferem no tempo de duração (aproximadamente

um minuto de diferença entre uma e outra). Esta obra, em suas duas versões, permanece inédita.29

Em 2001 foi escrita a sua segunda sinfonia, Data Venia... (...Sebastian e... Ludwig...), com

o  subtítulo  de  Sinfonia  nº2,  em  2  movimentos.  A obra  homenageia  os  compositores  Bach  e

Beethoven. Sua estreia ocorreu em 2004 no Rio de Janeiro, com a Orquestra Sinfônica da Escola de

Música da UFRJ e regência de Ernani Aguiar. Foi revisada em 2009. Sua obra mais recente para

orquestra sinfônica é Rio de Janeiro e tem o subtítulo sagração do verão. Com aproximadamente

vinte minutos de duração e composta em 2006, ainda aguarda estreia.30

1.3. Música de câmara com violão

Para o duo de flauta  e violão,  o  compositor escreveu  3 Peças,  editadas em 2005 pela

Academia Brasileira de Música. A primeira delas é o Improviso... Escrito, de 1981. Nesta peça se

nota de maneira bem acentuada a influência de Baden Powell  e  seu estilo  de tocar,  com uma

introdução de caráter livre e harmonia modal, além do compasso 6/8 adotado em boa parte da peça,

que lembra o ritmo do jongo. Escrita em ré menor, utiliza a sexta corda do violão afinada em ré. A

estreia de Improviso... Escrito foi dada em Brasília no ano de 1981, pelo Duo Branco. A segunda

peça, Ostinato Lírico, foi composta em 1984 e o acompanhamento do violão é o ostinato da peça. A

estreia foi realizada pela flautista Andréa Ernest Dias e pelo violonista Bartolomeu Wiese no Rio de

Janeiro, em 2002. A última peça, Coisas da Vida, foi escrita em 2005 e ainda não foi estreada. Esta

peça, baseada no ritmo do choro, é o terceiro movimento da  Suíte Aberta em Forma de Coisas,

escrita em 1997 para flauta e piano.31

O gênero da canção com violão foi bastante visitado pelo compositor. Nestor escreveu dois

ciclos de canções para voz e violão, além de algumas canções avulsas. A longa série de Canções de

(o)  Amor,  composta  por  16  canções,  teve  alguns  de  seus  números  estreados.32 Esta  série  foi

composta em 1981 e revisada em 2008. Com algumas exceções, as canções do ciclo foram escritas

tanto em versão para voz e violão quanto para voz e piano. Com versos de Gildes Bezerra, as 16

29 Site do compositor.
30 Ibid.
31 Ibid.
32 As primeiras canções a serem estreadas foram  Mulher, Desespero  e  Síntese,  nas versões para voz e violão. Suas
estreias foram dadas pelo barítono José Luís ferreira do Nascimento e pelo violonista Nícolas de Souza Barros no dia 22
de setembro de 1983, no Rio de Janeiro, com participação da soprano Viviane de Farias na canção Desespero. No mesmo
ano foram estreadas as canções Prólogo, Eles e Onirismo, pelo barítono Eládio Perez Gonzalez e pelo violonista Nélio
Rodrigues, durante a V Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Sideral foi estreada em 1995 pela soprano Yvonette
Rigot-Muller e pela pianista Sara Cohen. Cissiparidade foi estreada também em 1995, na versão para voz aguda e violão,
por Patrícia Endo (soprano) e Edelton Gloeden (violão). Patrícia Endo foi também responsável pela estreia da versão de
voz e piano de Cissiparidade, realizada em 1999 ao lado do pianista Giulio Zappa em Milão (Itália) (site do compositor).
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canções são: I – Prólogo; II – Mulher; III – Simbiose; IV – Pombos; V – Implexo; VI – Corças; VII

– Platão; VIII  – Eles;  IX – Onirismo; X – Desespero; XI – Síntese;  XII – Insinuação;  XIII –

Sideral; XIV – Cissiparidade; XV – Corpos Presentes; XVI – Leoa. A canção Onirismo foi escrita

somente  para  voz,  sem acompanhamento.  As  canções  Simbiose,  Implexo e  Insinuação  foram

escritas  apenas  na  versão  para  voz  média  e  violão.  Pombos  foi  escrita  para  tenor,  violão  e

metrônomo.  Sideral  foi escrita somente na versão para voz aguda e piano.  Desespero foi escrita

para soprano, tenor e violão, com versão alternativa de soprano, tenor e piano.33

Apenas a canção Corpos Presentes foi gravada em CD até o momento, na versão de voz e

piano, por Ruth Staerke (soprano) e Laís Figueiró (piano). Escrita em dó maior, esta canção é de

uma  beleza  singular,  que  combina  simplicidade,  uma  melodia  inspirada  e  surpreendentes

modulações.34

Canções da Revolução  (1988-1989),  escritas para voz média e violão e com textos de

Bertolt Brecht, formam um ciclo menor, com apenas quatro canções: I – O Filho do Homem; II –

Canção da Saída;  III  – Canção da Frente Única;  IV – A Grande Batalha.  O Filho do Homem

também tem uma versão para voz média e piano. As Canções da Revolução foram estreadas no Rio

de Janeiro em 1989, por Eládio Perez Gonzalez (barítono) e Maria de Jesus Haro (violão), na VIII

Bienal de Música Brasileira Contemporânea.35

Nestor agrupou na série  Canções Avulsas  obras de diversos períodos e com formações

variadas. Algumas delas foram escritas para voz e violão. Os  2 Rocks de Ferreira Gullar  foram

escritos em 1995 para voz média e dois violões. Com textos de Ferreira Gullar, a obra foi revisada

em 2008. A estreia foi realizada em 1996 no Rio de Janeiro, pelo barítono Eládio Perez Gonzalez e

pelos violonistas Samuel Araújo e Flávio Barbeitas.  Confissões  foi composta em 1992 em duas

versões, uma para barítono e violão e outra para tenor e piano. O texto é de Manuel Bandeira. A

canção  Minha Pessoa  também faz parte de  Canções Avulsas  e foi  escrita para barítono tímido

(termo usado pelo compositor) e violão, com versão para barítono e piano. Com texto de Hamilton

Vaz Pereira, foi composta em 1974 e revisada em 2008.36

A série de Canções Populares, Quase Eruditas, para fagote e violão (16 peças ao todo) foi

composta a partir de 1992 e concluída em 2009. Nestor aproveitou algumas  Canções de Amor  e

outras canções para compor a série (informação verbal)37. De 1992 são as quatro primeiras canções:

I – Simples Balada; II – Vida a Dois; III – Pensando Nela; IV – Canção da Distância. Em 1993

aparecem mais sete canções: V – Canção Platônica; VI – Falso Amor; VII – Canção Tímida; VIII –

33 Site do compositor.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Entrevista com o compositor (ver anexo A).
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In Memoriam; IX – Paixão; X – Sixties Song; XI – Cissiparidade. Em 1999, mais cinco canções:

XII – O Filho do Homem; XIII – Leoa; XIV – Símile; XV – Prólogo; XVI – Síntese. As três

canções foram estreadas em 1992 no XV Panorama da Música Brasileira Atual, pelo fagotista Noel

Devos e a violonista Mara Lúcia Moreira Ribeiro. As canções de 4 à 11 foram estreadas em 1994

na Escola de Música da UFRJ,  também por Noel  Devos e pela violonista Márcia Taborda.  As

canções de 12 à  16 ainda não foram estreadas.  A partitura do ciclo completo foi  editada pela

Academia Brasileira de Música em 2005.38

Esta  série  de  canções  serviu  de  base  para  que  Nestor  explorasse  outras  formações

instrumentais  com o  violão.  Das  canções  Simples  Balada,  Vida  a  Dois  e  Pensando  Nela,  foi

realizada em 1997 uma versão para clarinete e violão, com o título de 3 Canções Populares, Quase

Eruditas. Esta versão foi gravada em 2006 pelo clarinetista Wilfried Berk (brasileiro radicado na

Alemanha  há  várias  décadas)  e  pelo  violonista  Daniel  Wolff.  A obra  foi  dedicada  aos  dois

músicos.39 Tive o prazer de realizar a primeira audição alemã desta obra em outubro de 2009, ao

lado também de Wilfried Berk em concerto realizado na Embaixada do Brasil em Berlim.40

Também  para  clarinete  e  violão,  Nestor  escreveu  mais  2  Peças:  uma  versão  de

Cissiparidade em 1996 e revisada em 2008; e o choro Coisas da Vida em 1997, revisado em 2008.

Coisas da Vida foi gravado em 2006 por Wilfried Berk e Daniel Wolff, com versão para violão de

Daniel Wolff.41

7 Canções Populares, Quase Eruditas para violino e violão foi escrita entre 1993 e 2005.

Apenas  Cissiparidade foi  escrita  em  1993.  As  outras  canções  foram  escritas  em  2005.  Os

movimentos são: I – Simples Balada; II – Símile; III – Cissiparidade; IV – Canção Tímida; V –

Sixties Song; VI – Pensando Nela...; VII – In Memoriam.42

Para violoncelo e violão,  Nestor escreveu  5 Canções Populares,  Quase Eruditas,  entre

1995 e 2005, sendo que apenas a última é de 2005.  Os movimentos são: I – Simples Balada; II –

Canção da Distância; III – Canção Platônica; IV – Cissiparidade; V – Pensando Nela. As canções

de 1-4 foram estreadas no Rio de Janeiro em 1996, por David Chew, no violoncelo, e por Nícolas

de Sousa Barros no violão.43

As canções Simples Balada, Paixão e Pensando Nela  foram arranjadas para dois violões

em 1997, com o título de  3 Canções Populares. Esta versão foi revisada em 2009. Antes das  3

Canções Populares, Nestor já havia composto três obras para dois violões na década de 1970. O

38 Site do compositor.
39 Site do compositor.
40 Ver programa no Anexo B.
41 Site do compositor.
42 Ibid.
43 Ibid.
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Choro na 5ª Casa e as peças Interlúdio e Um a Um foram escritas em 1976 e revisadas em 2009.

Estas peças permanecem inéditas. Já a obra 2 Rocks de Ferreira Gullar foi escrita em 1996 para

dois violões e clarinete. Esta obra foi revisada em 2009.44

Para o duo de bandolim e violão, o compositor escreveu quatro peças. Coisas Simples foi

escrita em 2000 e também faz parte da Suíte Aberta em Forma de Coisas (segundo movimento).

Foi estreada pelo Duo Ahlert & Schwab em Berlim, Alemanha, em 2002. A partitura foi editada no

mesmo ano pela  editora  alemã Haus der  Musik Trekel  OHG.  Improviso...  Escrito  também foi

escrito em 2000 e foi estreado em Berlim pelo Duo Ahlert & Schwab em 2001. Foi editado por

Haus der Musik Trekel OHG em 2002. As outras duas peças,  Ostinato Lírico  e  Coisas da Vida,

foram escritas em 2008. Ostinato Lírico foi estreado em 6 de fevereiro de 2011 na Alemanha, pelo

Duo Ahlert & Schwab, que também realizou na mesma ocasião a estreia de Coisas da Vida.45

Louvor “in Blues”  foi composta para quatro violões em 1998 e revisada em 2009. Esta

obra é o primeiro movimento do quarteto Praise e também o primeiro movimento de seu Quarteto

de Cordas nº1 (1996-2005),  que tem o título de  Louvor (Praise).  Esta versão para quarteto de

violões tem uma particularidade curiosa, pois foi escrita para violão requinto, dois violões de seis

cordas e um violão de oito cordas.46

Em 1980, Nestor escreveu uma obra denominada por ele mesmo de ópera-monólogo, com

o nome de Cobras e Lagartos. A obra possui seis atos, cinco entreatos, um prólogo e um epílogo e

tem duração de cerca de 40 minutos. A ópera é um monólogo por ser representada apenas por um

barítono, que atua como narrador. A formação instrumental é totalmente inusitada: o barítono é

acompanhado  por  um clarinete,  um violão  e  um piano.  O  libreto  foi  elaborado  pelo  próprio

compositor, com textos de Bertolt Brecht e Hamilton Vaz Pereira. A ópera foi revisada em 1989 e

teve a sua estreia somente em 1995. Participaram da estreia o barítono Inácio de Nonno, a soprano

Ruth Staerke (em participação especial), o clarinetista Paulo Sérgio Santos, o violonista Henrique

Lissowsky e a pianista Maria Teresa Madeira. O local da estreia foi o Espaço Cultural Sérgio Porto,

no Rio de Janeiro. Esta é a única obra do compositor que se enquadra no gênero teatral.47

Tota e Zizi no Choro foi escrita em 1999 para o improvável quarteto de dois clarinetes, um

fagote e um violão. Em 2001, Nestor escreveu outra versão de Tota e Zizi no Choro, para o quinteto

de  duas  flautas,  flauta  contralto,  sax  soprano  e  violão,  estreada  em  concerto  da  UFRJ  Jazz

Ensemble em 2002, sob a regência de José Rua. Esta versão foi revisada em 2009, mantendo a

mesma formação. Outra formação curiosa é a que encontramos na versão de Um Gringo no Samba

44 Site do compositor.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid.
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(1998), para sax-tenor, violão, piano e contrabaixo.48

Finalmente,  Nestor incluiu o violão como parte  de uma obra  para  coro.  O Sermão do

Monte: I - As Bem-aventuranças é o título da obra, que foi escrita em 1990 para coro, flauta, órgão

(ou teclado), violão amplificado (ou guitarra elétrica), baixo elétrico e percussão. Os textos são

bíblicos.49

1.4. Obras para violão e orquestra

Nestor possui duas obras de violão com orquestra. A primeira delas é o Concerto Simples,

obra de juventude composta em 1973 para violão e orquestra de câmara. O compositor escreveu

uma cadência para o violão no meio do  Concerto.  Os instrumentos utilizados na orquestra são:

flauta,  oboé,  clarinete,  fagote,  trompa,  percussão  e  cordas.  O  Concerto possui  apenas  um

movimento e tem duração aproximada de 10'45”. O uso de cordas soltas logo no começo da parte

do violão,  bem como a presença de paralelismos transversais e longitudinais de mão esquerda

associam esta obra ao estilo violonístico de Villa-Lobos, que inclusive inicia seu  Concerto  para

violão e orquestra da mesma forma. Nestor procura explorar os recursos próprios do violão, como

os harmônicos naturais e cordas soltas. A obra foi revisada em 2001 e a partitura foi publicada pela

Academia Brasileira de Música em 2005.50

Em  2003,  Nestor  escreveu  uma  redução  do  Concerto  Simples,  para  violão,  piano  e

percussão, com a finalidade de servir como estudo.  A redução foi estreada em 2007 na cidade de

Belo Horizonte, pelo violonista Flávio Barbeitas e pela pianista Carla Reis. Os dois músicos, que

formam o Duo ReisBarbeitas, gravaram a redução em 2012, com a participação do percussionista

Fernando Rocha.51

O Concerto Simples acabou originando uma versão curiosa. Trata-se do Concerto Simples

para Violão, Sem Violão, escrito para harpa, piano e orquestra de cordas em 2002 e revisado em

2009. Esta versão também ganhou uma redução, escrita em 2003 para harpa e dois pianos.52

Sua última obra para violão e orquestra é uma reelaboração.  3 Canções Populares, para

dois violões e orquestra de cordas foi escrita em 1997 e revisada em 2009. Seus movimentos são: I

– Simples Balada; II – Paixão; III – Pensando Nela...53

48 Site do compositor.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
53 Ibid.
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1.5. Arranjos para outros instrumentos

Paralelamente ao trabalho de compositor,  Nestor desenvolveu um extenso trabalho como

arranjador. A maioria dos seus arranjos foram feitos por encomenda, e incluem centenas de obras.

Mencionarei apenas os arranjos de maior destaque em seu catálogo.54 Seus arranjos foram escritos

para orquestra, banda, conjuntos de câmara, instrumentos solistas e arranjos vocais.

A convivência com Marcos Leite e a função de diretor musical do Coral da Cultura Inglesa

e a Orquestra de Vozes – A Garganta Profunda fez com que Nestor produzisse vários arranjos para

coro. Os primeiros arranjos foram feitos para o Coral da Cultura Inglesa, a pedido de Marcos Leite.

Nestor começou a escrever arranjos de músicas dos Beatles e de músicas em inglês, para coro

feminino, coro masculino e coro misto. O Coral da Cultura Inglesa (que depois virou Cobra Coral)

não chegou a executar os arranjos (CAVALCANTI, 2006).

Para  o  grupo  coral  Orquestra  de  Vozes  –  A Garganta  Profunda,  Nestor  escreveu  uma

quantidade significativa de arranjos. O grupo comissionou uma série de arranjos de músicas dos

Beatles, especialmente para o show Garganta canta Beatles, de 1987. Os arranjos foram escritos

para coro masculino, coro feminino e coro misto com acompanhamento instrumental. A estreia do

show “Garganta canta Beatles” ocorreu na praia de Ipanema (Rio de Janeiro) em outubro de 1987

(Ibid.). “O evento na praia foi considerado um dos melhores espetáculos do ano pelo Jornal do

Brasil e pela Enciclopédia Britânica do Brasil.” (Ibid, p. 110). Alguns meses antes do show, Nestor

decidiu deixar a direção musical da Garganta Profunda, pois queria ter mais tempo para compor

para outras formações e estava com a saúde abalada (CAVALCANTI, 2006). 

Em 1986, Nestor e Marcos Leite receberam um convite da Funarte para realizar um show e

gravar  um disco  somente  com músicas  do  compositor  de  música  popular  Braguinha  (João  de

Barro), que completaria oitenta anos em 1987. Nestor ficou responsável por escrever os arranjos

para a Orquestra de Vozes – A Garganta Profunda, que já tinha em seu repertório uma música de

Braguinha (Chiquita Bacana), em arranjo original do conjunto Bando da Lua e que fazia sucesso

nas apresentações do grupo.  A Orquestra de Vozes  - A Garganta Profunda gravou os arranjos no

disco “Yes, nós temos Braguinha”, produzido pela Funarte e lançado em 1987. Nestor escreveu os

arranjos  para  coro masculino,  coro feminino,  coro misto e também arranjos  para  solistas  com

acompanhamento instrumental A Garganta Profunda realizou no mesmo ano temporadas de shows

no Rio de Janeiro e São Paulo, com o mesmo nome do disco. Para os shows, foram incluídas mais

três músicas que não constam no disco (CAVALCANTI, 2006).

Merece destaque o arranjo vocal que Nestor realizou em 1986 para o choro Pedacinhos do

Céu, do cavaquinista Waldir Azevedo (autor do célebre Brasileirinho). O arranjo também foi uma

54 O catálogo completo de arranjos se encontra no site do compositor.
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encomenda  da  Orquestra  de  Vozes  –  A  Garganta  Profunda.  Este  arranjo,  de  considerável

dificuldade  e  intrincada  polifonia,  foi  brilhantemente  interpretado  pela  Garganta  Profunda  em

1987. Nestor considera este um de seus melhores arranjos para coro (Ibid.).

Entre 1991 e 1992, Nestor escreveu arranjos de músicas de Gilberto Gil por encomenda do

grupo Coral e Tal, que realizou no final do mesmo ano o show em homenagem aos cinquenta anos

de Gilberto Gil, chamado “Coral é Gil, Gilberto e Tal”, sob a regência de Ana Maria Gonzalez. A

encomenda  dos  arranjos  foi  feita  por  Míriam de Oliveira  Martins,  que na época  era  uma  das

sopranos do Coral e Tal e viria a se tornar a segunda esposa de Nestor, com quem vive até hoje

(Ibid.).  Nestor  também ficou responsável  pela  direção  musical  do  show.  Antes  de  conhecer  o

compositor, o Coral e Tal já incluía em seu repertório a canção Natal, original para coro a capella e

de autoria de Nestor. Os arranjos foram escritos para coro masculino, coro feminino e coro misto,

sempre à capela. (CAVALCANTI, 2006).

A Raphsody around the rock (1990) foi escrita para orquestra e comissionada pelo Artplan

(Show Rock in Rio II). Este arranjo dura cerca de 40 minutos e foi projetado para ser executado

pela Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) na abertura do Rock in Rio II, o que não aconteceu. O

arranjo engloba sucessos  do rock internacional  e  brasileiro,  incluindo  Rock Around the Clock,

Yesterday,  e autores brasileiros como Cazuza e Rita Lee, além dos grandes sucessos da Jovem

Guarda.55 Sua estreia aconteceu em 1991, nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio

de Janeiro, com a Orquestra Sinfônica Nacional sob a regência de Ricardo Prado, a quem o arranjo

é dedicado.56

1.6. Arranjos que incluem o violão

Para violão solo, Nestor escreveu vários arranjos, todos em 1989. Da obra Microcosmos, de

Bela Bartok, surgiram arranjos de quatro peças:  In Yugoslav Mode;  In Oriental Style; Duets For

Pipes; e In the Style of a Folk Song. De Bach, foi arranjado o Prelúdio da Suite I para violoncelo.

De Pixinguinha, Nestor fez o arranjo para o choro  Lamento e também para o choro  Carinhoso57

(Pixinguinha e Braguinha).58

Do  compositor  Braguinha  (e  parceiros),  Nestor  realizou  quatro  arranjos  para  fagote  e

violão, todos escritos em 1989:  Seu Libório  (Braguinha e Alberto Ribeiro);  A Saudade Mata a

Gente (Braguinha e Antônio Almeida); Carinhoso; Pastorinhas (Noel Rosa e Braguinha).59

Para voz aguda e violão, Nestor escreveu em 1989 um arranjo com o título de 4 Songs by

55 Jornal O Globo, 2 de dezembro de 1990.
56 Jornal O Globo, 12 de julho de 1991.
57 A partitura do arranjo se encontra no Anexo C.
58 Site do compositor.
59 Ibid.
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Lennon & McCartney.  As canções são  Yesterday;  I  Saw Her Standing There; In My Life; I’m

Looking Throught You. Para voz média e violão (existe também a versão para voz média e piano),

Nestor escreveu o arranjo de 7 Spirituals entre 1990 e 1992, comissionados pelo barítono Eládio

Perez Gonzalez. Ainda para voz média e violão, o compositor fez em 1989 o arranjo de Cantilena,

de Ernani Aguiar e Gerson Valle,  comissionado por Ernani Aguiar.  E para a mesma formação,

escreveu o arranjo de 6 Canções de Braguinha, com as obras Pirata da Perna de Pau; Seu Libório;

Copacabana  (Braguinha  e  Alberto  Ribeiro); A  Saudade  Mata  a  Gente; Carinhoso; e As

Pastorinhas.60

Eládio Perez Gonzalez comissionou um número considerável de arranjos para voz média e

violão entre 1990 e 1994. Dentre os compositores arranjados, estão os nomes de Gilberto Mendes,

Alberto  Ginastera,  Dinorá  de  Carvalho,  Girolamo  Frescobaldi,  Alonso  Mudarra,  Claudio

Monteverdi,  Camargo  Guarnieri,  Guerra-Peixe,  além  de  várias  canções  latino-americanas,

francesas e inglesas.61

Para o trio de voz média, flauta e violão, Nestor escreveu em 1991 o arranjo da cantata Ihr

Völker, hort, de Georg Philipp Telemann. Este arranjo foi encomendado também por Eládio Perez

Gonzalez.62

O arranjo de  Cecy,  da compositora Chiquinha Gonzaga,  foi  escrito para o conjunto de

quatro flautas doces, flauta, clarinete, violão e piano. Foi encomendado por Josiane Kevorkian para

o Projeto Bem-me-quer Paquetá.63

60 Site do compositor.
61 Canções dos compositores Blas Galindo, José Lacalle, Agustín Lara, José Asunción Flores, Emílio Bigi, Mario 
Talavera, Hermínio Gimenez, J. Padilla, Federico Riera, De la Torre, Stefano Donaudy, dentre outros (site do 
compositor).
62 Site do compositor.
63 Ibid.
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CAPÍTULO 2: PRELÚDIOS MINIATURA

Escritos em 1972 e com cerca de seis minutos de duração, esta é a primeira obra para

violão de Nestor e uma das primeiras de seu catálogo como compositor.64 O título da obra foi dado

pelo compositor Guerra-Peixe, na época professor de composição de Nestor, na ocasião em que

Nestor mostrou as peças para ele (informação verbal).65

Na partitura aparecem duas dedicatórias: "Ao meu Senhor" e "À minha Míriam". Trata-se,

porém,  de uma adição posterior,  já  que na época Nestor era ateu (atualmente cristão) e só foi

conhecer Míriam, sua segunda esposa, já no começo da década de 1990 (CAVALCANTI, 2006).

Essas duas dedicatórias foram acrescentadas em boa parte das suas obras.

O projeto inicial era escrever 14 Prelúdios (em dó, ré, mi, fá sol, lá, si e seus relativos

menores), mas Nestor acabou parando no sétimo. Apesar de na época já haver várias séries com

esquema tonal semelhante, como os prelúdios de Chopin para piano e os de Manuel Ponce para

violão, Nestor diz não ter se baseado em nenhuma dessas séries, e sim nas possibilidades texturais e

polifônicas do violão (informação verbal).66

O compositor escolheu quatro dos  Prelúdios  para realizar uma versão para piano solo, e

deu o título de 4 Prelúdios Miniatura, escritos também em 1972. A versão foi escrita a pedido de

uma pianista amiga do compositor, que entretanto nunca chegou a tocá-la em concerto (informação

verbal).67 Os Prelúdios  3 e 5 foram aproveitados na obra Homenagens, escrita em 2007 para voz

média e piano, com texto de Sérgio Fonta. Segundo Nestor, as versões de uma mesma obra para

várias formações são uma decorrência do trabalho como arranjador (informação verbal).68

Os Prelúdios Miniatura para violão foram estreados em 1972 pelo próprio compositor, que

inclusive  chegou  a  gravá-los  em fita  K-7.  Infelizmente  esta  gravação  se  perdeu  (informação

verbal).69 Depois da estreia do compositor, aparentemente os Prelúdios nunca foram tocados. Tive o

prazer de tocar esta obra em recital realizado em Niterói (estado do Rio de Janeiro) no Solar do

Jambeiro, no dia 16 de junho de 2005. Cheguei a gravá-los no mesmo mês para serem exibidos no

programa “Música e Músicos do Brasil”, apresentado por Lauro Gomes na Rádio MEC do Rio de

Janeiro. Fiz outra gravação para a Com Ràdio (Barcelona, Espanha), em 24 de fevereiro de 2008,

na ocasião de um concurso de interpretação promovido pela própria rádio e transmitido ao vivo.

64 Nestor considera a obra para piano solo  Estruturações I & II,  escrita em 1971, como o seu primeiro opus (site do
compositor).
65 Entrevista com o compositor (ver anexo A)
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Ibid.
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Em 2006, o compositor realizou sua última revisão dos  Prelúdios.70 Minha execução  de

2008 foi baseada nesta última revisão, que traz poucas modificações em relação à versão anterior.

Nestor tem revisado muitas das suas obras nos últimos anos. Para este trabalho, utilizarei a partitura

da última versão revisada de 2006, que corresponde à versão editada pela Academia Brasileira de

Música em 2008.

2.1. Os homenageados

Cada  Prelúdio71 foi dedicado a um amigo de juventude do compositor, mencionados nos

títulos de cada um: nº1 a Epídio Pereira de Faria; nº2 a Jodacil Damasceno; nº3 a Sérgio Fonta; nº4

a Cláudio Mancini; nº5 a Marita Cals; nº6 a Hamilton Vaz Pereira; nº7 a Azuza.

Elpídio Pereira de Faria nasceu no estado da Bahia por volta de 1930 e faleceu no Rio de

Janeiro por volta de 1990. Não foi possível encontrar maiores informações72 a seu respeito. Elpídio

Pereira de Faria foi parceiro do pai de Nestor em diversas composições de música popular. Possuía

formação clássica, foi compositor, violonista e um dos primeiros professores de música de Nestor,

dando-lhe aulas inclusive de violão.

Jodacil Damaceno (1929-2010) foi o principal professor de violão de Nestor. Foi com ele

que Nestor pode conhecer o repertório clássico do instrumento e gravações de grandes guitarristas,

como Andrés Segovia. Jodacil foi um dos principais professores de violão do Brasil, formando

várias gerações de concertistas e também músicos atuantes na música popular. Teve uma carreira

expressiva como concertista.73

Sérgio Fonta, nasceu no Rio de Janeiro em 1950.  É escritor,  poeta,  dramaturgo,  ator e

diretor. É parceiro de Nestor como letrista em algumas canções, como a obra Homenagens (2007).

Nestor recorda que Sérgio Fonta foi seu primeiro parceiro em canções.74

Cláudio Mancini foi o pediatra de Nestor e também o médico de sua família. O compositor

teve relações  de amizade com Cláudio Mancini  até  o  seu  falecimento,  com mais  de  90 anos.

Segundo Nestor,  foi um médico de grande competência e conhecimento,  além de estar  sempre

disponível (informação verbal).75

Marita Cals era tia do diretor de teatro Hamilton Vaz Pereira. Nasceu no estado do Ceará e

depois se mudou para o Rio de Janeiro. Marita, assim como o esposo, era do partido comunista.

70 No site do compositor aparece a informação de que a revisão foi realizada em 2008. Porém, na partitura editada pela 
Academia Brasileira de Música aparece o ano de 2006. A partitura foi publicada em 2008.
71 O 7º Prelúdio Miniatura foi excluído da série e não foi incluído na edição da Academia Brasileira de Música. No 
entanto, o compositor me disponibilizou a partitura em agosto de 2014 e ele será comentado na última seção deste 
capítulo.
72 As informações encontradas são do próprio Nestor, e se encontram disponíveis em seu site.
73 Informações extraídas do site www.demac.ufu.br/jodacildamaceno
74 Site do compositor e entrevista com o compositor.
75 Entrevista com o compositor.
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Costumava receber em sua casa vários jovens, incluindo Nestor, Hamilton Vaz Pereira e Sérgio

Fonta, que se reuniam para conversar sobre artes (música, poesia, literatura, cinema, teatro, artes

plásticas). Em sua casa tinham a oportunidade de ouvir discos de música clássica. Ela estimulava

esses  jovens  a  desenvolverem  trabalhos  de  criação  artística  em  suas  áreas,  e  eles  tinham  a

oportunidade de mostrar  seus trabalhos nas reuniões.  Foi  por causa desse estímulo que Nestor

começou a compôr. Segundo Nestor, Marita Cals foi uma pessoa determinante na vida dele e de

outros jovens, como o próprio Hamilton. Nestor a descreve como uma pessoa extremamente aberta

e simples (informação verbal).76

Hamilton Vaz Pereira é sobrinho de Marita Cals.  Parceiro letrista de Nestor em várias

obras, é diretor de teatro, autor, ator, compositor e diretor musical. Nestor lembra que Hamilton

costumava contar muitas histórias da região do nordeste brasileiro, e que sua conversa era meio

“nordestina”. O compositor teve então a ideia de aproveitar no Prelúdio 6 um motivo melódico de

uma famosa música nordestina (informação verbal).77

A homenagem do  Prelúdio 7  é uma brincadeira do compositor, já que Azuza não é uma

pessoa, e sim um boneco. Segundo Nestor, Azuza era o líder de seus amigos de infância (todos

bonecos,  conforme a foto que o compositor me enviou).78 A partitura  que me foi  enviada não

menciona nenhum homenageado, porém a homenagem a Azuza pode ser visualizada em exemplos

musicais no site do compositor (Prelúdios Miniatura) e também em sua página no facebook.

2.2. Prelúdio Miniatura nº1 (A Elpídio Pereira de Faria)

Em andamento Lento, este Prelúdio trabalha com as possibilidades harmônicas do violão,

sobretudo com acordes  que são  alternados ou  conjugados com pequenas linhas  melódicas  nos

baixos e na voz mais aguda. As harmonias remetem ao Jazz norte-americano. Nestor utiliza desde

linhas melódicas até acordes de cinco notas, sendo que os acordes de quatro notas são os mais

utilizados.

76 Entrevista com o compositor.
77 Ibid.
78 Informação enviada por mensagem pessoal via facebook em 10 outubro de 2014.

Figura 1: Prelúdio 1 (compassos 1-3): textura de acordes e linhas melódicas
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Apesar de ser escrito em dó maior, o compositor parece fugir da tonalidade o tempo todo e

deixa uma certa dúvida entre outras tonalidades como dó menor, com a presença de si bemol, lá

bemol e mi bemol (alterações da escala de dó menor). O uso de cromatismos é constante e na parte

central da peça é praticamente impossível identificar uma tonalidade:

Essa é  uma das  peças  mais  curtas da série  (apenas oito compassos)  e que utiliza uma

extensão pequena no braço do violão, nunca ultrapassando a sexta casa.

2.3. Prelúdio Miniatura nº2 (A Jodacil Damaceno)

Escrito  em  lá  menor,  Nestor  emprega  neste  Prelúdio o  uso  do  ostinato no

acompanhamento, em forma de arpejo e que no conjunto forma um acorde de lá menor com sexta

maior (fá sustenido) e nona (si). O ostinato é apresentado nos primeiros compassos em compassos

7/4 e 5/4:

A partir do terceiro compasso, em contraponto a este acompanhamento em ostinato, Nestor

escreve  um  motivo  melódico,  todo  sobre  a  primeira  corda,  explorando  as  possibilidades

polifônicas do violão:

Figura 2: Prelúdio 1 (compassos 4-5): fuga da tonalidade

Figura 3: Prelúdio 2 (compassos 1-2): ostinato na voz interior em forma de arpejo
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Ao longo da peça, o compositor utiliza uma extensão melódica que vai do mi corda solta

até o ré da décima casa, mantendo o mesmo acompanhamento em ostinato:

No final do prelúdio, a melodia da primeira corda desaparece no compasso 11, restando

apenas o acompanhamento em ostinato. Nos compasso 12 e 13, um fragmento do motivo melódico

inicial da primeira corda (lá, si, dó, sib, nos compassos 3 e 4) reaparece na região grave em notas

acentuadas, tocadas na quinta corda e começando no fim do ostinato:

O  Prelúdio  se  encerra  com dois  acordes  (compassos  13  e  14)  que  possuem notas  em

campanella que se repetem nos dois acordes (si na corda solta e dó na terceira corda), enquanto as

outras  notas  fazem um movimento  cromático  ascendente.  A linha  do  baixo  faz  o  movimento

contrário, descendo meio tom. Outro elemento novo é a mudança de compasso para 4/4, quebrando

o padrão de alternância entre 7/4 e 5/4, presente em toda a peça.

2.4. Prelúdio Miniatura nº3 (A Sérgio Fonta)

Uma das influências confessas de Nestor é aquela que teve ouvindo os discos do violonista

Figura 4: Prelúdio 2 (compassos 3-4): melodia sobre o acompanhamento em ostinato

Figura 5: Prelúdio 2 (compassos 7-8): extensão melódica junto com o ostinato

Figura 6: Prelúdio 2 (compassos 11-14): repetição de motivo melódico na região grave
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e  compositor  brasileiro  Baden  Powell  (1927-2000).  Atuando  no  âmbito  da  música  popular

brasileira, bossa-nova e do jazz, Baden foi uma influência marcante não só para Nestor, mas para

toda uma geração de violonistas brasileiros que vieram depois dele. Baden foi parceiro de Vinícius

de Morais (1913-1980) em diversas composições de sucesso, com destaque para os afro-sambas.

(Enciclopédia da Música Brasileira, 2000)

Este Prelúdio, apesar de ser o terceiro dentro da série, foi o primeiro a ser composto e traz a

primeira manifestação dessa influência de Baden, segundo o próprio Nestor. Escrito em ré maior, a

maneira  quase  improvisatória  com  que  esta  peça  inicia  se  assemelha  às  introduções  das

composições e arranjos de Baden:

Nestor aproveita essa ideia de Baden e começa seu Prelúdio de forma misteriosa, com um

intervalo de 2ª menor descente (notas si  bemol e lá,  as mesmas notas graves dos dois últimos

compassos  do  Prelúdio  Miniatura  2)  na  região  grave  do  instrumento,  seguido  de  uma  escala

descente com a função harmônica de dominante.

Nos compassos 7 e 8, a mesma escala é reprisada, porém em tercinas, mas concluindo com

o mesmo acorde, dessa vez com indicações de sforzando, fermata e um glissando descendente:

Figura 7: Introdução de O Astronauta (Baden Powell): compassos 1 e 2

Figura 8: Prelúdio 3 (compassos 1-6): introdução
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A primeira afirmação de ré maior ocorre no compasso 9. O andamento muda para  Poco

Meno e o compasso passa de 3/4 para 2/4. O novo episódio começa com o acorde de ré maior em

primeira inversão e um motivo melódico em forma de onda (compassos 9-11). A nota mais aguda

surpreende por ser estranha à tonalidade de ré (fá bequadro na melodia, compasso 11) e o acorde

utiliza um si bemol. A textura de melodia acompanhada aqui presente foi muito utilizada por Baden

Powell em seus arranjos e composições. Este motivo é reprisado nos compassos 13, 14 e 15, desta

vez com o fá sustenido como nota mais aguda e diferenças na harmonização.

A partir  do compasso 17,  o compositor retoma a ideia inicial  de escalas descendentes,

começando outra vez com colcheias com função de dominante e alternando com a tríade de mi

bemol maior. Depois o compositor repete a mesma escala em tercinas.

O primeiro motivo em ré maior é reprisado na região mais aguda a partir do compasso 24,

uma oitava acima da primeira vez e com um caráter mais tranquilo, em andamento Molto Meno e

com diferenças na harmonia. Nestor acrescenta um intervalo de sexta ao acorde de ré maior do

compasso 24.

Nos  compassos  26  e  27,  Nestor  utiliza  novamente  uma  sequência  de  acordes  que

combinam notas  em  campanela (si  e  sol)  e  notas  que  se  movimentam de  forma  cromática  e

paralela. Esse recurso já foi utilizado no final do Prelúdio 2.

Figura 9: Prelúdio 3 (compassos 7-11): escala em tercinas e entrada do novo episódio

Figura 10: Prelúdio 3 (compassos 19-25): escalas descendentes e reexposição
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O Prelúdio encerra quase como uma bossa-nova nos quatro últimos compassos (a partir do

compasso 30), tanto no ritmo como na harmonia. Baden Powell teve relação com este movimento

musical, apesar de não ser exatamente um representante do estilo (CAIADO, 2001).

2.5. Prelúdio Miniatura nº4 (A Cláudio Mancini)

Escrito  em si  menor,  este  Prelúdio trabalha  com arpejos  de  mão  direita.  A partir  do

compasso 2, Nestor apresenta um motivo melódico de quatro notas (fá sustenido, sol sustenido, mi

e  fá  sustenido)  que  será  utilizado  em  quase  toda  a  obra,  com  o  mesmo  ritmo  e  algumas

transposições de tonalidade. Esse motivo aparece nas notas mais agudas dos acordes (compassos 2-

5), com sinais de acentuação.

Porém, este motivo é harmonizado com novos acordes a cada reprise. As harmonias se

tornam cada vez mais densas e afastadas da tonalidade principal.  Já a partir do compasso 6, o

motivo aparece junto de acordes de cinco notas.

Figura 11: Prelúdio 3 (compassos 26-31): acordes com campanelas

Figura 12: Prelúdio 4 (compassos 1-5): motivo melódico em notas acentuadas
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A partir do compasso 10, um novo motivo melódico de quatro notas (lá, si, si bemol e lá)

se  inicia,  localizado  nas  notas  mais  agudas  de  acordes  de  quatro  notas  e  com  a  harmonia

caminhando para o tom relativo maior.

O  primeiro  motivo  é  reprisado  nos  compassos  15-18,  com nova  harmonização  e  um

elemento novo, a presença da nota mi na quarta corda em forma de ostinato:

Com indicação de fortíssimo, os próximos compassos (18-21) trazem de volta o segundo

motivo melódico iniciado no décimo compasso (lá, si, si bemol, lá). O motivo é reprisado com a

mesma harmonização com que aparece da primeira vez, porém transposto um tom acima e com

Figura 13: Prelúdio 4 (compassos 6-8): reprise do motivo inicial com novos acordes

Figura 14: Prelúdio 4 (compassos 9-14): novo motivo melódico de quatro notas

Figura 15: Prelúdio 4 (compassos 15-17): reprise do primeiro motivo melódico
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acréscimo da quinta e sexta cordas soltas, formando assim um acorde de seis notas. No entanto, as

cordas notas das cordas soltas acrescentadas não combinam com os acordes. 

O primeiro motivo (fá sustenido, sol sustenido, mi e fá sustenido) aparece pela última vez

nos  compassos  23-26,  em acordes  de  cinco  notas  e  com a  harmonia  voltando em direção  da

tonalidade inicial de si menor. Nos dois últimos compassos (29 e 30), Nestor aproveita somente as

notas  tocadas  na  quarta  e  quinta  cordas  dos  compassos  anteriores,  eliminando  as  restantes  e

terminando o Prelúdio com a mesma nota que o iniciou, o ré da quarta corda.

2.6. Prelúdio Miniatura nº5 (A Marita Cals e seu amor por Satie)

Marita gostava muito de alguns compositores clássicos, como Brahms e especialmente o

francês Erik Satie (1866-1925). Foi na casa dela que Nestor conheceu a música de Satie, através da

audição de discos. Nestor gostou de Satie por encontrar nele traços de humor, que é também uma

de suas características como compositor.

Escrito  em mi  maior,  este  Prelúdio traz  essa  influência  da  música  de  Satie,  pois  está

baseado em suas famosas Gymnopédies:

Figura 16: Prelúdio 4 (compassos 17-19): reprise do segundo motivo melódico

Figura 17: Prelúdio 4 (compassos 29 e 30): supressão de notas do arpejo
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A semelhança entre a peça de Satie e o  Prelúdio de Nestor é evidente, tanto na textura,

como no ritmo e na harmonia. Porém Nestor não se prende à fórmula de compasso 3/4 utilizada por

Satie, e já começa o Prelúdio com uma introdução (compassos 1 e 2) em 4/4 e 3/4.

No  compasso  3,  Nestor  inicia  prepara  com  acordes  a  entrada  do  primeiro  motivo

(compassos 5 e 6), inspirado em Satie, e que depois é reprisado nos compassos 9 e 10, com alguns

acréscimos na melodia. O acorde do compasso 8 contém uma nota em harmônico.

Um segundo tema aparece nos compassos 11-14, alternando as fórmulas de compasso 3/4 e

2/4 e começando com acordes arpejados de forma ascendente. O tema é reprisado nos compassos

19-22, com diferenças no ritmo e na fórmula de compasso, que desta vez é 2/4.

Figura 18: Gymnopédie 1 (Erik Satie): compassos 1-5

Figura 19: Prelúdio 5 (compassos 1-5): introdução em acordes

Figura 20: Prelúdio 5 (compassos 6-10): repetição do tema inicial em compasso 4/4
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A peça se encerra com o tema da introdução, com importância para a nota ré sustenido,

presente em todos os acordes e que é a sétima maior do acorde de mi que conclui o Prelúdio. O

acorde do compasso 25 contém uma nota em harmônico, no meio do acorde.

2.7. Prelúdio Miniatura nº6 (A Hamilton Vaz Pereira)

A introdução da música Asa Branca, de Luiz Gonzaga (1912-1989) e Humberto Teixeira

(1915-1979) é aproveitada como motivo melódico neste Prelúdio. Esta música, composta no ritmo

nordestino do baião, é provavelmente a música mais conhecida de Luiz Gonzaga. Essa introdução,

transfigurada, serve de motivo inicial para o Prelúdio 6:

Figura 21: Prelúdio 5 (compassos 19-22): reprise do segundo tema em compasso 2/4

Figura 23: Asa Branca (arranjo para violão de Baden Powell): tema da introdução

Figura 22: Prelúdio 5 (compassos 23-25): reprise da introdução e harmônico com acorde
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Nestor utiliza este motivo ao longo de toda a peça, com transposições e modificações nos

intervalos melódicos. No compasso 2, o compositor escreve uma sequência de arpejos rápidos que

soam quase como um trêmulo. As notas tocadas com o polegar da mão direita aparecem acentuadas

e formam um ritmo sincopado. Essa mesma fórmula de arpejos aparece em vários pontos da peça e

combinam notas em cordas soltas com cordas pisadas.

No compasso 5, o motivo inicial aparece em notas repetidas que, devido à velocidade,

podem gerar certa dificuldade para a mão direita se tocado com uma digitação mais convencional.

Sugiro a digitação p-a-m-i, normalmente utilizada na execução de trêmulos.

A partir do compasso 9, Nestor utiliza uma posição fixa de mão esquerda, que se desloca

ao longo do braço do violão em paralelismo horizontal até a décima segunda posição. A mão direita

segue a mesma fórmula dos arpejos anteriores, e as notas graves em destaque, tocadas pelo polegar,

formam na sequência uma inversão do motivo inicial. 

Figura 24: Prelúdio 6 (compasso 1): transfiguração do tema de Asa Branca

Figura 25: Prelúdio 6 (compassos 2 e 3): arpejo em forma de trêmulo e baixo sincopado 

Figura 26: Prelúdio 6 (compasso 5): reprise do motivo inicial com notas repetidas
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Este Prelúdio, segundo Nestor, faz novamente uma referência ao violonista Baden Powell e

seu estilo de tocar. O final do Prelúdio traz, a partir do compasso 15, acordes em posições fixas,

tocados em rasgueados, onde os dedos anelar, médio e indicador tocam de forma seguida e na

mesma direção, partindo da primeira corda em direção à terceira corda.

Baden Powell chegou a utilizar essa técnica em alguns de seus arranjos e composições,

como no caso do arranjo de A Lenda do Abaeté, do compositor Dorival Caymi:

Nestor utiliza novamente o paralelismo horizontal ao longo do braço do violão e as notas

mais agudas dos acordes são as mesmas do motivo inicial do primeiro compasso. A sequência de

acordes é interrompida com o uso de cordas soltas. O prelúdio termina com um intervalo de quarta,

tocado em harmônicos e encerra o Prelúdio em dó sustenido menor.

Figura 27: Prelúdio 6 (compassos 8 e 9): uso de posições fixas de mão esquerda

Figura 28: Prelúdio 6 (compassos 14 e 15): uso de rasgueado em acordes

Figura 29: A Lenda do Abaeté (arranjo de Baden Powell): uso de rasgueados em acordes
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2.8. Prelúdio Miniatura nº7 (A Azuza)

Este foi o último  Prelúdio  a ser  composto. Nestor não gostou da peça e então decidiu

excluí-la  da  série.  Porém,  o  manuscrito  foi  preservado.  Muitos  anos  depois,  o  compositor

reconsiderou a sua decisão e editou a partitura em Finale, pois achava inclusive que este Prelúdio

podia ser tocado futuramente. Assim, o Prelúdio 7 voltou à existência (informação verbal).79

O Prelúdio 7  traz uma particularidade que o diferencia um pouco dos outros da série, já

que ele “quebra” uma sequência lógica de esquema tonal que vinha sendo desenvolvida desde o

Prelúdio 1 (dó maior, lá menor, ré maior, si menor, mi maior e dó sustenido menor). Pela sequência

lógica, o Prelúdio 7 deveria ter sido escrito em fá maior. Essa lógica é, em parte, obedecida. Porém,

este é o único  Prelúdio  que é bitonal, e combina os tons de fá maior e sol maior, como se pode

notar de forma clara no compasso 4, onde a voz mais grave está em sol maior e a voz mais aguda

em fá maior. O uso da bitonalidade não é encontrado em nenhuma das demais obras para violão de

Nestor.

O bitonalismo ocorre  também nos  acordes,  de  três  maneiras.  Na  figura  31  é  possível

encontrar um exemplo de cada combinação. O acorde do compasso 5 contém as tríades das tônicas

de fá maior e sol maior. Já o acorde do compasso 6 contém as tríades das sub-dominantes de fá e

sol (si bemol e dó). E o acorde do compasso 7 combina as tríades das dominantes de fá e sol (dó

com  7ª e ré com 7ª). Esse três tipos de acordes são usados em toda a peça.

As  texturas  utilizadas  variam  entre  acordes,  arpejos  e  polifonia  à  duas  vozes.  Outra

particularidade não encontrada nos outros Prelúdios ou outras obras para violão é a indicação que

79 Entrevista com o compositor.

Figura 30: Prelúdio 6 (compassos 18 e 19): uso de paralelismo horizontal em acordes

Figura 31: Prelúdio 7 (compassos 4-7): uso do bitonalismo
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aparece no compasso 20 (bater com a mão espalmada sobre as cordas junto ao cavalete), um efeito

de percussão sobre o mesmo acorde que inicia a peça.

A peça termina no compasso 21 com o mesmo acorde do compasso 20, e conjuga as tríades

de fá maior e sol maior.

Figura 32: Prelúdio 7 (compassos 18-21): efeito percussivo sobre acordes
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CAPÍTULO 3: 23 ESTUDOS “INEGAVELMENTE” CROMÁTICOS

Esta é a segunda obra para violão solo de Nestor. As origens remontam ao ano de 1975,

época em que  Nestor  escreveu para  violão a  obra  Gradus ad Parnassum.80 Esta  obra  tinha  o

subtítulo de 8 estudos cromáticos. Foi dedicada à Jodacil Damaceno e escrita para um concurso de

composição  na  Europa  (o  compositor  não  se  lembra  do  nome  do  concurso).  A obra  não  foi

premiada  e  Nestor  fez  uma  série  de  revisões  até  chegar  na  versão  final  de  23  Estudos

“Inegavelmente”  Cromáticos,  concluídos  no  dia  seis  de  junho  de  1978,  no  Rio  de  Janeiro

(informação verbal).81

No ano de 1975, o compositor estava em sua fase serialista e esta obra foi escrita dentro

desta  técnica.  Uma  obra  representativa  desta  fase  é  Contradição  I,  para  septeto  instrumental,

mencionada  no  primeiro  capítulo  e  escrita  mesmo  ano. Sobre  a  fase  serialista,  o  compositor

esclarece: “[...] Fiz várias obras 'puras' ou misturando coisas - temas do folclore brasileiro - com o

dodecafonismo, serialismo integral e trabalhos experimentais […]”82

Ao escrever  os  Estudos,  Nestor  teve a  intenção de trabalhar os dedos 1-2-3-4 da mão

esquerda  de  maneira  igual,  já  que  naturalmente  o  dedo  4  é  o  mais  fraco.  O compositor  não

considera esta obra como adequada para se tocar em concerto, por considerar os  Estudos mais

como exercícios (informação verbal).83

Nos  anos  de  formação,  Nestor  foi  inflênciados  por  compositores  modernos  como

Hindemith,  Bartók,  Berio  e  Schoenberg.  Os  Estudos para  violão  refletem  um  pouco  dessa

influência (informação verbal).84

O dodecafonismo ganhou força no Brasil  a  partir  de  1937,  com a chegada do músico

alemão  Hans-Joachim  Koellreutter.  Dentre  seus  primeiros  alunos  brasileiros  de  composição,

podemos  destacar  os  nomes  de  Cláudio  Santoro,  César  Guerra-Peixe  e  Edino  Krieger.  Estes

compositores escreveram música dodecafônica entre o final da década de 1930 e a década de 1940.

Depois  abandonaram  a  técnica  dos  doze  sons  e  seguiram  outros  caminhos  estéticos.  O

dodecafonismo passou a ser pouco utilizado no Brasil a partir do final da década de 1940, devido a

alguns fatores como a mudança de Koellreutter para outro país, o  Manifesto de Praga  de 1948,

“que acusava o dodecafonismo de ‘música burguesa decadente’” (MARIZ, 2000, p. 294) e a Carta

aberta aos músicos e críticos do Brasil, redigida em 1950 pelo compositor nacionalista brasileiro

Camargo Guarnieri, um crítico ferrenho do dodecafonismo. Consequentemente, Santoro e Guerra-

80 Ver anexo B.
81 Entrevista com o compositor.
82 Informação enviada ao autor via facebook por mensagem privada, em 10 de outubro de 2014.
83 Ibid.
84 Ibid.
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Peixe abandonaram a técnica dodecafônica e passaram a escrever música nacionalista (MARIZ,

2000).

Nestor trabalha nesta obra com séries de dedos e notas, de forma simultânea. O compositor

utiliza sempre séries digitais de cinco elementos, no caso os dedos 1-2-3-4 mais corda solta (0), e

realiza um esquema de permutação desses elementos.

É possível associar os Estudos e sua lógica digital ao estilo de escrita para violão usado por

Villa-Lobos. O guitarrista brasileiro Marco Pereira, em seu livro sobre a obra de Villa-Lobos para

violão, chega a escrever o seguinte comentário a respeito do  Estudo 12: “Pode-se dizer até que

Villa-Lobos concebeu este Estudo através da digitação e em seguida escreveu as notas que daí

resultaram.” (PEREIRA, 1984, p. 60 apud AMORIM, 2009, p. 144). O mesmo pode ser dito em

relação aos Estudos de Nestor.

Diferente das outras obras de Nestor para violão, que possuem várias versões85, os Estudos

foram escritos somente na versão para violão. A obra não foi estreada até o momento. Segundo

informação do compositor na partitura, os Estudos duram cerca de 22 minutos.

 

3.1. I – Estudo de Mudança de Posição (1)86

O Estudo 1 trabalha com mudanças de posição de mão esquerda através de traslados, onde

um mesmo dedo se desloca até uma nova posição no sentido longitudinal. Nestor também trabalha,

neste Estudo, com traslados transversais, passando por todas as cordas do violão em sequência. O

Estudo começa com a sexta corda solta e passa por todas as cordas até chegar na primeira, para

então voltar à sexta corda passando por todas as outras em sequência, repetindo todo o processo

depois. Consequentemente, isso gera uma mudança de posição não só dos dedos da mão esquerda,

mas também dos dedos da mão direita.

85 Os Prelúdios Miniatura em versão para piano, seis versões diferentes para a Suíte Quadrada e a versão para orquestra 
de cordas da suíte Violão, Por Quem Choras?. No site do compositor é possível identificar o mesmo procedimento em 
obras concebidas originalmente para outros instrumentos.
86 Os números entre parêntesis fazem parte dos títulos.

Figura 33: Estudo 1 (compassos 1-5): traslados transversais e longitudinais
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Este Estudo está escrito em compasso 5/8, embora o compositor escreva de forma a negar

isso, com comprimentos irregulares de frases. Os traslados longitudinais de mão esquerda ocorrem

sempre na troca de um compasso para outro, como se observa nos compassos 1-5 (Fig. 33). A mão

esquerda  se  desloca  entre  a  primeira,  a  quinta  e  a  nona  posição,  em traslados  ascendentes  e

descendentes.

A série de dedos de mão esquerda utilizada pelo compositor é 0-1-2-3-4, onde o 0 é uma

das seis cordas soltas do violão. A série pode ser visualizada no primeiro compasso do  Estudo,

presente no exemplo acima, bem como as permutações da série que aparecem nos compassos 2-5.

As permutações87 utilizadas por Nestor, partindo da série original, seguem o esquema abaixo:

0-1-2-3-4

                           |

                          4-0-1-2-3

                                        | 

                3-4-0-1-2

                                   |

                                                     2-3-4-0-1

                                                                   |

                                        1-2-3-4-0

O padrão de traslados acima descrito ocorre nos cinco primeiros compassos e se repete por

mais três vezes com a mesma sequência de dedos e posições. Com a diferença de que, a cada

repetição, são feitos em cordas diferentes e com notas diferentes.

Um elemento sempre presente são as  fermatas, colocadas sempre sobre alguma nota em

corda solta.  As  fermatas  aparecem primeiramente na segunda nota em corda solta  (nota  ré do

compasso 2) e depois aparecem sempre a cada duas cordas soltas até o final do Estudo.

87 Nestor utiliza este mesmo esquema de permutação da série original em quase todos os  Estudos, com exceção do
Estudo 2 e do Estudo 13.

Figura 34: Estudo 1 (compassos 6-10): repetição do padrão de traslados
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3.2. II – Estudo de Arpejos com Acentuações (1)

 O Estudo 2 começa com um arpejo descendente, partindo da primeira corda e indo até a

sexta.  A série  inicial  é  0-3-4-2-1.  A partir  da  chegada  na  sexta  corda,  os  arpejos  se  tornam

ascendentes e com padrão do arpejo de mão direita p-i-m-a, tocados na sexta, quinta, quarta e

terceira cordas. A partir do compasso 3, a série inicial de mão esquerda é quase invertida, com

exceção da corda solta, e se torna 0-1-2-4-3. A figura rítmica predominante é a semicolcheia, que é

usada quase ininterruptamente durante praticamente todo o Estudo.

Na mão esquerda, o padrão digital 0-1-2-4-3 se mantém até a metade do compasso 13,

contrariando a métrica de semicolcheias em grupos de quatro notas.

As acentuações no começo do estudo caem quase sempre em tempos fracos do arpejo e são

utilizadas nos dedos p-i-m-a da mão direita.  Uma primeira série  de notas  acentuadas  acontece

desde a metade do compasso 3 até a metade do compasso 8, com as notas mi, mi bemol, ré bemol e

lá sustenido. São oito acentuações, que se repetem com o mesmo padrão rítmico e digital a partir da

nota lá da segunda metade do compasso 8 até a nota ré acentuada do compasso 13. Porém a série de

notas acentuadas a partir da segunda metade do compasso 8 é originada a partir da primeira série,

só que uma quarta acima (notas lá, lá bemol, fá sustenido e ré).

Uma repetição de todos os acordes de mão esquerda, utilizados até aqui, acontece a partir

do compasso 13, com a diferença de que a fórmula p-i-m-a de mão direita não é feita em todos os

acordes nesta ordem. A fórmula de mão direita muda conforme as notas acentuadas. Assim, são

Figura 35: Estudo 2 (compassos 1-4): série inicial e série invertida

Figura 36: Estudo 2 (compassos 5-8)
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também utilizadas as fórmulas m-a-p-i / i-m-a-p / a-p-i-m (a partir do compasso 14).

A partir  do compasso 14,  os acentos aparecem sempre na primeira nota dos grupos de

quatro semicolcheias, coincidindo assim com tempos fortes do compasso. Ao analisar a sequência

de quinze notas acentuadas desde este ponto até o final do estudo, é possível perceber que são

repetições das dezesseis notas acentuadas na primeira parte do Estudo (até o compasso 13), com

exceção  da  penúltima  nota  (fá  sustenido),  que  desta  vez  não  aparece  acentuada.  As  notas

acentuadas são deslocadas para os tempos fortes. Essa é a razão pela qual a fórmula inicial do

arpejo (p-i-m-a) é ocasionalmente modificada a partir do compasso 14.

Algo que  chama  a  atenção é  que  o  Estudo não  utiliza  traslados  longitudinais  de  mão

esquerda,  ou  seja,  está  escrito  sempre  na  primeira  posição.  Isso  acaba  por  ser  uma  das

características da escrita violonística de Nestor, que também utiliza a região grave do instrumento

no primeiro Prelúdio Miniatura e nos movimentos centrais da Suíte Quadrada.

3.3. III – Estudo de Extensão e Ligados (1)

Escrito em compasso 3/8, o estudo utiliza somente colcheias de forma contínua. Os ligados

estão sempre localizados nas duas primeiras notas de cada compasso. Como no Estudo 1, as seis

cordas do violão são utilizadas em sequência.

O Estudo 3 começa na primeira corda solta e passa por todas as cordas até chegar à sexta.

Depois faz o caminho inverso de volta a primeira corda e o procedimento se repete até terminar o

estudo na  sexta  corda  solta.  A série  digital  utilizada  é  0-1-3-2-4,  que  passa  pelo  processo  de

permutação descrito no Estudo 1.

Figura 37: Estudo 2 (compassos 13-16): repetição dos acordes com variações

Figura 38: Estudo 3 (compassos 1-5): uso de extensão e ligados
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Em contraposição ao Estudo 2, o Estudo 3 utiliza uma extensão maior do braço do violão,

embora  nunca  ultrapasse  a  nona  posição  de  mão  esquerda.  Isso  também  é  uma  das  marcas

registradas  da  escrita  violonística  de  Nestor,  que  raramente  utiliza  a  região  sobreaguda  do

instrumento.

O uso da extensão é feito em combinação com ligados de mão esquerda. Nestor utiliza

somente ligados simples, ascendentes e descendentes. Porém, alguns destes ligados são feitos em

forma de glissando, com o uso de um único dedo de mão esquerda. Nos compassos 9 e 34, o

compositor escreve um ligado entre a quinta e a quarta cordas soltas. O ligado, neste caso, depende

de uma sobreposição dos sons das duas notas.

Nestor também utiliza as mudanças de posição da mão esquerda de maneira sistemática. O

Estudo começa na primeira posição e gradualmente a mão esquerda vai caminhando até a nona

posição, passando por todas as outras. Depois a mão faz o deslocamento inverso, da nona até a

primeira posição e o processo se repete até o fim do Estudo na nona posição. Tal como no primeiro

Estudo, as mudanças de posição, ou traslados, são feitos por deslocamento de um mesmo dedo,

aqui feitos em forma de glissando.

3.4. IV – Estudo de Acordes Repetidos e Ligados (1)

Escrito em compasso 5/8, este Estudo alterna sequências melódicas com acordes repetidos

de  quatro  notas.  Alguns  acordes  fazem  uso  da  campanela.  O  compasso  1  utiliza  ligados

descendentes e ascendentes na sexta corda e na primeira posição de mão esquerda, com a série

digital  0-2-1-3-4.  O compasso 2 utiliza um acorde repetido em colcheias,  também na primeira

posição, combinado com um acento na primeira colcheia que coincide com a nota mais aguda do

compasso.  Este  acorde  é  formado  pela  mesma  série  0-2-1-3-4.  Esse  procedimento  serial  será

utilizado em todo o Estudo, com a sequência de permutações que é utilizada em quase todo o ciclo.

Como no  Estudo 2,  os acentos marcam séries de notas. A primeira série de três notas é

formada pelas notas ré sustenido, ré e mi, com a repetição do ré sustenido (mi bemol) no final. Esta

série é transposta uma sexta maior acima a partir do compasso 22, com as notas dó, si, dó sustenido

Figura 39: Estudo 3 (compassos 30-35): ligado em cordas diferentes no compasso 34
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e repetição do si.

A primeira permutação da série (compasso 3) não é somente dos dedos, mas também do

padrão rítmico. O compasso 4 traz um deslocamento de acentuação, que agora está sobre a segunda

colcheia. Esse modelo de movimentação das colcheias no compasso de ligados e movimentação

dos acentos nos compassos de acordes seguirá até ao ponto de se tornar uma inversão dos primeiros

padrões.

A repetição literal  dos compassos de acordes a partir  do compasso 5 é uma alusão ao

minimalismo.  Essas  repetições  serão  acumulativas  e  cada  acorde  novo trará  uma  repetição  de

compasso a mais.

Todo esse processo está conjugado com um deslocamento gradual da mão esquerda, que

começa na primeira posição e chega até a quinta posição. Os ligados são feitos sempre na sexta

corda. Os acordes de quatro notas são feitos entre a sexta e a terceira corda, e também entre a

quinta e a segunda corda.

A partir do compasso 21, o compositor inverte os padrões rítmicos da primeira parte do

Estudo. O grupo de cinco colcheias, antes utilizados nos acordes, agora são usados nos compassos

de ligados, e os ritmos utilizados nos compassos de ligados passam a ser usados nos compassos dos

acordes.  Os  acentos  continuam sendo  utilizados  nos  compassos  de  acordes.  Toda  a  digitação

utilizada nos compassos 1 até o 20 é reprisada a partir do compasso 21 até o final do estudo, porém

com algumas diferenças. O compasso 21 começa na quinta posição e vai subindo gradualmente até

Figura 40: Estudo 4 (compassos 1-4): uso da série nas formas melódica e harmônica

Figura 41: Estudo 4 (compassos 5-9): uso de minimalismo nos acordes
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a nona posição. Os ligados que antes eram feitos sobre a sexta corda, agora são feitos na quinta

corda. Os acordes, escritos entre a sexta até a segunda corda, agora são escritos entre a quinta e a

primeira corda.

3.5. V – Estudo de Notas Repetidas (1)

O Estudo 5 trabalha com notas repetidas, utilizando duas fórmulas de mão direita: i-m e m-

i. Cada fórmula perdura por cinco compassos, começando com i-m. Este é o primeiro Estudo que

alterna fórmulas de compasso. Predomina o compasso 6/8 em alternância com o compasso 1/8.

Os  outros  procedimentos  composicionais  presentes  já  foram  utilizados  nos  Estudos

anteriores. O estudo começa na sexta corda e passa por todas as cordas, uma em cada compasso, até

chegar na primeira corda no compasso 6. Depois faz o processo inverso da primeira até a sexta

corda no compasso 11. O procedimento se repete até o Estudo terminar na quinta corda.

Um  ponto  em  comum  com  outros  estudos  são  os  traslados  de  mão  esquerda,  que

novamente ocorrem entre a primeira e a nona posição, passando de forma gradual por todas as

posições intermediárias. A série digital é 0-1-4-3-2, de onde se originam mais quatro permutações.

3.6. VI – Estudo de Arpejos (1)

O Estudo 6 conjuga arpejos rápidos de seis notas utilizando os dedos p-i-m-a-m-i com um

ritmo sincopado nos baixos, tocado pelo polegar da mão direita. Em alternância com os arpejos, o

Figura 42: Estudo 4 (compassos 19-23): inversão de padrões rítmicos

Figura 43: Estudo 5 (compassos 1-3): notas repetidas e traslados de mão esquerda
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compositor utiliza constantemente o efeito de pizzicato bartok88 em cordas soltas. A série digital é

0-3-1-2-4.

Tanto  a  fórmula  de arpejo  como o ritmo formado no  baixo  se  assemelham muito aos

arpejos do  Prelúdio Miniatura nº6. Após a nota mi da sexta corda tocada em pizzicato bartok, o

primeiro arpejo é tocado na nona posição. Nestor desce a mão esquerda em uma posição a cada

novo acorde arpejado até concluir o Estudo na primeira posição.

A partir do compasso 10, Nestor repete os mesmos padrões de digitação mão esquerda dos

nove primeiros compassos, desta vez começando na quinta posição até chegar na primeira posição.

 

3.7. VII – Estudo de Ligados (1)

Em compasso 5/8, o  Estudo 7 pode ser dividido em seis frases de seis compassos cada,

sendo  que  o  último  compasso  de  cada  frase  é  de  pausas.  O  uso  das  pausas  novamente  tem

importância aqui, sendo que a cada final de frase o tempo de pausa se torna menor, reduzindo com

isso a fórmula de compasso que parte do 5/8 e passa por 4/8, 3/8, 2/8, até chegar em 1/8.

88 Este efeito consiste em puxar a corda para fora durante o ataque, provocando com isso um efeito de ruido junto com a 
nota, já que a corda bate sobre os trastes depois de ser puxada.

Figura 44: Estudo 6 (compasso 1-3): arpejos com ritmos sincopados nos baixos

Figura 45: Estudo 6 (compassos 7-10): repetição da série inicial (compasso 10)
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A figura rítmica predominante é a colcheia. Uma particularidade é que cada frase começa e

termina na mesma nota e na mesma corda. A série digital é 0-1-3-4-2.

O Estudo utiliza a primeira, a quinta e a nona posição. São as mesmas posições usadas no

Estudo 1, mas sem a mesma dificuldade, já que no Estudo 7 os traslados são realizados nas pausas.

Os  ligados  também  seguem  determinados  padrões.  No  primeiro  padrão,  presente  na

primeira frase (compassos 1-6), há um ligado entre a segunda e a terceira nota e um ligado entre a

quarta e a quinta nota.

Na segunda frase (compassos 7-12), Nestor escreve ligados entre a primeira e a segunda

nota e  entre  a quarta  e a quinta  nota.  E na terceira  frase  (compassos 13-18),  os  ligados estão

presentes entre a primeira e a segunda nota e entre a terceira e a quarta nota. A partir do compasso

19, os três primeiros padrões se repetem. O Estudo termina com a nota mi na primeira corda solta,

com o efeito de pizzicato bartok.

 

3.8. VIII – Estudo de Arpejos (i-m) (1)

Outro Estudo de arpejos, desta vez com uma fórmula inusitada: a utilização dos dedos i-m

em acordes de seis notas, que são usados de forma inversa ao que está no título, começando com o

dedo médio. Os arpejos partem sempre da primeira corda e passam por todas as cordas até chegar à

sexta corda. A série digital é 0-3-2-1-4, sempre com a repetição do primeiro dedo (ou corda solta)

no final do arpejo. Cada acorde se repete três vezes, com alterações nas fórmulas de compasso, que

se  alternam  de  forma  aleatória  entre  6/8,  9/16  e  9/8.  Os  arpejos  são  sempre  escritos  em

Figura 46: Estudo 7 (compassos 1-5): ligados combinados com traslados transversais

Figura 47: Estudo 7 (compassos 6-11)
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semicolcheias. Cada arpejo de seis notas é separado por uma figura de pausa (pausas de semínimas

pontuadas, colcheias pontuadas e mínimas pontuadas).

Um recurso utilizado pelo compositor é o deslocamento de dedos da mão esquerda durante

a execução dos arpejos. Esses deslocamentos transversais acontecem sempre entre a primeira e a

sexta corda e ao longo do  Estudo  chegam a utilizar todos os dedos da mão esquerda (1-2-3-4).

Nestor não utiliza deslocamentos longitudinais neste Estudo e mantém a mão esquerda sempre na

primeira posição. Já a mão direita tem de se deslocar entre a primeira e a sexta corda para seguir o

padrão de arpejos m-i.

3.9. IX – Estudo de Abertura e Acordes (1)

Este é o primeiro Estudo que trabalha com aberturas de mão esquerda. Porém, as aberturas

aqui  trabalhadas  não são as aberturas convencionais  do repertório violonístico.  Nestor trabalha

neste estudo com aberturas transversais.

Figura 48: Estudo 8 (compassos 1-3): arpejos em m-i, alternados com pausas

Figura 49: Estudo 8 (compassos 4-6): deslocamento transversal de dedos
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Seguindo sempre o mesmo padrão rítmico de quatro semínimas e  uma mínima e com

fórmula de compasso 6/4, o Estudo começa em contraponto a duas vozes utilizando a primeira e a

segunda corda. Outro recurso até então não utilizado no ciclo dos Estudos é o uso simultâneo da

série digital  0-2-3-1-4 (presente na voz superior)  com sua primeira permutação (4-0-2-3-1), no

compasso 1. O uso de apenas duas vozes segue até o compasso 8.

No compasso 2, escrito na segunda posição, são utilizadas a primeira e a terceira cordas,

aumentando a abertura entre os dedos no sentido transversal. O compasso 3, na terceira posição,

utiliza  a  primeira  e  a  quarta  cordas.  A cada compasso,  a  mão esquerda se  desloca no sentido

longitudinal em uma posição, entre a primeira e a quarta posição. No compasso 4 são utilizadas a

primeira e a quinta cordas, com a mão esquerda já na quarta posição. Entre os compassos 5 e 8,

ocorre uma repetição dos padrões de digitação dos compassos 1-4, porém em outras cordas e com o

deslocamento longitudinal da mão esquerda no sentido inverso (da quarta à primeira posição). As

aberturas se tornam cada vez menores.

A partir do compasso 9, o compositor começa a trabalhar com acordes de três notas (série

0-2-3-1-4 na voz superior e duas permutações nas outras vozes), mantendo o modelo de aberturas e

mudanças de posição. Depois, o mesmo padrão de digitação dos compassos 9-11 é repisado nos

próximos três compassos (12-14).

Figura 50: Estudo 9 (compassos 1-3): aberturas transversais de mão esquerda

Figura 51: Estudo 9 (compassos 4-7): repetição dos padrões de digitação
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Os  compassos  15-18  trabalham com acordes  de  quatro  notas  (série  0-2-3-1-4  na  voz

superior e três permutações nas outras vozes). No compasso 15 as duas vozes mais agudas são

iguais às do compasso 1. Já a voz mais aguda do compasso 16 é igual à do compasso 2.

O compasso 19 (último compasso) é o único a utilizar acordes de cinco notas. As duas

vozes mais agudas coincidem com as do primeiro compasso do estudo. Nestor consegue reunir

nesses acordes de cinco notas a série digital original e as quatro permutações da série. Esse é um

dos únicos Estudos que traz indicações de dinâmicas.

3.10. X – Estudo de Trêmulo (1)

Apesar de trabalhar com uma técnica de mão direita (o trêmulo), este  Estudo traz certos

padrões de mão esquerda que serão explorados durante a peça. Os padrões são definidos pela série

0-2-1-4-3 (padrão presente no primeiro acorde, quando tocado na sequência da sexta até a segunda

corda) e suas permutações.  No caso do a mão direita,  o trêmulo p-a-m-i é trabalhado de duas

formas: primeiro o polegar se desloca em um âmbito de três cordas; já os dedos a-m-i se alternam

em deslocamentos entre duas cordas.

Figura 52: Estudo 9 (compassos 8-10): escrita a três vozes

Figura 53: Estudo 9 (compassos 14-16): escrita a quatro vozes

Figura 54: Estudo 9 (compassos 17-19): escrita a cinco vozes
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A mão esquerda permanece na primeira  posição em todo o  Estudo.  O trêmulo  é  feito

sempre sobre acordes. Os compassos 1-15 utilizam cinco acordes. Cada acorde se mantém por três

compassos e possui ao menos uma nota em cordas soltas, que são usadas na sequência da sexta até

a segunda corda.

Os compassos 16-30,  com notas diferentes,  utilizam o mesmo padrão de digitação dos

compassos 1-15, tanto na mão direita quanto na esquerda (são as mesmas formas de mão). A única

diferença está no uso das cordas (da quinta até a primeira corda). O Estudo termina no compasso 31

com uma pausa de colcheia e duas notas mi na sexta e na primeira corda solta, com indicação de

forte. A indicação de dinâmica para o restante do Estudo é mp.

3.11. XI – Estudo de Abertura e Equilíbrio (1)

Este é outro Estudo da série que trabalha com aberturas. Como no Estudo 9, as aberturas

aqui utilizadas são também transversais.

O  Estudo  11 também  trabalha  com  mudanças  de  posição  de  mão  esquerda,  indo

gradualmente da primeira até a nona posição e depois retornando à primeira posição. Esse percurso

é feito novamente até a conclusão do Estudo na primeira posição. A série digital é 0-2-4-1-3. As

mudanças de posição são feitas por deslocamento de um mesmo dedo da mão esquerda, que varia a

cada compasso.

Figura 55: Estudo 10 (compassos 1-3): trêmulo sobre acordes

Figura 56: Estudo 10 (compassos 15-18): repetição de padrões em cordas diferentes
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Outra característica deste Estudo é que todos os compassos começam com notas longas em

cordas soltas, começando com a sexta corda solta no compasso 1 e passando por todas as cordas até

a primeira nos compassos seguintes. Depois o caminho inverso é feito e o processo se repete mais

três vezes. O Estudo alterna sempre grupos de quatro compassos em 6/8 e um compasso em 1/8.

O termo “equilíbrio”, empregado no título, se refere ao perfeito posicionamento dos dedos

da mão esquerda, de modo a não encostar nas cordas de baixo, evitando-se assim a interrupção dos

sons das notas de longa duração.

3.12. XII – Estudo de Mudança de Posição (2)

A partir do  Estudo 12,  Nestor repete as mesmas demandas técnicas utilizadas nos onze

primeiros  Estudos.  Mas as  semelhanças  não param por aí.  O compositor  também aproveita  as

mesmas  figurações  rítmicas  e  a  retrogradação  das  séries  dos  onze  primeiros  Estudos.  A

retrogradação das séries digitais não inclui a corda solta (0), somente os dedos 1-2-3-4.

No caso do Estudo 12, o compositor utiliza a retrogradação da série digital do Estudo 1,

além da inversão dos outros elementos, resultando numa retrogradação literal de todas as notas do

Estudo 1. A série do Estudo 12 é, portanto, 0-4-3-2-1. Dois aspectos são iguais nos dois Estudos: as

fermatas, que aparecem aqui exatamente nas mesmas localizações; e as posições utilizadas de mão

esquerda.

Figura 57: Estudo 11 (compassos 1-5): aberturas transversais

Figura 58: Estudo 12 (compassos 1-5): retrogradação da série e das notas do Estudo 1
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3.13. XIII – Estudo de Arpejos com Acentuações (2)

O Estudo 13 começa com o mesmo acorde que inicia e termina o Estudo 2, porém com o

arpejo  no  sentido  inverso,  começando  com  a  nota  mais  grave  (mi  da  sexta  corda  solta)  e

terminando na primeira corda. Os acordes de mão esquerda são os mesmos do  Estudo 2, porém

escritos de forma retrógrada. A série inicial 0-1-2-4-3 é uma retrogradação da série do Estudo 2,

com exceção da corda solta, que se mantém como o primeiro elemento.

A mão direita também funciona de forma inversa. Enquanto que no Estudo 2 a fórmula de

arpejo é p-i-m-a, neste estudo a fórmula empregada a partir do compasso 3 é a-m-i-p. A partir do

compasso 3,  a  série  de mão esquerda é  0-3-4-2-1,  o  inverso dos compassos 1-2.  Quantos  aos

acentos, suas localizações permanecem nas mesmas posições do Estudo 2. A primeira série de notas

acentuadas são as mesmas do Estudo 2, só que em outra ordem, com as notas mi, lá sustenido, ré

bemol e mi bemol. Apenas a segunda série é diferente e com cinco notas (si, fá, lá, si bemol e lá

bemol). Como no Estudo 2, as notas acentuadas na primeira parte (compassos 1-13) determinam o

formato do arpejo na segunda parte (a partir do compasso 14), já estão sempre nos tempos fortes do

compasso.

3.14. XIV – Estudo de Extensão e Ligados (2)

O Estudo 14 trabalha com a inversão dos elementos de seu correspondente, o Estudo 3. Os

elementos  que  permanecem iguais  são  o  ritmo,  as  localizações  dos  ligados  sempre  nas  duas

primeiras notas de cada compasso e as posições de mão esquerda.

Figura 59: Estudo 13 (compassos 1-4): retrogradação de acordes, séries e arpejos

Figura 60: Estudo 13 (compassos 12-15): mudança de acentos para os tempos fortes
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Porém, enquanto o Estudo 3 começa na primeira corda e vai em direção à sexta, o Estudo

14 começa na sexta corda e segue em direção à primeira corda.  Outra inversão que gera uma

diferença de notas considerável é a inversão da série digital de mão esquerda. No Estudo 14, a série

é 0-4-2-3-1.

3.15. XV – Estudo de Acordes Repetidos e Ligados (2)

O Estudo 15 se baseia na série digital 0-4-3-1-2. Essa série é a inversão da série 0-2-1-3-4

do Estudo 4, com exceção da corda solta que aparece na primeira nota nos dois casos.

Outra inversão de elementos do  Estudo 4  é que o  Estudo 15 começa na nona posição e

passa por todas as outras até chegar na primeira, fazendo, portanto, o caminho inverso do Estudo 4.

O ritmo é exatamente igual nos dois estudos.

O processo composicional  é o  mesmo do  Estudo 4.  Aqui  também as  notas  acentuadas

formam séries. A primeira série é formada pelas notas lá,  sol,  lá bemol (ou sol sustenido) e ré

bemol. E a segunda é formada pelas notas si bemol, lá bemol, lá e mi.

3.16. XVI – Estudo de Notas Repetidas (2)

O  Estudo 16  trabalha com a inversão de elementos do  Estudo 5.  Enquanto o  Estudo 5

começa na sexta corda e vai em direção à primeira, o Estudo 16 começa na primeira corda e faz o

Figura 62: Estudo 15 (compassos 1-5): inversão de elementos do Estudo 4

Figura 61: Estudo 14 (compassos 1-5): inversão de elementos do Estudo 3
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caminho inverso. A série de mão esquerda 0-2-3-4-1, presente no primeiro compasso, também é

uma inversão da série do Estudo 5. O padrão de mão direita é invertido (i-m).

Porém o uso de posições de mão esquerda é exatamente o mesmo nos dois  Estudos, que

começam na primeira posição, passam por todas até a nona posição e depois retornam à primeira

posição. O processo de permutação da série também é o mesmo. O ritmo é igual nos dois Estudos.

3.17. XVII – Estudo de Arpejos (2)

O Estudo 17 trabalha com a inversão do arpejo e da digitação de mão direita do Estudo 6,

que aqui começa no anelar e vai até o polegar e depois volta para o anelar. A série de mão esquerda

também é uma inversão da série do Estudo 6, e no Estudo 17 é 0-4-2-1-3.

Os translados longitudinais de mão esquerda são iguais nos dois  Estudos, começando na

nona posição e passando por todas até chegar na primeira posição. Outro ponto em comum são os

acordes do primeiro compasso e do penúltimo compasso, que contém as mesmas notas. O processo

de construção dos estudos é o mesmo. O ritmo também é o mesmo, bem como o uso do pizzicato

bartok.

Figura 63: Estudo 16 (compassos 1-3): inversão de elementos do Estudo 5

Figura 64: Estudo 17 (compassos 1-3): inversão de série e arpejos
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3.18. XVIII – Estudo de Ligados (2)

No Estudo 18, ocorre a inversão de alguns elementos do Estudo 7. A primeira inversão é a

série digital de mão esquerda, que no Estudo 18 é 0-2-4-3-1. Outra inversão é a ordem de utilização

das cordas. Enquanto que o Estudo 7 começa na sexta corda e vai em direção à primeira, o Estudo

18 começa na primeira corda e faz o caminho inverso.

O tratamento da série  inicial  de  mão esquerda é exatamente  igual  nos  dois  estudos.  A

posição dos ligados é a mesma. O ritmo também é o mesmo, bem como o término em pizzicato

bartok.

3.19. XIX – Estudo de Arpejos (i-m) (2)

O  Estudo 19 está  baseado no  Estudo 8.  Novamente,  ocorre  aqui  a  inversão de alguns

elementos. O arpejo de mão direita no  Estudo 19 é ascendente e segue a ordem i-m (partindo

sempre da sexta corda até chegar à primeira), em oposição ao Estudo 8 que trabalha com arpejos

descendentes com a fórmula m-i.

Em relação ao uso da mão esquerda, ocorre aqui uma retrogradação dos acordes utilizados

no Estudo 8. Assim, o último acorde do Estudo 8 é o primeiro do Estudo 19, e assim por diante.

A inversão da ordem do arpejo provoca a inversão da série de digitação de mão esquerda,

que no  Estudo 19 passa a ser 0-4-1-2-3. Em relação ao ritmo, não ocorre nenhuma mudança ou

Figura 65: Estudo 18 (compassos 1-5): inversão de elementos do Estudo 7

Figura 66: Estudo 19 (compassos 1-3): inversão da direção dos arpejos
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inversão em relação ao Estudo 8.

3.20. XX – Estudo de Abertura e Acordes (2)

No Estudo 20, Nestor faz uma retrogradação quase literal do Estudo 9, não só da série de

mão esquerda, como também de notas e indicações de dinâmicas. Em comum com outros Estudos,

não ocorre aqui uma retrogradação rítmica.

Portanto, o Estudo 20 se assemelha ao caso do Estudo 12, que é uma retrogradação quase

literal do Estudo 1.

3.21. XXI – Estudo de Trêmulo (2)

No  Estudo  21,  o  compositor  faz  uma  inversão  curiosa  do  Estudo  10:  o  trêmulo,  que

normalmente usa as notas repetidas nas cordas mais agudas, no Estudo 21 utiliza as cordas mais

graves do instrumento (quarta, quinta e sexta corda). Isso provoca, obviamente, uma mudança na

fórmula de mão direita, que neste estudo é a-p-i-m. A série de mão esquerda 0-3-4-1-2, usada no

primeiro acorde, é uma inversão da série do Estudo 10.

Em relação ao Estudo 10, ocorre uma retrogradação dos acordes de mão esquerda. O que é

Figura 67: Estudo 20 (compassos 1-3): retrogradação quase literal do Estudo 9

Figura 68: Estudo 21 (compassos 1-4): inversão dos elementos do trêmulo
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tocado pelo polegar da mão direita no Estudo 10 é substituído pelo anelar no Estudo 21. Também

ocorre  uma  inversão  das  cordas  usadas.  Quanto  ao  ritmo  e  outros  procedimentos,  não  ocorre

nenhuma mudança entre Estudo 21 e o Estudo 10. 

3.22. XXII – Estudo de Abertura e Equilíbrio (2)

O Estudo 22 traz a inversão de elementos do Estudo 11. A primeira inversão ocorre com a

série de mão esquerda, que aqui é 0-3-1-4-2. O uso das cordas também é invertido. Enquanto que o

Estudo 11 começa com a sexta corda solta, o Estudo 22 começa com a primeira corda solta. Assim,

tudo o que no Estudo 11 é tocado na sexta corda, no Estudo 22 é tocado na primeira corda. E assim

seguem as inversões de cordas.

O tratamento desta série digital é o mesmo empregado no Estudo 11, com a sequência de

permutações em combinação com as mudanças de posição de mão esquerda. As posições utilizadas

de mão esquerda são as mesmas do Estudo 11. O Estudo 22 começa na primeira posição, passa por

todas as posições até chegar à nona posição. Volta à primeira posição passando por todas as outras

e todo o processo é refeito, concluindo o Estudo na primeira posição.

3.23. XXIII – Estudo de Arpejos com Notas Repetidas

Sendo o último  Estudo  da série, o  Estudo 23 não se baseia em nenhum outro da série.

Porém,  em comum com os outros  Estudos,  se origina a partir  de uma série de dedos da mão

esquerda. A primeira série utilizada é 0-1-4-2-3, utilizada no primeiro acorde. As permutações da

série originam mais quatro acordes.

Figura 69: Estudo 22 (compassos 1-5): inversão de elementos do Estudo 11
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O Estudo 23 conjuga as duas técnicas descritas no título. As fórmulas de arpejos contêm

dentro de si notas repetidas, que quase sempre são as notas mais agudas de cada acorde arpejado.

As notas mais graves dos acordes também são repetidas em alguns casos. E há também os casos de

repetição de notas centrais de acordes. No caso das notas mais agudas, as notas se repetem quase

sempre três vezes e sempre com a mesma digitação de mão direita, a-m-i. Em alguns momentos, as

notas repetidas são tratadas de forma isolada, em cordas soltas, porém mantendo o padrão a-m-i de

mão direita. Em outros casos, as notas repetem mais de três vezes. Isso ocorre quando uma mesma

nota é tocada em cordas soltas e cordas pisadas, como demostra o exemplo abaixo:

Os arpejos de mão direita se movem em um âmbito de cinco cordas. O polegar é usado de

forma simultânea nas duas primeiras notas dos acordes, sempre em cordas diferentes.

Começando com a mão esquerda na primeira posição, o  Estudo vai até a quinta posição,

passando pela segunda, terceira e quarta posição e retorna à primeira posição passando por todas as

outras.

Nestor surpreende ao utilizar,  a  partir  do compasso 34,  uma nova série digital  de mão

esquerda, diferente da utilizada até então. A nova série é 0-3-2-4-1, sendo a inversão da primeira

série.  Portanto,  este  é  o  único  Estudo do  ciclo  que  utiliza  duas  séries  digitais.  É  como  se  o

compositor começasse outro estudo a partir deste ponto, com a série retrógrada da primeira parte.

Figura 70: Estudo 23 (compassos 1-2): arpejos com notas repetidas

Figura 71: Estudo 23 (compassos 47-49): notas repetidas em cordas soltas e pisadas
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Todo o processo é  refeito mais  uma vez até concluir  o  estudo.  Este é um dos poucos

Estudos do ciclo que possui indicações de dinâmicas. O Estudo 23 termina com rasgueados nas seis

cordas soltas.

Figura 72: Estudo 23 (compassos 33-35): série retrógrada da primeira

Figura 73: Estudo 23 (compassos 65-66): conclusão com rasgueados nas cordas soltas
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CAPÍTULO 4: SUÍTE QUADRADA

Composta em 1978 especialmente para um concurso de composição,  Suíte Quadrada é a

terceira obra para violão de Nestor. A obra recebeu o segundo prêmio no I Concurso brasileiro de

composição de música erudita para piano ou violão, realizado pela editora Irmãos Vitale e pelo

Instituto Nacional de Música (INM) da Funarte entre 1978 e 1979 (VETROMILLA, 2009). A obra

representa uma mudança estética do compositor, que sai do serialismo e se aproxima da música

popular urbana.

Como parte da premiação, a partitura foi editada em 1979 pela editora Irmãos Vitale e

posteriormente, em 1981, foi gravada pelo violonista Sérgio Assad (1952), em um LP produzido

pela Funarte e contendo também as outras obras premiadas (Ibid.).

Os  participantes  se  inscreveram  utilizando  um  pseudônimo  (Ibid.).  Nestor  adotou  o

pseudônimo “Janjão de Baixo”, inspirados nos nomes de dois personagens do livro O Banquete (de

Mário de Andrade), Janjão e Félix de Cima (informação verbal).89

A seleção de todas as obras inscritas ficou a cargo de Edino Krieger (1928), Marlos Nobre

(1939) e Henrique Morelenbaum (1931), importantes personalidades do meio musical brasileiro.

Para a fase final foram classificadas dezessete obras (das quais, nove foram escritas para violão),

que foram julgadas pelos três citados e  também por  João de Souza Lima (1898-1982) e Yves

Rudner Schmidt (1933) (VETROMILLA, 2009).

A estreia da obra foi dada pelo violonista Odair Assad (1956) no dia 13 de fevereiro de

1979, na cidade do Rio de Janeiro.90 No recital, ocorrido na Sala Funarte, foram incluídas todas as

obras finalistas  do concurso escritas  para violão,  que foram tocadas por  Odair  e Sérgio Assad

(MIRANDA, 1979).

O compositor brasileiro Ronaldo Miranda, que na época era crítico musical do Jornal do

Brasil, fez comentários sobre a Suíte Quadrada, baseado na audição de estreia das obras finalistas.

Ele escreveu as seguintes palavras sobre a composição de Nestor:

Suite  [sic]  Quadrada,  de  Nestor  de  Hollanda,  tem  como  qualidade  maior  a  boa
estruturação harmonica [sic], característica pouco presente, em linhas gerais, nas obras
finalistas.  O  primeiro  tempo,  utilizando  acordes  formados  com intervalos  de  quarta,
sugere harmonias modais em ritmica [sic] tipicamente brasileira. O elemento ritmico [sic]
é, aliás, esplendidamente desenvolvido no movimento final. Apenas os tempos centrais se
ressentem de excessiva linearidade (o segundo, por exemplo, abusa um pouco da região
grave) ou, quem sabe, tenha faltado maior vitalidade a essa execução de Odair Assad
(Ibid.).

O título Suíte Quadrada, segundo o compositor, deve-se ao fato da suíte ter quatro partes e

de conter um samba, uma modinha, uma valsa e um choro, quatro dos mais representativos gêneros

89 Entrevista com o compositor.
90 Site do compositor.
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de  música  popular  urbana  do  Brasil  (informação  verbal).91 Os  movimentos  são:  I  – Samba

Simétrico, II – Modinha Tonal, III – Valsa Quebrada, IV – Choro Enigmático.

Em 1980, a obra foi interpretada pelo violonista Roland Dyens (1955) no Brasil, durante

sua participação no Concurso Villa-Lobos.92 A gravação ao vivo dos concorrentes, incluindo esta

execução de Dyens, foi lançada 1981, em LP editado pelo Museu Villa-Lobos.93

Além dos irmãos Sérgio e Odair Assad e de Roland Dyens, outros violonistas incluíram a

Suíte Quadrada em seus repertórios. Consultando programas de concerto no acervo pessoal do

compositor,  encontrei  a  suíte  inteira  ou  fragmentos  nos  programas  de  vários  violonistas

brasileiros.94 O violonista italiano Gaetano Galifi, radicado no Brasil desde 1969, incluiu o Choro

Enigmático em um concerto realizado no dia 6 de junho de 1995 no Espaço Cultural Sérgio Porto,

no Rio de Janeiro. Sérgio Assad apresentou a suíte completa em concerto realizado no dia 19 de

maio de 1980, promovido pela Funarte no Rio de Janeiro.

A Suíte Quadrada aparece também em um programa de 12 de outubro de 1979 no Museu

de Arte de São Paulo, no qual constam as obras para piano e para violão que foram finalistas do I

Concurso brasileiro de composição de música erudita para piano ou violão. Foi a primeira audição

dessas obras na cidade de São Paulo, segundo informação do programa do concerto.95 Na ocasião,

as obras de violão foram interpretadas por dois violonistas – Edelton Gloeden e Francisco Araújo.

Porém o programa não especifica quais músicas foram tocadas por Gloeden ou Araújo.

Ao consultar o catálogo de obras do compositor em seu site, encontrei, além do original

para  violão,  outras  quatro  versões  da  Suíte  Quadrada  para  diversas  formações  instrumentais.

Aparentemente, a única dessas versões estreada e gravada até o momento é a para trio de dois

clarinetes e um fagote96, realizada em 1997.

Outras duas versões para trio utilizam instrumentos de cordas. Uma foi escrita para violino,

viola e violoncelo; e a outra para viola, violoncelo e contrabaixo. Foram concebidas entre 1998 e

2008 e até o momento não foram estreadas. A outra versão é para quarteto de cordas, porém em

formato não-convencional, já que foi escrita para viola, dois violoncelos e contrabaixo. Foi escrita

entre 2002 e 2009.

91 Entrevista com o compositor.
92 Ver Anexo B.
93 Site do compositor.
94 Ver Anexo B.
95 Ibid.
96 Esta versão foi estreada no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1997 pelos clarinetistas José Botelho, José Freitas e 
pelo fagotista Aloysio Fagerlande. Foi gravada no mesmo ano pelo Trio Botelho-Freitas-Fagerlande, e lançada pelo selo 
SOARMEC, da Rádio MEC (site do compositor).
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4. 2. I – Samba Simétrico

Segundo a Enciclopédia da Música Brasileira, o samba é uma: “Dança popular e música de

compasso binário e ritmo sincopado reveladores de sua ligação original com os ritmos batucados,

acompanhados por palmas, dos bailes folclóricos denominados sambas.” (Enciclopédia da Música

Brasileira, 2000, p. 704).

 Ou ainda:

Gênero de canção popular de ritmo basicamente 2/4 e andamento variado, surgido a partir
do início do séc. XX como aproveitamento consciente das possibilidades dos estribilhos
cantados ao som de palmas e ritmo batucado, e aos quais seriam acrescentados uma ou
mais partes, ou estâncias, de versos declamatórios. (Enciclopédia da Música Brasileira,
2000, p. 704-705).

O compositor Aylton Escobar, em texto para o disco de Sérgio Assad, afirma que: “Samba,

modinha, valsa, choro fazem parte do que poderíamos chamar de 'nossa suíte', nossa coleção de

danças, canções ou motivos pelos quais organizaríamos a Suíte Brasileira numa transposição do

modelo europeu do século XVIII.” (ASSAD, 1981).

Tal afirmação pode dar a impressão de que esses gêneros eram sempre empregados pelos

compositores clássicos brasileiros.  Isso pode ser verdade no caso da modinha, da valsa e o do

choro,  mas  é  difícil  afirmar  o  mesmo  em  relação  ao  samba,  visto  que  a  Suíte  Quadrada é

provavelmente  a  primeira  suíte  brasileira  para  violão  a  incluir  o  samba  como  um  de  seus

movimentos. Tampouco é possível encontrar de forma abundante o samba em suítes para piano ou

orquestra, por exemplo. Uma exceção pode ser encontrada no compositor Radamés Gnattali (1906-

1988), que incluiu o samba em várias de suas obras de concerto.97 Para violão, Gnattali compôs

Tocata em Ritmo de Samba nº1 (1950), Tocata em Ritmo de Samba nº2 (1981) e Dança Brasileira

(1958).  Em  1983,  Radamés  Gnattali  escreveu  para  violão  a  suíte  Brasiliana  nº13,  com  os

movimentos Samba Bossa-Nova, Valsa e Choro.98

O pesquisador Nelson Caiado, em sua dissertação de mestrado, aponta para o fato de que,

mesmo de forma isolada, o uso do gênero samba como música instrumental é pouco utilizado,

mesmo por compositores de música popular, provavelmente por ter surgido como um gênero de

música vocal. No caso do violão, sua pesquisa aponta o nome do violonista e compositor Baden

Powell como um dos principais representantes do gênero (CAIADO, 2001).

Caiado (2001) cita outros sambas, ou composições baseadas no gênero samba, compostos

por violonistas como Garoto (Aníbal Augusto Sardinha, 1915-1955), Laurindo de Almeida (1917-

1995),  Luiz  Bonfá  (1922-2001)  e  Dilermando  Reis  (1916-1977),  dentre  outros.  Acrescento  os

nomes dos violonistas Sebastião Tapajós (1944) e Marco Pereira (1950), que também compuseram,

97 O catálogo de obras de Radamés Gnattali pode ser encontrado no site www.radamesgnattali.com.br
98 Informações extraídas do site www.radamesgnattali.com.br

http://www.radamesgnattali.com.br/
http://www.radamesgnattali.com.br/
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arranjaram e gravaram uma quantidade considerável de sambas.

O violonista Marco Pereira confirma a importância de Baden Powell para o samba:

O grande nome do violão brasileiro ligado ao samba, que despontou juntamente com o
movimento da Bossa-Nova, foi o de Baden Powell. Baden Powell foi o responsável pela
maior  revolução  ocorrida  na  maneira  de  se  tocar  samba  no  violão  e  suas  inovações
técnicas influenciaram todas as gerações de violonistas que vieram a seguir. Além de ter
sido  um violonista  revolucionário,  Baden  foi  um compositor  extremamente  inspirado.
Seus temas se tornaram referências tanto para o violão quanto para a própria história da
música popular brasileira. (PEREIRA, 2007, p. 11)

Baden  Powell  foi  uma  das  principais  influências  musicais  e  violonísticas  de  Nestor,

conforme já foi mencionado no capítulo dedicados aos Prelúdios. Ao abordar pela primeira vez o

gênero samba em uma obra para violão, é natural que essa influência fique mais evidente.

Nestor inicia o Samba Simétrico partindo da natureza do violão, ou seja, tomando como

base notas em intervalos de quarta, que são tocados em cordas soltas. Uma sequência melódica

cromática ascendente tocada com a mão esquerda na primeira posição completa este quadro:

A simetria se revela nos movimentos ascendentes e descendentes, e os intervalos de quarta

estão sempre presentes.

Um aspecto chama a atenção logo nos primeiros compassos:  a constante mudança das

fórmulas  de compasso,  que  em muitos  casos  contraria  a  essência  binária  do  samba,  incluindo

compassos ternários como 3/16. É possível fazer um paralelo com Baden Powell nesse aspecto, ao

escutar gravações deste violonista ou examinar as partituras de seus sambas, copiadas a partir das

gravações. Como por exemplo neste samba:

Ou a presença de padrões ternários presentes em composições como Samba Triste:

Figura 74: Samba Simétrico (compassos 1-6)

Figura 75: O Astronauta (Baden Powell), compassos 44-46
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Ronaldo Miranda (1979) ressalta o caráter  modal  de  Samba Simétrico,  sobretudo pelas

harmonias quartais. Novamente é possível fazer um paralelo com Baden Powell e uma modalidade

de samba conhecida como “afro-samba”. Segundo Marco Pereira:

O afro-samba, apesar da redundância do nome, foi a denominação dada a um tipo de
samba composto pela dupla Baden Powell-Vinicius de Moraes. Baden Powell começou a
dar um tratamento diferenciado ao samba, buscando inspiração nas raízes baianas e nos
elementos tradicionais do samba-de-roda e da capoeira. O aspecto modal desse tipo de
samba é sua principal característica. (PEREIRA, 2007, p. 34)

Acordes quartais foram utilizados também por Tom Jobim (1927-1994) em seu Samba do

Avião. Este samba figurou no repertório de Baden por várias décadas, e foi gravado várias vezes

pelo violonista (CAIADO, 2001).

A partir  do  compasso  11,  Nestor  trabalha  com  acordes  formados  por  sucessões  de

intervalos de quarta. Os acordes se alternam entre a sétima e a segunda posição de mão esquerda. A

distância de intervalo entre os dois acorde também é de uma quarta justa:

Figura 76: Samba Triste (Baden Powell), compassos 75-78

Figura 77: Samba do Avião (arranjo de Baden Powell), compassos 3 e 4
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Esta seção de acordes dura até o compasso 18 e o ritmo e a harmonia se assemelham à

bossa-nova. Segundo Aylton Escobar:

Samba simétrico tem a simetria residindo no espírito desse ritmo de revivescências da
bossa nova (por  que não,  se  uma suíte  é  basicamente composta  de danças populares,
mesmo  no  modelo  europeu?).  Seus  compassos  se  alternam  em  balanços  de  lírica
expressividade.  Os  timbres  inteligentes  e  as  harmonias  de  francos  alargamentos
conceituais jazzísticos concluem este samba com uma convincente afirmação. (ASSAD,
1981).

Apesar de o Samba Simétrico ter certa ambiência da bossa-nova, a complexidade rítmica

de boa parte da peça não se encaixa dentro da certa simplicidade do ritmo da bossa-nova. Escobar

também detecta a influência do jazz nesta obra de Nestor. O jazz, por sua vez, influenciou a própria

bossa-nova. Sobre a bossa-nova, Marco Pereira esclarece que:

A Bossa-Nova foi, na verdade, um rótulo atribuído a uma vertente do samba carioca feito
por uma geração de músicos e compositores populares do final dos anos 50. Ao contrário
dos sambistas tradicionais de origem simples e pobre, esses músicos eram todos da classe
média  da  Zona Sul  do  Rio  de Janeiro,  a  parte  mais  nobre da cidade.  A Bossa-Nova
celebrizou  o  formato  “voz  e  violão”  que  dava  grande  destaque  ao  acompanhamento
instrumental. (PEREIRA, 2007, p. 11).

E Nelson Caiado complementa, afirmando que “Estruturalmente, a 'batida da bossa nova' é

uma  simplificação  das  inúmeras  variações  rítmicas  possíveis  e  freqüentemente  executadas  nas

interpretações de sambas.” (CAIADO, 2001, p. 76).  Ainda segundo o pesquisador, “O violão da

bossa nova é, basicamente, um violão de acompanhamento.” (Ibid., p. 70). Caiado também afirma

que o movimento da bossa-nova não produziu nenhum solista de violão, somente violonistas que

faziam acompanhamento (Ibid., p. 71).

Sendo  assim,  considero  que  Nestor  faz  uma  alusão  à  bossa-nova  e  ao  violão  de

Figura 78: Samba Simétrico (compassos 7-21)
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acompanhamento na seção de acordes, mas sem perder a maior riqueza e variedade rítmica do

samba tradicional nas outras seções.

Tal riqueza rítmica já é observada na ambiguidade métrica dos primeiros compassos de

Samba  Simétrico,  porém atinge  o  seu  clímax  a  partir  do  compasso  29.  Um motivo  melódico

simétrico e em forma de onda traz a síncopa característica do samba tradicional. A harmonia se

mistura com a melodia e reforça as síncopas da melodia:

A partir do compasso 32, o motivo do início da música reaparece, com a repetição das

notas dos compassos 7-10. Entre os compassos 36 e 38, reaparece o motivo melódico dó-ré-mi-ré-

dó dos compassos 29-31, desta vez com o ritmo alterado na melodia e na harmonia:

A repetição das notas centrais da harmonia em contraposição à melodia e o baixo chama a

atenção,  pela  semelhança com a maneira  de tocar e  compor de Baden Powell,  como pode ser

observado em várias de suas composições e arranjos:

Nos compassos 39 e 40,  o motivo melódico dó,  ré,  mi,  ré,  dó aparece transposto uma

Figura 79: Samba Simétrico (compassos 27-30)

Figura 80: Samba Simétrico (compassos 31-36)

Figura 81: Samba Triste (Baden Powell), compassos 55-58
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quarta acima (fá, sol, lá, sol, fá), revestido de acordes formados por intervalos de quarta, tal como

os utilizados a partir do compasso 10.

A partir  do  compasso  41,  após  barra  dupla  e  fermata  sobre  a  barra,  Nestor  justifica

plenamente o “simétrico” presente no título, já que neste ponto começa uma repetição literal dos

primeiros 40 compassos, porém em movimento retrógrado! Nestor já havia utilizado o recurso da

retrogradação em sua série de 23 Estudos “Inegavelmente” Cromáticos, porém sem alterar o ritmo.

Assim, o samba torna-se literalmente simétrico a partir do compasso 41, sem que sua essência

harmônica e melódica se perca.

4.3. Modinha Tonal

Nas palavras de Aylton Escobar:

Modinha tonal  é uma seresta de robusta “baixaria”, sugestiva e ansiosa polifonia, tendo
seu “tonal” no desejo do encontro das oitavas finais, como um par sob a lua no difícil mas
amoroso. Invenção a duas vozes? Talvez. Mas muito mais provável seria o discuso único
a duas intenções semelhantes. (ASSAD, 1981).

Segundo a enciclopédia de música brasileira, a modinha é uma “Canção lírica, sentimental,

derivada da moda portuguesa. Nos fins do séc. XVIII, em Portugal, a palavra moda tomou sentido

genérico e com ela se designavam árias, cantigas ou romances de salão.” (Enciclopédia da Música

Brasileira, 2000, p. 525).

Ainda  segundo  a  enciclopédia,  a  modinha  “Deixa  o  recinto  fechado  dos  salões  e  se

expande nas ruas, ao relento, nas noites enluaradas, envolta nos acordes do instrumento que, no

Figura 82: Samba Simétrico (compassos 37-40)

Figura 83: Samba Simétrico (compassos 41-44): retrogradação



85

Brasil, se tornou o seu companheiro inseparável – o violão.” (Ibid., p.526).

Modinha  Tonal  foi  inspirada,  segundo  o  próprio  compositor,  na  composição  Velha

Modinha  do compositor brasileiro Oscar  Lorenzo Fernandez (1897-1948).99 Velha Modinha  foi

escrita  originalmente  para  piano  e  faz  parte  da  1ª  Suíte  Brasileira  (1936),  como  o  primeiro

movimento. Em 1938, o próprio Lorenzo Fernandez fez uma versão da Velha Modinha para violão

solo (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000). De fato, há uma semelhança no motivo inicial das

duas peças e no tratamento contrapontístico, como demostram os exemplos abaixo:

Para Manuel Morais (2000), a modinha brasileira possui algumas características próprias

que a diferenciam da modinha portuguesa, tais como “melodia ondulante, cromatismos melódicos e

acompanhamento singelo.” (MORAIS, 2000 apud LIMA, 2006, p. 49)

Tais características podem ser encontradas na  Modinha Tonal.  A melodia ondulante dos

primeiros compassos, os cromatismos melódicos presentes em vários pontos da peça e finalmente o

acompanhamento singelo, que prescinde do uso de acordes e utiliza apenas linhas de contraponto

nos baixos. As linhas melódicas utilizadas nos baixos é conhecida no Brasil como “baixaria”, termo

empregado por Aylton Escobar. Este é um recurso muito utilizado no gênero do “choro”.

Os cromatismos melódicos podem ser vistos no exemplo abaixo, nos compassos 4, 5 e 6,

tanto na melodia como nas linhas do baixo:

99 Informação extraída do facebook do compositor.

Figura 84: Modinha Tonal (compassos 1-3)

Figura 85: Velha Modinha (Lorenzo Fernandez), compassos 1-3
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Escrita  em  duas  partes,  Modinha  Tonal  emprega  na  sua  segunda  parte  (a  partir  do

compasso 15) uma inversão de elementos: A voz do baixo é transposta uma oitava acima e a voz

principal (voz mais aguda) é transposta uma oitava abaixo:

Essa inversão é feita de forma literal até o compasso 25. No compasso 26, ocorre uma

preparação para uma coda final. A partir do compasso 27, os primeiros compassos da peça são

transpostos uma quarta acima, com indicação dinâmica de  fortíssimo,  para finalmente encerrar a

obra no compasso 32 com os intervalos de oitava descritos por Aylton Escobar.

Por último, é importante ressaltar uma característica desta peça, muito bem observada por

Ronaldo Miranda (1979): o uso da região grave do instrumento, com notas que não ultrapassam a

quinta casa do violão. Essa característica já pode ser encontrada nas obras anteriores de Nestor para

violão, como alguns dos Prelúdios e Estudos.

Figura 86: Modinha Tonal (compassos 4-6)

Figura 87: Modinha Tonal (compassos 15-17)

Figura 88: Modinha Tonal (compassos 27-30)
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4.4. Valsa Quebrada

“Valsa quebrada lembra ainda uma vez a bossa nova. Tem seus compassos cambiantes que

a 'quebrariam', não fosse a melancólica timidez de suas certezas. Urbana, rica e quente linha de

canto vai desenhando essa belíssima coleção de reticências e meias palavras.” (ASSAD, 1981).

O adjetivo “Quebrada” adicionado ao título principal é justificado pelas contantes trocas de

fórmula  de  compasso.  Apesar  do  gênero  da  valsa  ser  ternário,  Nestor  “quebra”  essa  natureza

ternária, utilizando compassos 2/4, 4/4, 3/8, 5/8 e 7/8. Com isso a dimensão dos compassos da

valsa tanto pode ser reduzida como pode ser aumentada. Ao longo da peça a fórmula de compasso é

trocada 49 vezes! Um número considerável para uma peça de 82 compassos.

Mas  afinal,  por  que  o  compositor  insiste  em  “quebrar”  o  ritmo  da  valsa?  Talvez  a

explicação  esteja  na  tentativa  de  imitar,  da  forma  mais  precisa  possível,  a  maneira  livre  e

espontânea de tocar dos violonistas populares. A pesquisadora Flavia Rejane Prando (2008), em sua

dissertação de mestrado, se depara com este paradigma curioso. Ao transcrever para partitura as

composições do violonista e compositor brasileiro Othon Salleiro (1910-1999), a pesquisadora se

depara com a dificuldade:

A execução livre, a pulsação variável, a rítmica complexa e as  fermatas inusitadas são
alguns dos desafios para transcrever a obra de Salleiro. Além dos rubatos, encontramos
também tempos a mais ou a menos dentro de um compasso. Tentamos ao máximo não
mudar as fórmulas de compasso, deixando esta solução para ser utilizada somente como
último recurso (Confidências, compassos 27 e 28 e Devaneio, compasso 31, p. e.), por não
acreditar que fosse voluntário do compositor tocar um compasso de 4/4 dentro de uma
valsa ou 3/4 dentro de um choro.  Julgamos que se tratam de lapsos momentâneos na
interpretação. (PRANDO, 2008, p. 150).

Assim como Salleiro, outros violonistas tocavam suas músicas com bastante liberdade, sem

se preocupar  com a escrita  em partitura.  Na seção dedicada ao  Samba Simétrico,  foi  possível

perceber  que  em  alguns  casos,  músicos  como  Baden  Powell  aumentavam  ou  encurtavam

compassos em suas execuções. Isso acontece de forma constante na execução de Baden da Valsa de

Eurídice  (Vinícius de Morais). Tal como acontece na  Valsa Quebrada  de Nestor, a execução de

Baden da Valsa de Eurídice “quebra” os compassos em vários momentos:

Figura 89: Valsa de Eurídice (arranjo de Baden Powell), compassos, 13-16
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É possível ainda que o motivo melódico inicial de  Valsa Quebrada  (Fig. 90) tenha sido

inspirado no motivo inicial de Valsa de Eurídice:

Também é possível que a ambiência de bossa-nova detectada por Aylton Escobar seja uma

influência da valsa de Vinícius de Morais, já impregnada pelas harmonias da bossa-nova.

Vários compositores nacionalistas brasileiros escreveram valsas  (sobretudo para  piano),

como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri (1907-1993), Radamés Gnattali, Osvaldo Lacerda (1927-

2011),  Theodoro Nogueira (1913-2002),  Waldemar Henrique (1905-1995) e Francisco Mignone

(1897-1986) (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000).

Esses  compositores  nacionalistas,  que  na  sua  maioria  não  tocavam  violão,  também

compuseram valsas para este instrumento, chegando inclusive a escrever ciclos inteiros de valsas,

como no caso de Theodoro Nogueira e Francisco Mignone. Eunice Katunda (1915-1985) incluiu

uma valsa em sua Suíte Nazareth (1963) (GLOEDEN, 2002).

A valsa foi bastante cultivada também pelos violonistas compositores brasileiros.  Villa-

Lobos (1887-1959) escreveu a Valsa Concerto nº2 (1904) e incluiu uma Valsa-Choro na sua Suíte

Popular  Brasileira,  além de  outra  Valse-Choro redescoberta  em 2005  (AMORIM,  2009).  Os

violonistas populares brasileiros tiveram na valsa um de seus gêneros prediletos. Dentre os mais

conhecidos, Américo Jacomino (Canhoto, 1889-1928), autor da famosa valsa  Abismo de Rosas;

Quincas Laranjeiras (Joaquim Francisco dos Santos, 1873-1935) com a valsa Dores d'Alma; João

Pernambuco (João Teixeira Guimarães, 1883-1947), e a valsa  Sonho de Magia; Dilermando Reis

(1916-1977),  autor  de várias  valsas  famosas,  entre  as  quais  Se Ela Perguntar;  Garoto (Aníbal

Figura 90: Valsa Quebrada (compassos 1-5)

Figura 91: Valsa de Eurídice (compassos 5-8)
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Augusto Sardinha) com Naqueles Velhos Tempos, Esperença e Doce Lembrança e Armando Neves

(Armandinho, 1902-1974), autor de várias valsas (GLOEDEN, 2002; CAZES, 1998).

O musicólogo e compositor brasileiro Bruno Kiefer classifica a valsa brasileira em dois

tipos, conforme Marcelo Novais Machado em sua dissertação de mestrado:

Quanto ao caráter, Kiefer aponta dois tipos genéricos de valsas cultivadas no Brasil: um
mais  lento,  romântico  e  sentimental,  como  a  valsa  Terna  Saudade  de  Anacleto  de
Medeiros, e outro mais brilhante e virtuosístico, como a valsa Primeiro Amor, de Patápio
Silva. Destaca também, a presença do clima modinheiro e do baixo cantante (o baixo dos
violões seresteiros), nas valsas escritas pelos compositores nacionalistas brasileiros que
trouxeram para o piano erudito as  características  das  valsas  populares.  (MACHADO,
2004, p. 60)

Valsa Quebrada  se  enquadra melhor  no primeiro tipo,  com seu andamento mais lento.

Porém, a lembrança da bossa-nova detectada por Aylton Escobar traz um ingrediente novo a esta

valsa. A valsa não foi um gênero cultivado pelosa bossa-nova. Machado (2004) inclusive afirma

que a valsa entrou em declínio no Brasil com a popularidade do samba-canção e da bossa-nova. No

entanto, um dos integrantes mais conhecidos do movimento, Tom Jobim, chegou a compôr valsas

como Imagina e Luiza. Vinícius de Morais compôs a já mencionada Valsa de Eurídice. E as valsas

de  Garoto,  especialmente  Esperança  e  Naqueles  Velhos  Tempos,  já  trazem uma  ambiência  de

bossa-nova, muito embora tenham sido compostas vários anos antes do início do movimento.

Marco Pereira fala um pouco da diferença entre a estética da bossa-nova e a música que se

fazia anteriormente no Brasil:

O Brasil vivia ainda sua longa fase do samba-canção, que se iniciara pelos anos 30, com
forte influência do bolero mexicano. Em suas características principais, o samba-canção
incluía uma abordagem poética que tratava dos infortúnios de um amor frustrado e não
correspondido.  A bossa-nova surge como uma alternativa saudável  a  essa  música  que
falava de misérias e sofrimentos. Era natural que aqueles jovens que viviam na beira da
praia e vinham de famílias mais abastadas expressassem com sua música ideias mais leves
e bem-humoradas, que falassem de céu, de sol, de mar, de barquinhos, patos e lobos-
maus. (PEREIRA, 2007, p. 11)

A Valsa Quebrada segue o esquema formal do rondó em duas partes. A cada repetição de

alguma  ideia,  o  compositor  faz  modificações,  quase  como se  fosse  um improviso  escrito.  As

modificações são feitas junto com o aumento ou a diminuição dos compassos ternários da valsa,

dando  uma  ideia  de  maior  ou  menor  velocidade.  A textura  também é  levemente  alterada  nas

repetições. Novamente é possível fazer um paralelo com a execução dos violonistas populares,

especialmente Baden Powell, que na Valsa de Eurídice  nunca repete o mesmo motivo da mesma

forma:
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No caso de Nestor, é possível comparar os primeiros 5 compassos de Valsa Quebrada com

a repetição nos compassos 11-15:

A  presença  de  baixos  cantantes,  os  baixarias,  já  descrito  como  um  dos  elementos

característicos  da  valsa  brasileira,  também pode  ser  encontrada  na  valsa  de  Nestor,  como nos

compassos 26 e 28.

Nestor conclui a sua Valsa Quebrada com um acorde de fá maior com sétima, que também

é “quebrado” com a adição de um fá sustenido, que forma um intervalo de quarta aumentada junto

com a nota dó.

Figura 93: Valsa Quebrada (compassos 11-15)

Figura 94: Valsa Quebrada (compassos 27-31)

Figura 92: Valsa de Eurídice (compassos 34-37): variação do motivo inicial
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4.5. Choro Enigmático

O choro é um gênero de música popular urbana surgido no Rio de Janeiro. Segundo a

Enciclopédia da Música Brasileira:

Os primeiros conjuntos de choro surgiram por volta de 1880, no Rio de Janeiro RJ. Eram
pequenos  grupos  de  músicos,  muitos  deles  modestos  funcionários  da  Alfândega,  dos
Correios  e  Telégrafos,  da  Estrada  de  Ferro  Central  do  Brasil,  que  se  reuniam  nos
subúrbios cariocas ou nas residências do bairro da Cidade Nova, onde muitos moravam.
Do caráter plangente, choroso, da música que esses pequenos conjuntos faziam, surgiu o
nome choro. (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000, p. 200)

O cavaquinista Henrique Cazes faz um esclarecimento sobre os possíveis significados do

termo  choro:  “Mais  tarde  a  palavra  Choro  apareceu  com diferentes  significados:  o  grupo  de

chorões, a festa onde se tocava Choro; somente na década de 10 [1910], pelas mãos genias de

Pixinguinha, Choro passou a significar também um gênero musical de forma definida.” (CAZES,

1998, p. 19).

Sobre a forma, Cazes afirma que “O Choro como gênero tem normalmente três partes

(mais modernamente duas) e se caracteriza por ser necessariamente modulante.” (Ibid., p. 21).

O repertório dos chorões era composto inicialmente por danças europeias, como a polca, a

mazurka,  a  valsa,  entre  outras  (Enciclopédia  da  Música  Brasileira,  2000).  No  repertório

violonístico,  Villa-Lobos  retratou  este  primeiro  momento  do  choro  com  sua  Suíte  Popular

Brasileira, onde cada dança é impregnada pelo estilo do choro. Mais tarde Villa-Lobos utilizou a

palavra choro para denominar sua monumental série de Choros, dos quais o primeiro, Choros nº1,

foi escrito para violão solo em 1920 (AMORIM, 2009). O choro também foi um dos gêneros mais

usados  pelos  violonistas  populares,  que  compuseram choros  para  violão  solo.  Nesse  grupo se

destacam os já citados Dilermando Reis, Garoto, João Pernambuco, Armando Neves, dentre outros

(CAZES, 1998).

O violão teve e tem um papel importante na música popular brasileira e no choro, desde o

seu surgimento, como instrumento integrante dos grupos de choro. “A composição instrumental

desses  primeiros grupos girava em torno do terno:  flauta,  violão e cavaquinho.  A flauta como

Figura 95: Valsa Quebrada (compassos 81 e 82)
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solista, o cavaquinho como 'centro' e o violão na 'baixaria'.” (Enciclopédia da Música Brasileira,

2000, p. 200) 

Logo  essa  Mais  tarde  essa  formação  foi  ampliada  e  diversificada  com  o  uso  de

instrumentos  como  o  clarinete  no  lugar  da  flauta  e  instrumentos  de  banda  com  função

contrapontística, como o bombardino, o trombone e o oficleide. A formação básica de flauta, violão

e cavaquinho foi ampliada com mais um violão.

O quarteto formado por dois violões, flauta e cavaquinho surgiu naturalmente da busca de
um melhor equilíbrio acústico entre o volume da flauta e um cavaquinho, instrumentos
que atuam do médio para o agudo, com as frequências médias e graves do violão. Essa
formação foi batizada por Batista Siqueira de “quarteto ideal” e esteve presente na base de
todo grupo de choro, sempre com dois ou três violões (muito comumente, um deles de
sete cordas). (CAZES, 1998, p. 47).

A respeito do Choro Enigmático, Aylton Escobar escreveu as seguintes palavras:

Choro enigmático é quase um estudo de virtuosidade. O choro é o enigma escondido atrás
de células melódicas que se perguntam coisas e propõem outras em incansáveis peripécias
que fundem ritmo e harmonia num só frasco. Chorar é o enigma: por quê? Para quem?
(ASSAD, 1981).

Em  relação  a  virtuosidade  destacada  por  Escobar,  o  gênero  choro  pode  alcançar

andamentos muito rápidos, porém esse não parece ser o caso de  Choro Enigmático.  A partitura

indica a semínima igual a 72 bpm100. No entanto, a indicação de andamento é Allegro non troppo, o

que pode sugerir uma execução acima dos 72 bpm. O comentário de Escobar certamente se baseia

no andamento utilizado por  Sérgio Assad em sua gravação,  que se  aproxima dos 110 bmp.  A

gravação  da  versão  para  trio  de  sopros  realizada  pelo  Trio  Botelho-Freitas-Fagerlande  tem o

andamento em torno de 100 bpm a semínima.

O jogo de perguntas e respostas se dá entre os motivos melódicos e os intervalos de terças

e quartas. Na verdade a “resposta” depende diretamente da “pergunta” apresentada, já que repete os

mesmos intervalos anunciados na pergunta. Isso pode ser observado já no primeiro compasso, onde

os intervalos de terça maior aparecem na pergunta de forma melódica e na resposta em duas notas

juntas. O segundo compasso segue a mesma ideia, só que com intervalos de terça menor.

100 abreviatura de “batimentos por minuto”.

Figura 96: Choro Enigmático (compassos 1-3)
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A parte rítmica está mais próxima do ritmo de maxixe e sua variante chamada de “tango

brasileiro” do que de choro propriamente. “O maxixe nasceu de uma grande mistura de ritmos de

danças europeias, como a polca e a  habanera,  com elementos rítmicos da cultura afro-brasileira,

como o batuque e o lundu.” (PEREIRA, 1998, p. 19).

O  tango-brasileiro  foi  apenas  uma  variação  mais  culta  do  maxixe.  Frequentemente
concebido como peça instrumental, o tango-brasileiro tornou ainda mais evidente o antigo
preconceito: enquanto o maxixe era tido como uma dança vulgar das classes mais baixas,
o tango-brasileiro abriu as portas dos salões mais nobres da cidade (PEREIRA, 1998, p.
20)

O  compositor  brasileiro  Ernesto  Nazareth  (1863-1934)  se  destacou  por  compor  uma

quantidade significativa de tangos brasileiros, todos para piano. No violão, um dos compositores

mais próximos desse gênero é João Pernambuco, contemporâneo de Nazareth. Choro Enigmático

traz alguma semelhança rítmica com a composição mais famosa de João Pernambuco: o choro-

maxixe Sons de Carrilhões.

Mas afinal, o que este choro de Nestor tem de enigmático? Segundo o compositor esta peça

foi composta utilizando uma escala “enigmática”101, mas não desvenda o enigma. Talvez a própria

natureza modulante do choro, a presença de atonalismo e cromatismos tornem a escuta desta obra

um enigma.

Nos  primeiros  compassos,  Nestor  utiliza  notas  da  escala  de  tons  inteiros,  amplamente

empregada por Debussy, em combinação com escalas cromáticas. Mas talvez a escala enigmática

que o compositor se refere seja a que aparece nos compassos 11 e 12. É uma escala que segue a

estrutura tom-semitom-semitom e contém nove notas. A escala aparece novamente nos compassos

101 Informação extraída do facebook do compositor.

Figura 98: Sons de Carrilhões (arranjo de Barbosa-Lima)

Figura 97: Odeon (Ernesto Nazareth), compassos 5-8
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15, 16 e 17, transposta meio tom acima.

A segunda  parte  (a  partir  do  compassos  21)  traz  alguns  elementos  já  apresentados  na

primeira parte,  tais  como motivos descendentes baseados em escalas de tons inteiros e escalas

cromáticas. Os intervalos mais usados são terças e sextas.

Porém, o uso do idiomatismo que utiliza posições fixas de mão esquerda em diferentes

localizações  do  braço  do  violão  parece  ser  a  grande  novidade  desta  segunda  parte.  Tal

procedimento  foi  amplamente  utilizado  por  Villa-Lobos  e  também por  João  Pernambuco,  e  o

próprio Nestor fez uso deste recurso em seus 23 Estudos “Inegavelmente” Cromáticos. O primeiro

exemplo do procedimento aparece entre os compassos 26 e 28. Cada padrão é repetido com uma

distância de tom, baseado ainda na escala de tons inteiros.

Figura 99: Choro Enigmático (compassos 8-15)

Figura 100: Choro Enigmático (compassos 20-23)
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A partir  do  compasso  34,  o  mesmo  procedimento  é  utilizado,  seguindo  a  ideia  até  o

compasso  40.  A diferença  é  que  agora  este  trecho é  marcadamente  cromático,  ainda  que  seja

combinado com notas em tons inteiros, que aparecem de forma implícita no meios dos arpejos. O

uso de cordas soltas nos baixos é outro ponto marcante.

O uso inteligente do idiomatismo do violão torna este choro quase um choro-estudo. A

presença constante de cromatismos em toda a peça faz com este seja um choro “inegavelmente”

cromático.

A peça  termina  com o  uso  de  harmônicos  em intervalo  de  quarta.  O  mesmo  tipo  de

finalização foi utilizado por Nestor para encerrar seu Prelúdio Miniatura nº5. Em algumas obras de

João Pernambuco, é possível encontrar o mesmo tipo de finalização em harmônicos, como, por

exemplo, no choro Brasileirinho. Sérgio Assad, em sua gravação, optou por substituir os últimos

harmônicos por um acorde. O ritmo de 3 colcheias no último compasso de  Choro Enigmático é

também um ponto em comum com os choros mais antigos, como os de Ernesto Nazareth e João

Pernambuco.

Figura 101: Choro Enigmático (compassos 27-29)

Figura 102: Choro Enigmático (compassos 36-39)
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Figura 103: Choro Enigmático (último compasso)
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CAPÍTULO 5: VIOLÃO, POR QUEM CHORAS? (SUÍTE)

Muitos anos se passaram até que Nestor voltasse a escrever uma nova obra para violão

solo. Foram 28 anos de intervalo desde a conclusão dos 23 Estudos “Inegavelmente” Cromáticos e

a  Suíte Quadrada.  No entanto, nesse hiato o violão esteve sempre presente em uma quantidade

considerável de música de câmara que inclui este instrumento. Parece mesmo que o terreno da

música de câmara foi mais atrativo como um todo para Nestor, que escreveu poucas peças solo para

outros instrumentos neste período.102

Violão, Por Quem Choras? foi escrita em 2006, possivelmente por incetivos de sua esposa,

que  dizia  que  faltava  mais  uma obra  para  violão  solo  que  pudesse  completar  um CD ou um

programa de concerto, por exemplo.103 Meu contato com o compositor a partir de 2005 e minha

execução pública dos  Prelúdios Miniatura  no mesmo ano também pode ter sido um estímulo ao

compositor. Eu também procurei incentivá-lo a escrever uma nova obra para violão, justamente por

ele não escrever nada para violão solo depois de décadas. Assim nasceu essa suíte em homenagem

ao violão e  que foi  gentilmente  dedicada a  mim.  Na  partitura  é  possível  ver  a  dedicatória  na

primeira página: “A Maurício Ferreira Gomes, que fará o violão sorrir”.

Violão,  Por  Quem  Choras?  Está  dividida  em  quatro  movimentos,  cujos  títulos  são

respostas à pergunta que dá nome à suíte: I – Por Dilermando Reis...; II – Por Luiz Bonfá...; III –

Por João Pernambuco...; IV – Por Baden Powell... São os nomes de quatro dos mais representativos

violonistas  compositores  brasileiros,  já  citado  em  vários  momentos  deste  trabalho,  por  sua

importância. Esses violonistas atuaram no âmbito da música popular. Todos já eram falecidos no

ano de 2006, por isso o violão chora pela perda deles... Violão, Por Quem Choras? se baseia (em

cada um de seus movimentos) em temas dos homenageados, ou no estilo de tocar, no caso do

quarto movimento.

A obra  pode  ter  sido  inspirada  na  conhecida  Suíte  Retratos,  composta  por  Radamés

Gnattali em 1956, cuja versão para dois violões é tocada por vários duos ao redor do mundo. A

Suíte Retratos foi composta originalmente para bandolim, conjunto regional e orquestra de cordas.

No caso de Gnattali, a homenagem foi para quatro compositores que atuaram no âmbito do choro, e

que Gnattali considerava como fundamentais. Os movimentos são: I – Pixinguinha; II – Ernesto

Nazareth;  III  –  Anacleto  de  Medeiros;  IV  –  Chiquinha  Gonzaga.  Gnattali  se  baseou  em

composições dos homenageados para compor a sua suíte (CAZES, 1998, p. 123). Cinquenta anos

mais tarde, Nestor utiliza o mesmo procedimento em Violão, Por Quem Choras?,  onde dois dos

102 De acordo com o catálogo de obras do compositor, disponível no site http://www.nestordehollandacavalcanti.mus.br
103 Em uma de minhas visitas ao compositor antes da composição desta obra, pude testemunhar informações como esta, 
em conversas informais.

http://www.nestordehollandacavalcanti.mus.br/


98

gêneros utilizados por Gnattali são também utilizados por Nestor: o choro e a valsa.

O título da obra faz referência, segundo o próprio Nestor, ao choro Cavaquinho, Por Que

Choras?, composto por Ernesto Nazareth (informação verbal).104 Outro choro de nome parecido é

Saxofone, Por Que Choras?, do compositor Ratinho (Severino Rangel de Carvalho, 1896-1972)

(Enciclopédia da Música Brasileira, 2000).

A estreia de  Violão, Por Quem Choras?  ocorreu ainda em 2006. Recebi a partitura das

mãos do compositor em seu apartamento no Rio de Janeiro, em setembro de 2006. Estudei a obra

por três meses e fiz a estreia no dia 19 de dezembro de 2006.105 O local da estreia foi a Biblioteca

Pública e Arquivo Regional, na cidade de Angra do Heroísmo (Ilha Terceira, Açores, Portugal). A

estreia brasileira foi também feita por mim em julho de 2007, no Museu da República (Palácio do

Catete) localizado no Rio de Janeiro. Em outubro de 2009, tive a chance de tocar na Embaixada do

Brasil  em Berlim (Alemanha),  por  indicação  do  próprio  compositor,  e  assim  pude  realizar  a

primeira audição alemã da suíte.106

No mesmo ano, Nestor escreveu uma versão de Violão, Por Quem Choras? para orquestra

de cordas, ainda inédita. As versões para violão solo e orquestra de cordas foram editadas em 2006

pela Academia Brasileira de Música e se encontram no banco de partituras da instituição.107

Esta suíte tem certa semelhança com a Suíte Quadrada, porém com uma linguagem mais

simples.  Ambas  tem quatro  movimentos  e  se  baseiam em gêneros  de  música  popular  urbana

brasileira, como o choro, a valsa e o samba. Também é possível perceber a influência do jazz nas

duas suítes.

5.1. I – Por Dilermando Reis...

O primeiro movimento homenageia o violonista e compositor Dilermando Reis, um dos

destaques da chamada “era do rádio” no Brasil. Dilermando foi um dos mais famosos violonistas

compositores  brasileiros  de  sua  geração.  Vinte  de  suas  composições  mais  conhecidas  foram

editadas nos Estados Unidos pela GSP em dois volumes, o primeiro editado em 1990 e o segundo

em 1994, sob a revisão de Ivan Paschoito. Algumas delas já foram tocadas e gravadas pelo famoso

violonista escocês David Russell, como a valsa Se Ela Perguntar e o batuque Xodó da Baiana. No

Brasil, várias partituras obras de Dilermando Reis foram lançadas pela Editora Bandeirante.

De acordo com Henrique Cazes (1998), “Dilermando tocava e compunha ao estilo dos

pioneiros do violão brasileiro. Suas composições como a valsa ‘noite de Lua’ e o choro ‘magoado’,

104 Entrevista com o compositor. 
105 O programa se encontra no Anexo B.
106 Ibid.
107 Site do compositor.
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gravadas  em seu  primeiro  78  rotações,  poderiam perfeitamente  ter  sido  feitas  cinquenta  anos

antes.” (CAZES, 1998, p. 50).

Dilermando nasceu em Guaratinguetá, interior de São Paulo, em 1916 e faleceu no Rio de

Janeiro em 1977. Em 1941 gravou seu primeiro disco pelo selo Columbia, com as duas músicas já

citadas por Cazes. Gravou vários LPs, sendo o último deles em 1975, dois anos de sua morte. Teve

vários alunos famosos, dentre eles Bola Sete, Darci Vilaverde e o ex-presidente do Brasil, Juscelino

Kubitschek (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000, p. 668-669).

Por Dilermando Reis... está baseado no choro Magoado, que já figura no primeiro disco de

Dilermando. Magoado é um choro composto em duas partes: a primeira em lá menor e a segunda

em lá maior. Na gravação, Dilermando é acompanhado pelo violonista Jaime Florence, o Meira

(PIRES, 1995).

Este primeiro disco em que Dilermando atua como solista foi reeditado em 1944. Magoado

aparece também em um disco de 33 rotações de 1956, e no disco “Abismo de Rosas”, de 1961

(Ibid.).

A peça de Nestor parece se basear na segunda gravação de Magoado108, conforme análise

que será feita a seguir.  Magoado  não foi incluído na seleção de Ivan Paschoito. A partitura da

Editora Bandeirante tenta reproduzir o que faz o primeiro violão da gravação (no caso, a parte

executada  por  Dilermando Reis)  com algumas  inclusões  do  segundo violão  na  segunda  parte.

Tomei por base esta edição pela proximidade com a gravação de Dilermando e Meira.

Vários anos antes de compor a suíte Violão, Por Quem Choras?, Nestor fez alguns arranjos

de Magoado. O primeiro deles (sem data, provavelmente escrito entre 1986 e 1987) foi escrito para

o grupo vocal Garganta Profunda e apresentado pelo grupo em janeiro de 1987. Este arranjo utiliza

a formação de quarteto vocal feminino (CAVALCANTI, 2006). O segundo arranjo foi escrito para

quarteto de flautas (1989). De 1996 é o arranjo para quarteto de trompetes e finalmente um arranjo

para quarteto de clarinetes foi escrito em 2001.109

Nestor  aproveita  os  contornos  melódicos,  alguns  encadeamentos  harmônicos,  o  padrão

rítmico de todo o choro Magoado, e também as relações de tonalidades entre as duas partes para

compor o seu Por Dilermando Reis... A obra de Nestor também foi concebida em duas partes, que

seguem a forma do rondó, já utilizada em Magoado. Entretanto, Magoado foi composto em modo

menor  (lá  menor)  para depois passar para  o homônimo maior  (lá maior).  Nestor inverte  esses

elementos, escrevendo sua peça em modo maior (ré maior), para depois utilizar o homônimo menor

(ré menor) na segunda parte.

Por  Dilermando  Reis...  inicia  com  sequências  cromáticas  melódicas  e  harmônicas,

108 De acordo com minha escuta das gravações e a comparação com a peça de Nestor.
109 Informações extraídas do catálogo de arranjos do compositor, disponível em seu site.
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ascendentes e descendentes, que funcionam como uma curta introdução misteriosa, inspirada no

contorno melódico do final da primeira parte de Magoado.

Como  dito  anteriormente,  Nestor  aproveitou  o  ritmo  e  os  contornos  melódicos  de

Magoado, como pode ser visto já nos primeiros compassos do exemplo acima em comparação com

os primeiros compassos de Magoado. Até mesmo os intervalos melódicos são parecidos, embora a

melódia das duas composições seja diferente.

Nestor utiliza encadeamentos harmônicos por ciclos de quinta no final da primeira parte de

Por Dilermando Reis..., que também foram utilizados nos quatro últimos compassos da primeira

parte de Magoado.

Figura 104: Por Dilermando Reis... (compassos 1-4)

Figura 105: Magoado (Dilermando Reis), compassos 1-3

Figura 106: Por Dilermando Reis... (compassos 13-15)
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A conclusão da primeira parte da peça de Nestor também é bem semelhante à conclusão da

primeira parte de  Magoado.  Na primeira repetição, o último compasso (compasso 17) traz uma

sequência melódica ascendente em apogiaturas, que não está presente na partitura de  Magoado

(Editora Bandeirante), mas é encontrada na segunda gravação de Dilermando Reis.

A segunda parte de Por Dilermando Reis..., escrita em ré menor, inicia com sequências de

terças, como pode ser visto no exemplo abaixo, que perduram por quatro compassos. As sequências

de terças estão presentes em todas as gravações de Dilermando Reis e também na partitura. Porém,

as terças são executadas por dois violonistas,  Dilermando e Meira,  cada um tocando uma voz.

Nestor agrupa as duas vozes em um único violão. Os baixos em cordas soltas presentes na peça de

Nestor estão também presentes nas gravações e na partitura de Magoado.

Figura 107: Magoado (Dilermando Reis), compassos 13-15

Figura 108: Por Dilermando Reis... (compassos 17-20)

Figura 109: Por Dilermando Reis... (compassos 33-36)
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No final da primeira repetição, a volta para o começo da segunda parte é feita em sextinas

tocadas  em pizzicato (compasso 42).  O pizzicato é  utilizado nas  gravações  de Dilermando na

repetição do começo da segunda parte, nas sequências de terças, porém sem alterar as notas ou o

ritmo. Devido à dificuldade técnica para tocar sequências rápidas em pizzicato, sugiro acrescentar

um ligado simples a cada três notas das sextinas do compasso 42.

A segunda parte se encerra com a mesma harmonia do final da introdução da peça e assim

prepara  a volta da primeira parte.  Nestor  finaliza  a  peça com seu toque pessoal,  aproveitando

motivos de Magoado à sua maneira. A peça é concluída com um acorde de ré maior com sexta e

nona, já utilizado no final da primeira parte, porém aqui uma oitava acima, na região aguda do

instrumento.

O  ponto  de  maior  diferença  entre  este  primeiro  movimento  da  suíte  e  o  choro  de

Dilermando Reis é a harmonia, que em Magoado é tradicional e em Por Dilermando Reis... remete

ao jazz e à bossa-nova, com muitos acordes dissonantes (especialmente acordes com de sétima e

nona).  Dilermando  foi  um violinista  “das  antigas”  e  sempre  utilizou  uma  harmonização  mais

tradicional.  A segunda  parte  de  Por  Dilermando  Reis...  se  aproxima  de  uma  harmonia  mais

convencional e com uma textura de poucos acordes.

5.2. II – Por Luiz Bonfá...

O segundo movimento da suíte é uma homenagem a Luiz Bonfá, violonista e compositor

Figura 110: Magoado (Dilermando Reis), compassos 16-18

Figura 111: Por Dilermando Reis... (compassos 41-44)
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nascido em 1922 no Rio de Janeiro. Luiz Bonfá estudou violão clássico no Rio com Isaías Sávio.

Em 1946 ingressou na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, onde tocava ao lado de Garoto em um

programa chamado “Clube da Bossa”. Este contato com Garoto fez com que Bonfá assimilasse boa

parte da harmonia moderna. Neste mesmo ano, Bonfá realizou sua primeira gravação para o selo

Continental, com duas músicas de sua autoria:  Uma Prece e Pescaria em Paquetá.  (Enciclopédia

da Música Brasileira, 2000, p. 103)

Em 1953, Dick Farney (um dos futuros integrantes da bossa-nova) gravou algumas de suas

composições. Bonfá participou das gravações de músicas da peça Orfeu da Conceição, de Vinícius

de Morais, feita para o selo Odeon em 1956. Excursionou pelos Estados Unidos em 1956 e 1959,

ao lado da cantora Mary Martin, gravando discos para o selo Atlantic e recebendo elogios da crítica

norte-americana. (Idid.)

Em 1962, participou do festival em homenagem a bossa-nova realizado no Carnegie Hall,

em Nova York (Estados Unidos). Morou nos Estados Unidos entre 1964 e 1966, onde atuou em

shows e programas de televisão. Escreveu música para filmes, entre os quais Orfeu do Carnaval, de

1959. Participou, como compositor, de importantes festivais da canção no Brasil. A partir de 1967,

passou a residir nos Estados Unidos, onde seu estilo se voltou mais para o jazz. Gravou vários

discos neste país, como The New Face of Luiz Bonfá (1970) e como solista de violão, Introspection

(1972) (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000).

Luiz Bonfá, assim como Baden Powell, também teu seu nome vinculado ao movimento da

bossa-nova. Porém ele pode ser também considerado um precursor do movimento, e seguramente

sua contribuição violonística vai muito além do que um simples bossa-novista. O violonista Fábio

Zanon,  em um programa de  rádio  dedicado à  Luiz  Bonfá  e  exibido  em 2007,  faz  a  seguinte

afirmação: “Na verdade, o período clássico da bossa-nova, que vai de 58 a 66 [1958 a 1966], não

conseguiu atingir a qualidade de dois de seus antecessores: as composições de Garoto e o violão de

Luiz Bonfá.” (ZANON, 2007).

Bonfá retornou ao Brasil na década de 1990, já com a saúde abalada e faleceu no Rio de

Janeiro em 2001 (Ibid.). Compôs várias músicas de sucesso, sendo a mais conhecida delas Manhã

de  Carnaval,  feita  em  parceria  com  Antônio  Maria  (autor  da  letra)  para  o  filme  Orfeu  da

Conceição,  de 1959 e com direção de Marcel Camus.  Com o mesmo parceiro e para o mesmo

filme, Bonfá compôs também o Samba de Orfeu. Chegou ser parceiro de Tom Jobim nas músicas A

Chuva Caiu e Correnteza (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000).

Manhã de Carnaval  se tornou um êxito internacional  e certamente é uma das músicas

brasileiras mais conhecidas fora do Brasil. A primeira gravação foi realizada pelo cantor Agostinho

dos Santos em 1959 (Ibid.). Versões instrumentais e vocais foram gravadas pelo próprio Luiz Bonfá
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e  também por  outros  violonistas,  como  Baden  Powell  e  Carlos  Barbosa-Lima.  A maioria  das

versões instrumentais são tocadas no tom de lá menor, incluindo a do próprio Bonfá. Uma gravação

de Bonfá com acompanhamento orquestral começa em lá menor e depois modula para si menor.

Baden Powell  gravou-a em mi  menor,  modulando para  lá  menor  no  meio  da  execução.  Já  as

versões vocais variam conforme o tipo de voz do cantor. A gravação de Agostinho dos Santos está

em lá menor, mas no final modula para si bemol menor. A versão de Elizeth Cardoso está em mi

menor.  No filme  Orfeu do  Carnaval  é possível  escutar  uma versão  em sol  menor,  na  voz de

Agostinho dos Santos. Quantos ao gênero, as interpretações oscilam entre a canção e o samba-

canção.

Nestor se baseou em Manhã de Carnaval para construir o segundo movimento de Violão,

Por Quem Choras?. O compositor já havia feito um arranjo de Manhã de Carnaval em 1994 para

orquestra de cordas, comissionado pela Orquestra de Câmara Opus Rio (Maestro Ricardo Prado).

Por Luiz Bonfá...  está estruturada em duas partes e traz a dicotomia entre tonalidades e

ritmos das várias versões de Manhã de Carnaval. Na primeira parte, em ré menor, Nestor aproveita

toda a harmonia de Manhã de Carnaval, ao ponto de ser possível tocar ou cantar a composição de

Bonfá junto com os primeiros 36 compassos de Por Luiz Bonfá... Somente nos compassos 34 ao 36

é possível notar alguma diferença na harmonia. Mas as semelhanças não param por aí. No meio de

uma trama contrapontística à quatro vozes, como se fosse um coral, é possível identificar notas da

melodia  de Bonfá,  predominantemente  nas  vozes  centrais  e  ocasionalmente  no  soprano ou  no

baixo. E isso ao longo de toda a primeira parte, sem que o ouvinte se dê conta.

Figura 112: Por Luiz Bonfá... (compassos 1-6)

Figura 113: Tema inicial de Manha de Carnaval (arranjo de Baden Powell)
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O compasso 34 traz um dos poucos momentos em que Nestor explora a região aguda do

instrumento, com a nota sol tocada na décima quinta casa. Somente no  Prelúdio Miniatura nº6

Nestor havia ultrapassado a décima segunda casa, com um acorde na décima quarta casa. O último

compasso da primeira parte (compasso 36) faz a transição entre o tom de ré menor e o tom de lá

menor  da  segunda  parte.  Enquanto  a  melodia  presente  no  baixo  permanece  em ré  menor,  a

harmonia caminha para o acorde de mi com sétima (dominante de lá menor),  que serve como

preparação para o novo tom.

A segunda parte modula para lá menor e a presença de semicolcheias é constante. Os sinais

de acentuação, que se alternam entre tempos fortes e fracos, geram um ritmo sincopado como um

samba-canção. Os acordes repetidos (um deles somente com cordas soltas) fazem alusão ao violão

de acompanhamento, e são interrompidos somente pela nota mi tocada na primeira corda solta

(compassos 38 e 40). Esta nota é justamente a primeira da melodia de Manhã de Carnaval no tom

de lá menor.

A partir do final do compasso 40, o motivo inicial de Manhã de Carnaval aparece alterado,

Figura 114: Por Luiz Bonfá (compassos 33-37)

Figura 115: Manhã de Carnaval (arranjo de Baden Powell), últimos compassos

Figura 116: Por Luiz Bonfá... (compassos 38-40)
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com algumas inversões, em meio a uma textura de melodia acompanhada, ainda que com um certo

contraponto. No acompanhamento, enquanto o baixo mantém um pedal de lá na quinta corda solta

e o contralto mantém um pedal de dó, o tenor realiza uma sequência cromática descendente.

O motivo é reprisado a partir do final do compasso 44, exatamente da mesma forma que

nos compassos anteriores. Nos compassos 48 e 49, motivos transfigurados de Manhã de Carnaval

são sobrepostos em um contraponto à duas vozes, em forma de um canon rítmico.

Finalmente, as quatro primeiras notas da melodia de Manhã de Carnaval (mi, dó, si e lá)

aparecem sem alterações nos compassos 50 e 51. A partir do compasso 57, Nestor escreve uma

seção  transitória.  O  andamento  muda  para  Molto  lento  e  o  compositor  aproveita  de  forma

transfigurada o motivo da coda de  Manhã de Carnaval  em tercinas. Chama a atenção o uso de

campanellas nesta parte. Esta seção dura até o princípio do compasso 61 e serve como uma ponte

para um curto retorno ao tom de ré menor, que dura apenas cinco compassos.

Figura 117: Por Luiz Bonfá... (compassos 41-44)

Figura 118: Por Luiz Bonfá... (compassos 45-49)

Figura 119: Por Luiz Bonfá... (compassos 58-63)
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A presença de um dó natural no lugar da sensível (dó sustenido), presente em boa parte da

obra, dá ao último compasso um caráter modal. Esta é a única peça para violão solo de Nestor que

utiliza o recurso da scordatura, com a sexta corda do violão afinada em ré (a afinação normal da

sexta corda é em mi).

5.3. III – Por João Pernambuco...

Um dos pioneiros do violão solista brasileiro, João Pernambuco (João Teixeira Guimarães)

nasceu na cidade de Jatobá (interior do estado de Pernambuco) em 1883. Já tocava a viola com 12

anos de idade. Posteriormente, transferiu-se para Recife, trabalhando como aprendiz de ferreiro até

chegar a ser operário. A partir de 1902, passou a residir no Rio de Janeiro, onde conciliou empregos

como o de servente com as suas atividade musicais. Como autodidata, se aperfeiçoou no violão e

compôs  canções  e  toadas  sertanejas,  baseadas  no  folclore  nordestino  (Enciclopédia  da  Música

Brasileira, 2000).

Com o poeta Catulo da Paixão Cearense,  compôs grandes sucessos como  Engenho de

Humaitá (1911), depois conhecida como Luar do Sertão, e Cabocla di Caxangá (1913). Ao lado de

grandes músicos, integrou diversos conjuntos musicais importantes, como o “Grupo de Caxangá”,

“Turunas Pernambucanos” e “Os Oito Batutas”. Nesses grupos,  João pernambuco atuava como

violonista acompanhador (Ibid.).

Como solista de violão, gravou suas obras para os selos Phoenix, Columbia e Casa Edison

(Odeon). O violonista Dilermando Reis, que era amigo de João Pernambuco, gravou duas músicas

suas: Sons de Carrilhões e Interrogando. Essas gravações de Dilermando contribuíram muito para

a popularidade de João Pernambuco e  Sons de Carrilhões  se tornou a música para violão mais

conhecida do compositor, inclusive no exterior. João Pernambuco faleceu no Rio de Janeiro em

1947 (Ibid.).

Na década de 1970, o violinista brasileiro Turíbio Santos fez um trabalho de resgate de suas

obras,  publicando várias  partituras  para  violão  solo  pela  editora  Ricordi  Brasileira  e  gravando

algumas de suas obras (DUDEQUE, 1994). É importante observar que nas gravações originais,

João  Pernambuco  quase  sempre  é  acompanhado  por  outro  violinista  (na  maioria  delas,  pelo

violonista Zezinho).110

Para violão, João Pernambuco compôs sobretudo choros e valsas. Sua valsa mais conhecida

e tocada é Sonho de Magia, gravada pelo autor com acompanhado de Zezinho em 1929111 e que

110 Informação extraída do site <http://www.violaobrasileiro.com/records>. Neste site é possível escutar gravações 
originais de João Pernambuco (incluindo Sonho de Magia), acompanhado por Zezinho no LP “O Som e a Música de João
Pernambuco”.
111 Ibid.

http://www.violaobrasileiro.com/records
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serviu de base para o terceiro movimento de  Violão,  Por Quem Choras?.  Segundo a  partitura

revisada por Turíbio Santos, a data de composição de  Sonho de Magia  é 1920. Existem várias

gravações desta valsa, tanto na versão de violão solo como em duo de violões.

Sonho de Magia  também serviu de base para que Villa-Lobos compusesse seu  Prelúdio

nº5, cujo  motivo  inicial  é  muito  parecido  com  o  da  valsa  de  Pernambuco  (CAZES,  1998;

AMORIM, 2009). Villa-Lobos também aproveitou a tonalidade da valsa, que está em ré maior. É

possível,  inclusive, que a escrita para violão de Villa-Lobos tenha sofrido a influência de João

Pernambuco. O uso de posições fixas de mão esquerda que se movem de forma paralela no braço

do violão (paralelismo horizontal) é um recurso recorrente nos choros de João Pernambuco, e uma

das fortes características da escrita de Villa-Lobos para violão.

Nestor fez um arranjo de Sonho de Magia em 1997, para quarteto de trompetes. Cavalcanti

também escreveu arranjos de outra obra de João Pernambuco, o choro Brasileirinho, para quarteto

de flautas (1997) e quarteto de clarinetes (2001).112

Sonho de Magia foi composta em duas partes e segue a forma rondó (A-B-A). A primeira

parte está em ré maior e a segunda em sol maior. Nestor quase inverte essas tonalidades em sua

valsa  Por João Pernambuco...,  também escrita em duas partes e na forma rondó, e cuja primeira

parte está em sol maior e a segunda em dó maior (no lugar de ré maior).

Apesar de mudar as tonalidades originais de Sonho de Magia, Nestor aproveita a melodia

das  duas  partes  da  valsa  de  Pernambuco  nos  tons  originais!  A  diferença  básica  está  em

determinados intervalos, alterados de acordo com as novas tonalidades escolhidas, que são tons

vizinhos dos utilizados por João Pernambuco em sua Sonho de Magia.113

Nestor  inicia  sua  peça  com  um  motivo  melódico  ascendente  por  graus  conjuntos,

acompanhado pelo acorde de sol maior com sétima maior. O motivo se inicia com a nota mi da

primeira corda solta junto com o acorde de sol maior, também em cordas soltas. Na verdade, trata-

se  de  uma  inversão  da  melodia  inicial  dos  primeiros  compassos  de  Sonho  de  Magia,  que  é

descendente.

112 Site do compositor.
113 Na primeira parte, sol maior é vizinho de ré maior. E na segunda parte, dó maior é vizinho de sol maior.
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De  forma  implícita,  este  motivo  ascendente  (compassos  1  e  2)  funciona  com  uma

introdução à melodia original de Sonho de Magia. A indicação de dinâmica, que começa em piano

e vai  crescendo até o  forte  do início do terceiro compasso,  reforça esta ideia de introdução.  A

melodia de Sonho de Magia é aproveitada a partir do terceiro compasso. A diferença está na nota

dó, que na valsa de Pernambuco é sustenido (já que em ré maior, o dó é sustenido) e na valsa de

Nestor é natural (conforme o tom de sol maior).  As demais notas seguem inalteradas e Nestor

aproveita inclusive as mesmas figuras rítmicas da melodia de Sonho de Magia.

O motivo melódico  inicial  utilizado por  Nestor  reaparece nos compassos  11  e  12.  Da

mesma forma que no primeiro movimento da suíte, a característica que difere a valsa de Nestor de

Sonho de Magia é a harmonia, que no caso de Pernambuco é mais simples, enquanto que na peça

de Nestor é mais dissonante e mais uma vez se aproxima do jazz e da bossa-nova.

A segunda parte começa novamente com um curto motivo melódico (compasso 41), tocado

na quarta corda do violão. Mais uma vez, funciona como um elemento introdutório que não faz

parte da valsa de João Pernambuco. No compasso 42, enquanto a nota dó é sustentada na sexta

Figura 120: Por João Pernambuco... (compassos 1-6)

Figura 121: Sonho de Magia (João Pernambuco), compassos 1-3
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corda, uma sucessão de harmônicos naturais são tocados, formando um escala pentatônica de dó.

A ideia dos harmônicos surge das quatro primeiras notas da segunda parte de  Sonho de

Magia,  que são tocadas justamente em harmônicos naturais.  A partir do final do compasso 43,

Nestor retoma o aproveitamento de melodia de Sonho de Magia, porém com alguns acrescimentos

em forma de ornamentos melódicos. O aproveitamento é menos literal do que o da primeira parte, e

alguns compassos se afastam completamente do tema original, como já se nota no compasso 46. A

valsa de Nestor retorna à primeira parte e se encerra exatamente igual à primeira vez.

5.5. IV – Por Baden Powell...

Uma das influências mais fortes de Nestor é a que recebeu do violonista e compositor

Baden Powell, presente desde o primeiro prelúdio composto para violão (Prelúdio Miniatura nº3) e

também no samba da  Suíte Quadrada.  Ao encerrar esta segunda suíte para violão, Nestor busca

retratar o estilo de Baden de uma maneira mais próxima que nestas peças anteriores.

Baden Powell de Aquino nasceu Varre-Sai (Itaperuna), interior do Rio de Janeiro, em 1937.

Seu pai era violonista amador e costumava receber amigos chorões em sua casa. Aos oito anos,

Baden começou a ter aulas com o violonista Meira (Jaime Florence), recebendo influências de seu

Figura 122: Por João Pernambuco... (compassos 37-42)

Figura 123: Sonho de Magia (João Pernambuco): inicio da segunda parte em harmônicos

Figura 124: Por João Pernambuco... (compassos 43-48)
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professor  e  também de  Garoto  e  Dilermando  Reis.  As  aulas  com Meira  duraram cinco  anos.

Ganhou o primeiro prêmio para solistas de violão no programa de Renato Murce, exibido na Rádio

Nacional (Enciclopédia da Música Brasileira, 2000).

Posteriormente,  trabalhou na Rádio Nacional como violonista acompanhador. Em 1955,

ingressou no trio de jazz do pianista Ed Lincoln.  A partir  de 1962,  compôs várias músicas de

sucesso em parceria com Vinícius de Morais, com ênfase no gênero do samba. Em 1963, tocou em

Paris no teatro Olympia, obtendo grande sucesso tocando seus sambas e música clássica. Baden

gravou seu primeiro disco em 1959 e o último em 2000. Possui uma extensa discografia e teve uma

carreira internacional de sucesso. Faleceu no Rio de Janeiro em 2000 (Enciclopédia da Música

Brasileira, 2000).

Apesar de Baden ter excelentes composições, Nestor não se baseou e nenhuma delas para

compor  este  movimento.  Por  Baden  Powell...  esta  baseada  no  acompanhamento  de  uma

composição do próprio Nestor, a canção Cissiparidade, já mencionada no capítulo 1 (informação

verbal).114 Cavalcanti  aproveitou  a  harmonia  desta  canção  de  juventude  e  trabalhou  com este

material à maneira de Baden Powell. Assim, o que foi aproveitado de Baden nesta peça foi um

pouco do seu estilo peculiar tocar. E o gênero não podia ser outro senão o samba (ou bossa-nova),

que foi o gênero mais gravado por Baden (CAIADO, 2001)

A semelhança de Por Baden Powell... com o estilo de tocar de Baden pode ser observado

na  comparação  desta  peça  com arranjos  e  composições  de  Baden.  No  arranjo  de  Garota  de

Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Morais, Baden toca a melodia junto com acordes, que são

intercalados pelo uso de cordas soltas do violão, sem que as notas das cordas soltas combinem

necessariamente  com  a  harmonia.  O  uso  das  cordas  soltas  tem  uma  função  rítmica.  Este

114 Entrevista com o compositor.

Figura 125: Cissiparidade (compassos 1 e 2)
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procedimento é aproveitado por Nestor. O resultado é uma textura de acordes com um forte balanço

no ritmo executado pela mão direita.  Baden utiliza o mesmo procedimento em vários de seus

sambas,  como na parte central  de  Samba Triste e  no começo e no final  de  O Astronauta,  por

exemplo.

Outro ponto em comum entre a peça de Nestor e o estilo de Baden Powell é a harmonia,

que remete à bossa-nova e ao jazz.

Por Baden Powell... está escrita em duas partes, a primeira em ré maior e a segunda em ré

menor. Cissiparidade também possui duas partes, a primeira em dó maior e a segunda parte em dó

menor. A segunda parte de  Por Baden Powell... se destaca pela diversidade de padrões rítmicos

utilizados  pelo  compositor,  que  remetem ao  choro,  choro-canção,  samba-canção e  bossa-nova,

ritmos que também eram frequentes no repertório de Baden.

As modulações presentes na peça também chamam a atenção. Partindo de ré maior, Nestor

passeia pelos tons de sol maior, fá sustenido maior, ré menor, lá maior e, fá sustenido menor. São as

mesmas modulações de Cissiparidade. Isso gera um interesse harmônico que se iguala ao interesse

gerado pelos padrões rítmicos.

A peça termina em uma coda com sabor de bossa-nova (compassos 90-93). O andamento

fica mais lento, com a indicação de Andante (semínima igual a 60). O último acorde utilizado pelo

compositor é o mesmo que finaliza o primeiro movimento,  Por Dilermando Reis...,  um ré maior

Figura 126: Por Baden Powell... (compassos 1-3)

Figura 127: Garota de Ipanema (arranjo de Baden Powell), compassos 1-4
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com sexta e nona, desta vez com a quinta no baixo.

Na última página da partitura, Nestor cita o nome de diversos violonistas compositores

falecidos. Assim, essa relação de nomes é uma espécie de continuidade da resposta dos quatro

movimentos. A maioria dos violonistas listados atuou no âmbito da música popular. Alguns são

nomes bem conhecidos dos violonistas brasileiros, como Garoto, Raphael Rabello ou Dino Sete

Cordas. Outros são quase ilustres desconhecidos, como é o caso de Mauro Rocha ou dos primeiros

professores  de  violão  Nestor,  Yvonne Rebello  e  Pereira  Filho.  Abaixo  segue a  lista.  O violão

brasileiro também chora a perda deles.

Figura 128: Por Baden Powell... (compassos 89-93)

Figura 129: Violão, Por Quem Choras?: outros homenageados
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CONCLUSÃO

Ao terminar este trabalho de pesquisa, chego à conclusão de que Nestor é um compositor

original,  sem  ser  necessariamente  um  inovador.  Sua  música,  ao  mesmo  tempo  que  deixa

transparecer diversas influências (especialmente de compositores violonistas populares brasileiros),

tem uma assinatura própria.

Nestor é um compositor que não enxerga barreiras entre a música clássica e a música

popular.  Seria  Nestor  um compositor  nacionalista?  O violonista  brasileiro Fábio Zanon (2008)

acredita que sim, e caracteriza seu nacionalismo como de “fina ironia”. Segundo Zanon, Nestor é

um “[...] artesão, que busca uma colisão entre a intenção burlesca e a seriedade de realização.”

(ZANON, 2008).

Cavalcanti já escreveu música atonal, dodecafônica, misturou o dodecafonismo com temas

folclóricos brasileiros (seu mestre Guerra-Peixe fizera o mesmo na década de 1940) até chegar

numa linguagem mais simples e tonal. Ao escrever sobre suas obras para coro, o compositor faz o

seguinte comentário:  “Utilizo a tonalidade como base;  sou ‘tonal’,  porque entendo não existir,

verdadeiramente, a ‘atonalidade’ na arte musical.” (CAVALCANTI, 2006, p. 113). Ele é, antes de

tudo, um compositor cosmopolita, que consegue reunir em suas obras as mais diversas influências.

Suas obras para violão abrangem um período de trinta e quatro anos, desde a primeira obra

de 1972 (Prelúdios Miniatura) até sua última obra, a suíte Violão, Por Quem Choras? (2006). Cada

uma  destas  obras  representa,  de  certa  forma,  um  período  distinto  dentro  da  produção  do

compositor. Nos  Prelúdios Miniatura, obra de juventude de linguagem tonal, é possível detectar

influências do jazz (Prelúdio 1), da música popular brasileira (Prelúdios 3 e 6), e de Erik Satie

(Prelúdio 5).  Nos  Estudos,  atonais e pertencentes à sua fase serialista,  Nestor inova ao utilizar

séries de dedos (serialismo digital).  A  Suíte  Quadrada é  uma volta  ao tonalismo,  ainda que a

presença de cromatismos e passagens atonais a caracterize como uma obra de transição, onde o

compositor concilia uma linguagem moderna com gêneros de música popular urbana brasileira, em

estilo composicional livre. A suíte  Violão, Por Quem Choras? é uma obra representativa de sua

última fase composicional, de linguagem mais simples e acessível, onde a influência da música

popular brasileira é mais evidente.

Quanto  à  interpretação  de  suas  obras,  Nestor  dá  bastante  liberdade  aos  intérpretes,

conforme resposta que me foi enviada por e-mail: “[...] a música no papel é apenas uma partitura,

um guia, um mapa, não é música. É o intérprete que dá vida à música, ele deve ter toda a liberdade

para fazer com que ela se torne viva.”115

115 E-mail enviado em 15 de novembro de 2013.
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Infelizmente  seu  estado  de  saúde  o  impede  de  continuar  compondo.  Espero  que  este

trabalho desperte o interesse pela sua obra e que possa servir de base para outras pesquisas, quer

seja das obras para violão ou das obras para outros instrumentos.
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ANEXO A – ENTREVISTA
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Transcrição da Entrevista realizada com o compositor Nestor de Hollanda Cavalcanti, no dia
15 de dezembro de 2013 em sua residência no Rio de Janeiro. Duração: 3 horas.

Maurício: Bom, eu queria saber, inicialmente, qual foi o teu primeiro contato com a música.

Nestor: Bom, o meu primeiro contato com a música foi através de casa mesmo, porque meu pai
era...  foi  jornalista,  radialista,  escreveu pra teatro,  teatro de revista,  televisão,  e foi  compositor
popular também, e gravou muita coisa de música popular, gravou com muita gente, foi parceiro de
diversas... diversos compositores, fazia letra ele, né... ele fazia música ali às vezes, mas ele fazia
mas letra.

Maurício: Mas a letra, né?

Nestor: É. E teve... e esse ambiente de música sempre teve lá em casa, quer dizer, por causa da
música popular, tinha sempre um cantor, tinha um... figura conhecida sempre, figuras do rádio, a
Rádio Nacional,  ele trabalhou na Rádio Nacional, né, então eu cresci vendo cantor, compositor
popular, indo pra Rádio Nacional, primeiro pequeno assim eu muitas vezes ia pra lá e via músicos
conhecidos, músicos,  enfim, vendo aqueles programas,  aqueles arranjadores,  Radamés Gnattali,
aqueles músicos todos né...  Chiquinho do Acordeon,  o Zé Menezes,  enfim,  né...  essas pessoas
todas... Eu vi muito músico tocando, eu vi muita gente tocando, quer dizer eu... eu não tinha não,
eu não tinha nenhuma intenção de fazer música, na verdade. Aquilo era o ambiente da minha casa.
E depois, por volta de... apareceu também... como o papai tinha o jornalismo, nós tivemos até a
televisão logo em casa. Logo que pudemos, que ele pôde, ele comprou uma televisão de segunda
mão, por volta de 56, 57, tinha... a televisão começou aí, 50, aí 51 aqui no Rio. Em 57 ele comprou
uma televisão de segunda mão, e a televisão apresentava... todos os programas eram ao vivo, e o
horário que começava, né... a televisão não era o dia todo, era assim de tarde que começava a
programação. Na época havia só uns dois canais, e então... e era muita música na televisão. Tudo
música ao  vivo,  que  não existia  ainda  o video  tape,  então  você não imagina a  quantidade  de
músicos conhecidos que eu vi tocar, eu vi tocar, cantar, e... de todo tipo de música, né. E por volta
dos  anos  60,  quando  apareceu  no  Brasil  o  processo  de  estereofonía,  né...  o  LP,  apareceu  o
estereofone, ele... nós... ele comprou uma eletróla, que era uma... um móvel grande e uma coleção
enorme de discos, e de música clássica. Então ele ficava ouvindo aquele negócio e tipo, pode ter
dez anos, e era silêncio absoluto na casa. “Silêncio pra todo mundo, fiquem aí calados aí vocês aí”,
aí  eu  ficava  ouvindo.  Aí  eu  comecei  a  conhecer  os  compositores  clássicos.  A música,  o  meu
primeiro contato é esse, é a música dentro de casa, mas... mas eu não... não tinha nenhuma ligação
assim com a música...

Maurício: Intenção?

Nestor:  Não,  não  tinha  intenção.  Aquilo  foi  aparecendo,  é...  na  verdade  foi  aparecendo  pelo
estímulo da própria música, né, eu comecei a querer estudar música, assim, tocar saxofone. Era o
meu...  minha  vontade era  tocar  saxofone.  Eu tinha uns doze,  treze anos.  Aí  papai,  porque ele
conhecia  todo mundo,  né,  ele  trabalhava  também na  Rádio MEC, e  a  Rádio MEC tinha  uma
orquestra como tem a Nacional, né... e também era produtor da Rádio MEC e na Rádio Nacional,
ele levou um músico pra me dar aula, um saxofonista pra me dar aula, né, pra eu aprender a ler, que
eu não sabia nada, né. Só que ele me deu... começou a me dar aula de trompete. Era saxofonista e
começou a  me  dar  aula  de  trompete  e  eu comecei  a  estudar  trompete.  Esse...  isso  foi  o  meu
primeiro contato com a música.

Maurício: Mas isso... essa coisa do trompete foi uma ideia do professor?
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Nestor:  Do  professor,  porque  ele  disse  que  saxofone  não  era  músico,  não  era  instrumento  de
orquestra  sinfônica...  cabeça  dele,  né...  Mas  ele  foi  saxofonista.  E  que  melhor  seria  estudar
trompete. Aí comecei com o trompete, sem querer estudar trompete, comecei a estudar trompete.
Durou pouco tempo. Em pouco tempo parei e aí eu passei pro violão mais adiante.

Maurício: Então o primeiro contato com o violão já foi assim com que idade?

Nestor: Com mais ou menos uns quinze anos. Uns quinze anos. Que... sempre a minha família, né...
eu comecei a estudar com uma... com Yvonne Rebello. A Yvonne foi uma... ela era cantora do coro
da Rádio Nacional. Na época o coro... é coro de rádio, quer dizer, na verdade é o que se chama hoje
de backing vocal, né, que é o que se usava muito no rádio assim... há uma espécie de diretor de
coro e uns cinco ou seis cantores, que faziam... acompanhavam os cantores, e ela era uma cantora.
Agora, ela era uma violonista de formação clássica. Ela foi... ela foi aluna, se eu não me engano
do... eu acho que de Josefina Robledo, eu não tinha... eu não tenho certeza, ou do Osvaldo Soares,
daquela turma...

Maurício: Daquela linha?

Nestor: Daquela linha antiga, né. Ela já era uma senhora, e tal. E ela começou a me dar aula de
violão clássico. Agora, só que eu queria aprender violão popular.

Maurício: Ah, tá, violão de...

Nestor: É, o violão popular.

Maurício: De Bossa-nova?

Nestor: Não, é, a bossa-nova que eu conhecia, né. Eu comecei a gostar da bossa-nova e do rock, né,
dos Beatles, né. Mas eu gostava também da música...  do violão clássico, porque, aquela coisa,
papai comprou um violão, discos de violão, então eu comecei a ouvir Baden Powell, Dilermando
Reis, e outros... e outras coisas assim, né, outros... principalmente esses, né, que eram tocados, e
aquilo... e aí eu me interessei. E quando ela falou que seria bom estudar o violão clássico, aí eu
teria a visão, eu comecei então a estudar violão clássico com ela. Mas também não durou muito
tempo. Foi... A minha formação é um pouco caótica, viu...

Maurício: Mas a... Mas a... Foi você mesmo que optou por parar com as aulas, foi isso?

Nestor: Não, é... não, não, aí é uma estória, né, cada coisa tem a sua estória, né. Eu queria que ela
me ensinasse, ela vinha com os exercícios, aquele negócio todo, eu queria que ela me ensinasse a
tirar música popular.  E ela se recusava, embora ela fosse uma pessoa ligada à música popular.
Totalmente ligada. Ela escrevia música pra compositores populares, então ela não quis me ensinar.
Então ela não quis continuar me dando aula porque achava que eu não queria nada com a música.
Mas aí aparece uma outra pessoa dentro de casa, dentro da minha casa. Foi um parceiro que o meu
pai conheceu, um músico baiano, que era amigo do Caetano Veloso, da Gal Costa, dessas pessoas,
antes de serem conhecidos. Eles não eram conhecidos. Ele era amigo dessas pessoas, conhecia
porque como baiano ele conhecia essas pessoas e tal. Ele era um músico de formação clássica. E
tocava violão. Ele resolveu ser o meu professor. Ele disse assim: “eu vou ensinar música pra ele”.
Então ele ia toda semana pra me ensinar música, é... ensinar o que era música, começar a me dar
aula  de  harmonia,  explicando  quais  eram  os  caminhos  da  música,  harmonia,  contraponto,
composição. Tudo isso ele foi me dando orientação, e violão. Ele me trouxe o método, é... foi, ele
me trouxe o método Arenas, Mário Rodrigues Arenas, não sei se você conhece.
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Maurício: Eu conheço de nome, nunca peguei o método assim pra olhar.

Nestor: Porque a Yvonne tinha me trazido, me indicado o método do Carcassi, né, o método do
Carcassi, e ele veio com o Osvaldo Soares, que ela não pegou. Então eu comecei com esse material
aí, e comecei a mexer com isso daí.

Maurício: E como era o nome do professor?

Nestor: Elpídio Pereira de Faria.

Maurício: Elpídio Pereira? Ah, tá.

Nestor: Esse foi uma figura muito importante pra mim, porque eu como... bom, no início eu era
muito... eu gostava, sempre gostei muito de ler, né, comecei a gostar de ler, mas eu não gostava de
estudar. Estudar, quer dizer, esse negócio da disciplina, de estudar. Eu era um vagabundo (risos).

Maurício: A coisa mais metódica, assim?

Nestor: É, eu não gostava, eu era muito... e ele tinha uma paciência, ele ia toda semana pra me dar
aula. Ele chegava pra mim e dizia: “Você fez aquilo que eu mandei, que eu pedi pra você?”. Eu
dizia assim: não, não fiz.  “Não tem importância, vamos fazer aqui então”. E vinha na semana
seguinte.  E aquela persistência  dele,  de me dar aula,  me...  acabou mexendo comigo,  né.  E eu
comecei a levar aquilo mais a sério (risos).

Maurício: Sim. No começo você não tinha assim muito interesse, então, né? Nessas aulas?

Nestor: Não, eu tinha. Mas é... porque o negócio é... esse é um problema do país, né. O nosso país
tem um problema grave. Qual é? Pega uma pessoa, bota na escola, e você não tem ninguém que
ensine a estudar. Você tem que estudar. Estudar pra pessoa é você... dão um livro, dão uma lição,
você tem que fazer em casa, mas não diz o que é estudar. É preciso ensinar a estudar, né. Eu não
sabia estudar. Eu tinha... e você tem...  você tem um colégio, que é uma maneira. Se você fica com
aquela maneira de colégio, você tem que passar de ano, né. E aquilo é maçante pra todo... toda
pessoa. Aquilo é maçante. Você não sabe exatamente porque tem que passar de ano, dum ano pro
outro, só sabe que se não passar, apanha do papai, da mamãe, ou pega castigo, ou então vai ter que
repetir, aí começa a crescer e os outros, né... você é maior do que a turma anterior, né, então você
passar a ser aquele gigante na beira da turma. Essas coisas todas que causavam uma certa... um
certo medo de você ficar reprovado, quando tinha um repetente na turma, né. São coisas, quer
dizer,   você não era  motivado pelo  estudo,  exatamente,  pelo aprendizado.  Você tinha que ler,
decorar aquelas coisas, saber fazer aquelas contas, e tal. E é o mesmo princípio que eu usava pra
música,  porque eu achava que aquilo era...  não devia ser  assim, não sabia como fazer,  fazer...
Estudar era fazer exercício, era... “faça isso”, aí você vai lá, faz isso e apresenta na aula seguinte. E
isso, aí você “ah, muito bem, agora você faz esse aqui”, aí na aula seguinte... Aí você pensa que
isso aí é estudar, isso não é estudar, não. É cumprir tarefas.

Maurício: Claro.

Nestor: Você tem que entender o que tá fazendo. E mais, gostar do que tá fazendo também, né. Se
você não gosta, não tá entendendo o que tá fazendo, você tá só... chega no final, você se forma,
como acontece muito, e nada sabe fazer. É isso. Tá respondido, mais ou menos?

Maurício: Sim, sim. Ele chegou a lhe ensinar composição, também, ou não?
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Nestor: Não. Ele me deu noções da coisa. Ele disse, é... ele começou a me mostrar... não, é...

Maurício: Foi a coisa de contraponto?

Nestor: Não, não. O que ele fazia era uma coisa que, pra mim foi uma coisa que eu não sabia, eu
não sabia  quais  eram os caminhos da música.  Ele  me mostrou a música.  Ele  me deu aula de
harmonia, sem dar uma aula de harmonia. Ele falava da harmonia e mostrava as coisas. Aí depois
falou do contraponto, da fuga, das formas musicais. Eu não sabia que existia isso. Orquestração. O
instrumentista estudava isso. Instrumentação. Aí falou da composição. Ele falava disso, e isso pra
mim foi um universo, que eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. Porque a sensação que se tem,
o jovem tem, o garoto tem, é o seguinte, quando você começa a estudar alguma coisa de música,
começa a estudar um instrumento, piano, violão, sei lá o que, vem o professor e lhe apresenta os
compositores, Beethoven, não sei quem, né, no violão aí você tem Villa-Lobos. Então você tem
aqui, esses são os compositores, você é um músico que vai tocar esses compositores. O sujeito não
pode imaginar que exista, morando do teu lado vizinho, que é um compositor, como Beethoven,
como Villa-Lobos,  sei lá o que,  só que ele é compositor....  Também a mesma formação que o
Beethoven tem, ele tem, até mais, até. Porque ele tá no nosso tempo. Conhece muito mais do que
Beethoven jamais conheceu, ou Villa-Lobos, ou qualquer um desses. E essa noção de que você
pode vir a ser um compositor também, sem ser um compositor popular, que é a única coisa que se
conhece, que faz de ouvido música, né... isso não, a gente não sabe... não sabe... como é que você
vai saber se ninguém disser. Não há, não tem aula de orientação. Não é só com a música que isso
acontece, acontece com qualquer coisa. Você entra na faculdade e quer fazer medicina. Só sabe até
aí, fica assim, né, existe ginecologia, existe isso. Lá dentro de uma faculdade você descobre o que
você quer, se o sujeito tem a vocação ele vai encontrar a sua carreira, né. Ta ali medicina, não vai
poder ser engenharia, qualquer coisa, não vai ser qualquer coisa. E a música também.

Maurício:  Então é...  assim,  além do trompete  e  do violão,  você chegou a  estudar  mais  algum
instrumento?

Nestor: Piano.

Maurício: Piano?

Nestor:  É.  Eu  tive  noções  de  piano  também.  É...  bem,  minha  formação  é  complicada,  eu  to
aliviando você, pra não ficar muito... pra você não ficar meio maluco aí com a formação, porque
não é um bom exemplo (risos). O Elpídio, ele dizia assim, que pra formação do músico você tinha
que estudar piano. Ele percebeu que eu me interessava pela composição, né. Que aquilo foi, quando
ele me mostrou, eu... parecia que os meus olhos abriram assim, ele tem dinheiro (risos). Aí ele disse
assim: “Pra composição, o violão... o piano é melhor do que o violão”, ele dizia. Aí, fui estudar
com uma professora de piano. Primeiro, a professora de piano foi a professora da minha irmã. Ela
começa com aquelas... Você não estudou piano nunca, não?

Maurício: Eu cheguei a estudar, no conservatório.

Nestor: É, as primeiras peças...

Maurício: Com música de criança. 

Nestor: É, exatamente.

Maurício: Eu já tinha dezoito anos.
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Nestor: É, pois é. Isso é um exemplo pra todo mundo.

Maurício: E não combinava muito.

Nestor: Isso mesmo. Então tem aquele negócio, a “Borboleta Azul”...

Maurício: É.

Nestor: Aí você vai lá e tim-tim-tim-tum-tum, né. Aí vinha com esse negócio, o patinho não sei o
que das quantas.

Maurício: Você tinha quantos anos?

Nestor: Por aí, uns dezesseis anos, por aí, né. Quinze ou dezesseis anos, né.

Maurício: Já é uma coisa que... parece que não combina muito, pra idade, né?

Nestor: É, mas não tem muita coisa pra tocar, né, porque você não consegue tocar nada (risos), se
for uma coisa assim... E tinha aqueles negócios, Rameau, sabe, é...Czerny, né, que tinha que fazer, e
tal. Então ela me deu uma peça pra tocar e... pra estudar, né. Eu tinha que estudar e ela tinha um
negócio no final do ano, fazer um recital de alunos. Ela alugava uma sala e o camarada lá, enorme,
com seus vinte e cinco anos, tocando a Borboleta Azul na biblioteca... não sei nem se existe uma
música assim (risos), o Cavalinho trole do trole, o cavalinho cor-de-rosa. Ela me deu um negócio,
não me lembro como é que era, pra eu tocar, eu tinha que estudar aquilo e ia tocar na presença das
pessoas. Aí eu comecei a estudar, fui pra casa (risos), estudando aquele negócio. Aí toquei pra ela,
né, não era uma coisa tão difícil, e eu já tava tocando um pouco de violão, aí você fica com os
dedos mais... né... mais firmes, mais fácil pra mexer, você tá mexendo com outro instrumento, isso
ajuda pra um outro, né. Aí ela disse assim: “Ah, você é meu Chopin! Você é meu Chopin!”, ela
dizia pra mim. Aí eu... ela, tá... tocando um negócio tão... era... pra mim era uma coisa meio né...
tão idiota ainda tocar aquele troço. Mas ela queria que eu fizesse... ela pediu que eu fizesse uma
coisa. Disse pra fazer, eu não me lembro o que era. Aí quando eu disse que não ia fazer, ela foi de
uma indelicadeza comigo e me expulsou da aula dela. Uma coisa que ela pediu que eu não me
lembro, ela disse assim: “Você não dá pra música!”. Antes era Chopin, virei (risos) “não dá pra
música”. Aí me botou pra fora. Aí eu cheguei em casa e disse: Olha, a professora me botou pra fora
dizendo que eu não dou pra música. Aí fui estudar com uma outra professora, que era... essa era
uma figura conhecida, você não deve ter ouvido falar, nessa época. Uma pessoa, uma pianista, que
era popular música, de música popular, chamada Vilma Graça. Ela foi professora de piano de muita
gente de música popular. Ela foi professora de Edu Lobo e de uma série de outras pessoas ligadas à
música  popular.  No  dia  da  minha  aula,  estudava...  eu  morava  em Copacabana,  e  ela  também
morava em Copacabana. A minha aula... antes da minha aula, tinha uns alunos, e saíram os alunos,
saíram uns alunos, quatro, né, saíram... o MPB-4, saiu o MPB-4 que estudava com ela (risos). Aí eu
ia estudar com ela. Ela me passou... não me passou o cavalinho azul, nem a borboleta cor-de-rosa,
né. Mas passou um negócio assim, um método que eu não me lembro pra fazer.  Ela ficava se
queixando, ela dizia assim: “Aí, ele veio pra cá querendo que eu ensine orquestração. Eu não sei
nada disso. Eu sou professora de piano. Quer que eu ensine arranjo, harmonia, eu não sei nada
disso!”. Todo mundo estudava com ela, e todo mundo botava no currículo: “Estudava com Vilma
Graça”.  Mas ela era uma pessoa muito simpática,  e ela disse:  “Eu não sei  nada disso”.  Aí eu
cheguei em casa e disse: Olha, ela disse que não sabe nada disso. Acho que piano ela também não
sabe (risos). Aí eu parei com o piano e nunca mais estudei piano (risos).

Maurício: E você chegou... no caso do violão, chegou a estudar com o Jodacil Damaceno também?
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Nestor: É. Depois do Elpídio, ele disse assim: “Olha, é bom que você procurasse um professor... eu
não sou professor de violão... procurasse uma outra pessoa”. Aí eu fui estudar com Pereira Filho,
não com o Jodacil. Pereira filho era um guitarrista e violonista popular, semelhante aos violonistas
de rádio, mas que tocava assim, desses violonistas de romance, alegria, etc. Aí ele era um cara que
acompanhava todo mundo, e também tinha uma certa formação. Eu tive pouquíssimas aulas com
ele. Eu comecei a ter aula com ele, foi quem me passou... no meu... acho que no meu perfil lá do
facebook eu  botei  até,  ele  me  deu  uma  primeira...  a  versão  do...  uma  versão  que  ele  mesmo
escreveu do Sons de Carrilhões, do João Pernambuco. Me deu umas peças dele pra eu tocar. E eu
tirei aquilo, umas poucas peças e ele disse assim: “Ah, eu não tenho mais nada pra te ensinar”. Eu
achei aquilo estranho, porque eu não tocava violão, pra dizer que eu não... também ele era um
profissional. Parecia que ele quis se livrar de mim, ou, por alguma razão que eu não sei. Aí eu fui
pra... aí é que eu fui pro Jodacil Damaceno. Daí eu fui estudar com ele. Aí foi outra história. Jodacil
é uma cara de formação, todo metódico, né, todo... Aí comecei. Aí foi que eu conheci o violão
clássico, foi a partir do Jodacil.  Foi ele quem me falou do Segovia. Porque ninguém tinha me
falado até aquele instante sobre o Segovia, por exemplo.

Maurício: Aí você tinha quantos anos?

Nestor: Ah, uns dezessete anos, dezessete anos.

Maurício: E as aulas do Jodacil eram como? Eram aulas semanais?

Nestor: Eram aulas semanais. 

Maurício: Isso eram aulas particulares?

Nestor:  Aulas  particulares.  Antes  da  minha...  eu  estudava...  é...  antes  de  mim  estudava  um
compositor que era amigo... irmão de uma amiga minha, que morreu cedo, o compositor Marcos
Alan.

Maurício: Ah, sim, sei quem é.

Nestor:  Né.  Que  eu  conheci  o  Marcos  Alan  nas  aulas  do  Jodacil,  que  era  um músico  muito
talentoso, já era músico já... ele era bem mais evoluído no violão.

Maurício: Ele era uma promessa, né, o Marcos Alan.

Nestor: Aí com o Jodacil é que eu vim conhecer, de fato, com mais clareza, a técnica do violão. Aí
o arpejo, fazer aquilo mais.... Aí é que ele me passou, né, arpejo do Giuliani, a escala do Segovia, aí
vem os exercícios  pra  mão esquerda,  trinados.  Aí  foi  que eu comecei  a  mexer  com o violão,
verdadeiramente, em exercício, porque eu não sabia fazer aquilo como... e peças, né, depois, né,
que ele me indicava, vai estudar Bach, a Gavota I e II de Bach, aquela versão do Segovia, etc. Uma
série de outras obras, Astúrias do...

Maurício: Você chegou a fazer muito repertório, assim?

Nestor: Eu fiz alguma coisa, sim. Eu estudava. Mas... tem um detalhe que eu preciso falar pra você
sobre esse negócio aí. Nessa época eu estudava também, colégio, né, tava nos últimos anos. Eu
estava estudando de tarde no colégio, nessa época, tava na escola ainda. E a parte da manhã eu
estudava, fazia, começava com os exercícios, todo. Depois de fazer os exercícios, completar aquela
série de exercícios, eu pegava as peças. Quando eu ia pegar as peças, depois de fazer exercício, a
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mão tava doendo, né. Aí eu parava, não sei o que, ia pra escola, não sei o que lá, tal, tal. Voltava.
Depois que eu voltava, a noite, lá no final da noite eu pegava de novo o violão, e eu não pegava
nem as peças, nem os exercícios. Eu pegava o violão “livre”, o meu violão.

Maurício: E ia improvisando?

Nestor: É. Aí eu tocava, fazia...  Eu cheguei a fazer alguns arranjos meus, né, fazia de ouvido,
música popular que eu fazia versões pra violão, e tal, não sei o que. Ficava tocando tudo o que eu
queria até de madrugada. Era isso que eu fazia. Chegava na aula, o que acontecia? Acontecia que
eu apresentava os exercícios, a peça tava sempre mais ou menos. Aí eu queria mostrar o “outro”,
mas  ele  não deixava mostrar  (risos).  O outro que eu fazia  por  mim mesmo,  ele  não deixava.
Cheguei a fazer peças antigas. Cheguei a fazer uma peça par violão, ele não queria ouvir. Uma vez
eu escrevi a peça toda, o arranjo, eu fiz um arranjo do Carinhoso. Aí escrevi todo o arranjo e levei
pra ele. Aí toquei pra ele. Aí ele falou assim, Jodacil era preconceituoso a beça, aí ele disse assim:
“Ah, isso é música popular. Você tem que levar mais a sério”, não sei o que, e tal. Aí eu não levei
mais nada.

Maurício: Teve até o Guinga, que estudou com ele. Ele fala um pouco disso também, que ele disse:
“Ah, eu ia tocar o repertório, lia quatro compassos, depois ia compôr”.

Nestor: Pois é, e o meu violão...

Maurício: E acabava se desviando do foco, né, um pouquinho.

Nestor: E como era... como eu... nessa época com o Jodacil, ele indicou um violão, eu comprei,
papai comprou pra mim de presente, né, eu to vivendo com meus pais, né. Ele comprou um violão
“Do Souto”, que era fabricado aqui na Bandolim de... aliás, não... Bandolim de Ouro? Não... não
me lembro agora. Não me lembro. Lá na cidade tinha um cara que fazia, né, penso que faz, eu não
lembro. É um artesão, luthier. Ele fez seis “Do Souto”, e eu fiquei com um dos seis daquele ano,
né. Eu tenho aí, é o violão que eu tenho aí. É um dos violões que eu tenho. E ele, tudo... pra poder
estudar o violão, né, tudo sério. Mas meu pai morre, quando eu to nesse período todo, já estudando,
aí quando morreu eu não pude mais pagar aula de violão, eu tive que parar com tudo, né. Já numa
época  que  faltou...  nós  estávamos  vivendo  numa  situação  difícil,  aí  tem...  entra  a  história  da
política, meu pai é um cara que foi perseguido político, e aí começou a perder trabalhos, né, e tinha
comprado um apartamento, aí tive que parar até antes de estudar violão com professor, e nunca
mais estudei violão com ninguém. Aí fiquei só eu mesmo e o violão.

Maurício: Teve aquela situação da ditadura, né?

Nestor: É, exatamente. Meu pai foi... teve perrengue contra ele, teve milhões de coisas, né. Fora
outras perseguições, ele era socialista, né, era um cara... Ele não era comunista de partido, mas
tinha as ideias totalmente voltadas, né, pra essa coisa.

Maurício: Certo

Nestor: Estamos indo bem, aí?

Maurício: Sim, Sim. Então, assim, você mesmo dar um concerto de violão, isso nunca aconteceu?

Nestor: Ah, não. Não. Tocar em público, né? Não (risos), bom, primeiro (risos)... bom, mas não
aconteceu, mas primeiro eu preciso falar um negócio pra você. Eu... não aconteceria jamais, porque
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eu tenho horror ao palco! Tenho horror ao palco. Eu não vou... não subo no palco de jeito nenhum,
né. Mas subi, é, subi. Eu subi, tocando inclusive violão, mas não como solista, né, sabe, tocando
assim num grupo e tal.

Maurício: Grupo de Câmara?

Nestor: É. Eu... o violão pra mim é uma coisa... a relação com o violão é uma relação... é como eu
digo, é a relação da madrugada, né. Eu passei a ser o violonista da noite, quer dizer, pra tocar
sozinho ou quando tava... depois, anos depois, assim, ainda, nessa época, antes do meu pai morrer,
que começamos a...  que comecei  a participar de reuniões a noite,  com amigos,  ia pra casa de
alguém. Aí pegavam... o violão ia parar na minha mão, porque eu tocava violão, aí era uma coisa
descontraída, aí eu tocava lá, ficava aquela, né... tocava, ficavam os amigos em volta. Era uma
época de se tocar e cantar, né, que se fazia por gosto.

Maurício: Num ambiente mais informal.

Nestor: Era um ambiente descontraído. Você pegava o violão, né, o pessoal chegava, e tal, e essa
coisa. Mas tocar, mesmo, no palco eu só toquei uma vez e numa temporada de teatro que... com um
grupo que eu participei,  fez pequena temporada, e foi a única vez que eu me apresentei.  E em
estúdio também. Eu gravei uma vez como violonista, também em conjunto.

Maurício: Em conjunto?

Nestor: Em conjunto, é.

Maurício: Música popular?

Nestor: Música popular. Uma única vez eu entrei em estúdio, pra tocar, né. Não pra gravar eu... já é
outra coisa, pra pegar o outro lado, no “aquário” é diferente, mas, como músico é assim. Eu não
tocaria jamais. Eu... se fosse... se eu tivesse numa formação, eu ia ficar... Aliás, o Jodacil também,
ele era muito nervoso tocando. Ele tremia muito. Eu fui assistir... uma vez ele tava... eu ainda era
aluno dele, ele disse: “Eu vou tocar na sala Cecília Meireles.” Aí, vai, eu fui lá assistir. Hum, pelo
amor de Deus, como ele tremia pra tocar.

Maurício: Ele tinha uma veia mais de professor, mesmo.

Nestor: É, ele era muito nervoso. Ele era muito nervoso. Ele era um músico de grande formação,
sabe. O conhecimento do violão era grande, mas o controle emocional dele era... inclusive dando
aula, você sentia isso, né. Falar isso é complicado, mas... eu nunca vejo ninguém falar, mas eu fui
aluno dele e digo. Eu até me identificava, porque se eu fosse ele eu também taria apavorado lá em
cima. A gente podia ter feito um duo, até (risos).

Maurício: Mas ele deixou gravações muito boas, né, o Jodacil.

Nestor: Deixou.

Maurício: Daqueles Prelúdios...

Nestor: Mas é... Mas é...

Maurício: Mas é outra situação, é a situação do estúdio.
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Nestor: É estúdio, né, exatamente, estúdio. O sujeito tá mais descontraído. Acho que a plateia,
aquela coisa assim, o sujeito olha aquele pessoal olhando, vendo ele, né.

Maurício: Eu já cheguei a assistir ele velhinho, assim, já não tenho como avaliar assim muito, né.
Já foi poucos anos antes dele morrer, dele falecer.

Nestor: Vou ilustrar um pouquinho mais pra você esse negócio do violão. É o seguinte, meu pai era
uma figura meio alucinada nessa  coisa.  Ele  via  um filho,  ele  queria  encher  de não sei  o  que,
informação e tal. Uma coisa que ele fez muito, quando eu comecei a estudar violão mesmo, já
estava numa coisa, foi levar violonistas lá em casa. Então eu conheci o... Você conheceu o Darcy
Vilaverde? 

Maurício: Não. Pessoalmente, não.

Nestor: Não, né. Pois é.

Maurício: Ele é vivo, ainda, não?

Nestor: É vivo. Pelo menos era até um...

Maurício: Eu conheço de nome, assim, já ouvi muito falar.

Nestor: Ele foi muito lá em casa. Ele foi amigo... tornou-se amigo do meu pai, tocou lá em casa, ia
lá pra tocar e tal. E um dia, ele sabendo da... papai sabendo da minha admiração pelo Dilermando
Reis, eu adorava Dilermando Reis... Porque na medida em que você começa a estudar o violão,
você começa a ouvir o som do violão, né. Não é uma questão só de repertório, é ouvir o toque do
violão, né, aí você começa a ter... a desenvolver, né, um sentido que é... para um ouvinte leigo,
assim, ele não tem. Um músico, ele tem uma outra visão. Aí comecei a sentir a interpretação do
Dilermando, aquela coisa, eu tinha... eu adorava ouvir o Dilermando. Ele um dia... meu pai me dá
de presente, leva o Dilermando lá em casa pra tocar. Aí eu conheci o Dilermando. Ele tocou assim,
na minha frente. Fez um recital pra nós. Pra família, só, né. Ele até disse assim: “Ah, eu pensei que
tivesse mais gente aqui.” Ficou só eu, meu pai, minha mãe e minha irmã (risos). Eram três pessoas.
É quatro, né. Quatro pessoas ouvindo. Aí ele vai, me faz tocar pro Dilermando Reis. E eu tinha
pânico. Se eu tinha pânico de tocar, imagine tocar pro Dilermando Reis. Aí eu fui, peguei o violão,
“ah, não sei o que”, ele disse: “Toca, deixa de bobagem, toca!”. Meu pai é Pernambucano, né, é
nordestino. Não sei como é o pessoal do Pará, mas o nordestino é brabo!

Maurício: É sangue quente.

Nestor: Tudo é a mesma coisa, né. Deve ser a mesma coisa, pela cara que você fez, deve ser a
mesma coisa. Então eu fui obrigado a tocar, né. Toquei, errei as notas, procurei tocar com toda... né,
e eu toquei o Sons de Carrilhões.

Maurício: Sim. Que era do repertório dele, né.

Nestor: Pois é, do repertório dele. E eu procurei tocar o melhor possível, errei umas notas, um
pouquinho nervoso, aí ele falou: “Ele tá nervoso!”. Acabei de tocar, o Dilermando disse assim:
“Será que ele gravaria comigo?”. Ele me convidou pra gravar (risos). Aí eu: Gravar, não, não, eu
não sei. “Você grava?” Não, eu não sei. O Dilermando: “Não, sabe,...”. E eu: Mas você não faz
violão solo? “Não, eu gravo muito com outro violonista”. Ele fez muito disco tocando com outro,
né.
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Maurício: Sim.

Nestor: Que nunca tem crédito (risos).

Maurício: Nunca saia nos créditos (risos).

Nestor: (risos) Nunca saia. Aí me convidou...

Maurício: Acho que ele gravou com o Dino, né, inclusive?

Nestor: Acho que sim, viu. Deve ter gravado com muita gente, né. E talvez até com ele mesmo, né,
porque se fazia isso com facilidade. Naquela época já faziam, já tinha dois canais, então dava pra
fazer.  Aí  ficou  naquele  negócio:  “No  próximo  disco  eu  vou  chamá-lo”.  Mas  não  houve  esse
próximo disco. Não me chamou, porque eu fiquei de receber o convite. Eu me sinto honrado de ter
recebido. Ainda bem que ele não me chamou, eu ia ficar nervoso (risos).

Maurício: Mas ele chegou a gravar em disco outras vezes?

Nestor: Chegou a gravar, né. Mas aí, perdeu-se o contato, né, perdeu-se o contato. Foi uma honra,
recebi um convite pra gravar com o...

Maurício: Ele tocou o que? Aquele repertório dele mesmo?

Nestor: O repertório dele.

Maurício: De músicas dele?

Nestor: É, músicas dele, os arranjos dele, aquela coisa, aquela maneira de tocar que é uma maneira
especial de tocar.

Maurício: É um privilégio.

Nestor: É um violão brasileiro, né, é um violão bem do interior do Brasil, que aliás, que domina o
Brasil de ponta a ponta, né. São dois violões que dominam o Brasil de ponta a ponta...

Maurício: É, o meu pai tinha muitos discos do Dilermando Reis.

Nestor: Dilermando Reis e Baden, né.

Maurício: Foram os primeiros discos que eu escutei.

Nestor: São dois estilos, né, são dois estilos, né, que dominam o Brasil. O Yamandú Costa, que tá aí
tocando, é Baden Powell. O Raphael Rabello é Baden Powell com influência do Dilermando, né. O
Baden Powell teve influência do Dilermando. Tem um outro som também, que também domina o
Brasil, que já é um pouco mais negócio, é o som do Luiz Bonfá, que eu também vi tocando, que ele
era um músico...

Maurício: É, que ele também era...

Nestor: É, aquele som.
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Maurício: Um pré bossa-novista, né.

Nestor: Meio jazz, meio... um som assim, mais “de noite”, né.

Maurício: A impressão de que dá é de ser um som bem delicado, né?

Nestor: É delicado.

Maurício: Nas gravações, assim, que a gente ouve.

Nestor: Uma maneira suave de tocar.

Maurício: Ele apontou pra bossa-nova, né.

Nestor: Apontou pra bossa-nova. Aí vem o...

Maurício: O Luiz Bonfá.

Nestor: Aí vem o Garoto, né, que na verdade eu só vim a conhecer anos depois. Eu não conheci
nessa época o som dele, não. Ele ficou um pouco esquecido, né. Sabe quem é o Garoto, né?

Maurício: Sim.

Nestor: Tocava uma quantidade enorme de instrumentos de corda, né, de violão, violão... aquele
violão quase...

Maurício: Violão Tenor.

Nestor:  Tenor,  né.  Aquele  som meio  metálico,  esse  tipo  de  coisa.  E  tocava  bandolim,  tocava
cavaquinho, banjo, ele tocava o que botasse na frente dele. E tocava com...

Maurício: E o Luiz Bonfá, tu chegou a conhecer pessoalmente, ou não?

Nestor: Eu cheguei a vê-lo tocando, não assim... mas eu cheguei a vê-lo tocando muitas vezes.

Maurício: Assim, em teatro?

Nestor: É. Ao vivo, assim, eu cheguei a ver, não muito próximo... não cheguei, assim...

Maurício: E quando surgiu o interesse pela composição, então? Foi, assim, no meio de tudo isso?

Nestor: Foi surgindo. Na verdade foi surgindo.

Maurício: Foi aos poucos?

Nestor: Aos poucos, é. Mais ou menos, ainda com o meu pai vivo, que inclusive via o interesse pela
pessoa, aí começava a dizer: “Você tem que estudar com não sei quem, tem que estudar com não
sei quem lá.” Aí começou... O Elpídio era uma pessoa que orientava tudo, né. Ele dizia: “Tem que
estudar, estuda com o meu professor.” Aí indicou o professor dele pra eu estudar. O professor dele
não... eu tive uma aula com ele e disse, isso não vai dar certo, né. Aí foi uma outra, uma série de
pessoas que eu não vou... vou evitar assim... Até que apareceu o Guerra-Peixe. O Guerra-Peixe...
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Maurício: Foi o principal, né.

Nestor:  É.  Que  dava  aula  de  composição  aqui  na  Pro-Arte,  aqui  em Laranjeiras.  Tinha  um
seminário da Pro-Arte.

Maurício: Isso você já morava aqui (em Laranjeiras)?

Nestor: Não, eu morava em Copacabana. Eu cresci em Copacabana. Aí fui estudar com o Guerra-
Peixe, né. E o Guerra-Peixe, tinha que fazer uma prova de admissão, ele veio com um ditado, né,
atonal, de Bartók. Aí ele veio com aquele som, né.

Maurício: E era o teste pra poder ser aceito?

Nestor: É. Na verdade era um teste pra ver se o sujeito escrevia alguma coisa, porque ninguém
acertava  o  teste  (risos).  O  sujeito  acertava  o  ritmo,  não  acertava  a  altura.  Impossível  acertar,
também era... O Guerra-Peixe era uma figura, né, Guerra-Peixe... ele não era um professor comum,
né.

Maurício: Imagino.

Nestor: Ele era completamente diferente do que você possa imaginar. Aí fiz aquele teste, fui mal no
teste, né. Ele disse: “Você tem que estudar leitura e escrita.” Aí indicou a assistente dele, que foi
inclusive professora da minha esposa também, Maria Aparecida Ferreira, que dava aula segundo o
método Hindemith de adestramento elementar de músicos, daquele livro adestramento, não sei se
você conhece, deve saber, de adestramento elementar para músicos, do Hindemith.

Maurício: Sim, sim.

Nestor: Pois é. Então dava segundo aqueles princípios, né, e comecei a ter aula com ele, e comecei
a estudar...  com ela,  e estudar harmonia com ele,  ao mesmo tempo. Ele me botou pra estudar
harmonia. E eu comecei harmonia. Foi com o Guerra-Peixe.

Maurício: Ela era quem?

Nestor: Não, a assistente dele.

Maurício: ah, a assistente.

Nestor: Assistente, é. Ela era uma musicista de formação que era amiga dele, era uma assistente
mesmo.

Maurício: Ah, tá. Você não lembra o nome não, né?

Nestor: Maria Aparecida Ferreira. Eu acho que ela tá aposentada. Ela foi professora... ultimamente
ela foi professora da Escola de Música aqui do Rio de Janeiro. Da escola Villa-Lobos, também.
Não do Instituto Villa-Lobos da Uni-Rio, não, a Escola de Música Villa-Lobos, que é um órgão...

Maurício: Ah, tem uma escola?

Nestor: É municipal. É uma escola gratuita, sabe, o sujeito paga só alguma coisa, e tem aula de
tudo, de composição, harmonia, instrumento musical.
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Maurício: Então o Guerra-Peixe tinha uma escola de composição?

Nestor: Não, ele tinha... Não, ele dava aula na Pro-Arte, aqui no Rio de janeiro, no Seminário de
Música Pro-Arte.

Maurício: E aí tinha vários alunos?

Nestor: É. E tinha muito aluno. Muito aluno. Todo mundo que você possa imaginar de música
popular, e outros que queriam estudar com ele, pra ter tipo uma formação, né. A aula dele era uma
coisa assim... tava todo mundo indo estudar com ele. O negócio... eu cheguei no primeiro dia de
aula, eu vi tanta gente conhecida que eu me senti até... Pensei inclusive que ele desse aula em...
coletivamente. Não, ele dava aula individual. Sentava no piano, uma cadeira do lado, o aluno ficava
do lado, levava os exercícios, né, e ele via ali, depois passava o que tinha que fazer, aí vinha outro,
e vinha outro, e fica nesse rodízio. Às vezes ele se levantava, ia pra turma... A turma era o seguinte,
todo mundo sentado, fazendo coisas ou o piano....

Maurício: Era quase como se fosse uma master-class de composição.

Nestor: É. E as pessoas fazendo. Isso foi um período pequeno também, porque meu pai, aquela
história que faleceu. Eu larguei. Eu fiquei dois anos com ele, mais ou menos, depois parei na época
do meu pai... morreu e tal. Não, antes do... na época que nos mudamos pra Botafogo, nós fomos
morar em Botafogo, foi uma época difícil... nossa, da família e tal. Aí parei. Inclusive pode... acho
que também a questão financeira que ficou meio complicado pra mim, aí eu parei um tempo. Mas
nessa  época  que  eu  me  interessei,  não  apenas  me  interessei  não,  que  eu  comecei  a  estudar
harmonia, não respondi a tua pergunta, com o Guerra-Peixe. O começo de aula de harmonia, o
Guerra-Peixe chega pra mim e disse assim: “Você tem que fazer uma peça, compôr uma peça para
o final do ano, com os meus alunos no final do ano aqui na Pro-Arte. Fazemos um recital com
obras dos alunos de composição.”

Maurício: Era pra um grupo de câmara?

Nestor: Era. Aí perguntou que instrumento que eu tocava. Aí eu falei: Violão. Aí ele disse: “Então
faz uma peça pra flauta e violão.” Eu nunca tinha feito isso.  Nunca tinha feito peça pra coisa
alguma e nem pra... nunca fiz... Fiz umas coisas pra violão, assim, muito incipiente, mesmo, né,
assim. Eu ainda não tinha feito aquele arranjo que eu falei pra você. Eu só começo a fazer quando
eu to estudando com o Guerra-Peixe. Aquilo foi já na época que eu já estava estudando com o
Guerra-Peixe. Eu falei: Mas fazer uma peça? Mas eu não sei nada. Como é que eu vou fazer uma
peça pra flauta e violão? Eu falei: Mas como é que eu faço? Aí ele: “Faz! Você faz e me traz pra eu
ver.” Aí eu fui lá e fiz, e trouxe pra ele ver. Aí ele olhou, deu uma ajeitada aqui e ali. “Tá bom!”. Eu
ia apresentar aquela peça no final do ano. Só que naquele final do ano ele não fez o recital. Naquele
ano não teve recital nenhum, não sei porque, algum problema ele teve. No ano seguinte, tinha que
fazer outra peça. Aí teria. Mas aí eu parei antes do término, que era o tal recital.

Maurício: E essas primeiras peças, você tem registro disso, assim? Você chegou a aproveitar pra
outras obras?

Nestor: Não, não.

Maurício: Ou foi material realmente descartável?

Nestor: Era um material descartável. Material descartável. Na verdade eu peguei uma melodia que
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eu tinha feito, aí fiz lá uma primeira parte, uma segunda parte, e ficou, né, teve alguma forma, né.
Aí ele olhou, e tal, achou: “Tá bom.” E tal. Sem dizer muito, né. Nem podia, né, eu não sabia nada,
né (risos), fazer muita coisa.

Maurício: Porque depois você escreveu peças pra essa formação, né, de flauta e violão, mas não
tem nada a ver com essa primeira?

Nestor: Não, porque quando ele... Não, porque depois tem a... Na própria... na própria... no estudo
dele, porque o estudo dele não era um estudo assim, que você estuda harmonia, depois estuda
contraponto, depois estuda isso, estuda aquilo. Não, não é assim que ele dava aula. Ele começava
com a harmonia. A partir de um determinado momento da harmonia, o sujeito já começava com o
contraponto, sem ter terminado harmonia. Sem ter ido até... como se faz nas escolas de ensino. Já
começava. E começava também a compor. Já com os exercícios de composição, não eram... foi
assim que ele começou. Tanto que ele começou a dizer: “Faz pra flauta. faz pra flauta e percussão”,
algum  instrumento  de  percussão,  como  uma  caixa.  Flauta  e  caixa.  “Eu  quero  estruturação
melódica”, né. Depois: “Faz pra...” Aí tirou o violão porque seria um instrumento harmônico, então
pra não botar...  então fazia  dois  instrumentos  melódicos,  pra  criar  melodias,  a duas  vozes,  né.
Começar a trabalhar com esse intuito, e fazia. “Faça isso, faça aquilo ali”. Era como exercício, você
tinha...  aí  tinha uma pessoa que tá vendo. E isso, e nessa época eu também comecei a estudar
orquestração.  Mas isso por  conta  própria.  Eu forcei  a que ele  me  desse  aula  de orquestração.
Porque eu vi ele dando aula pra um aluno.

Maurício: Ele tinha muita experiência, né, nisso?

Nestor:  Ele  era  orquestrador  de rádio,  de  gravação,  então era  orquestração todo dia.  Ele  é  da
turma... uma turma que teve no Brasil. Ele é um dos melhores do país, né.

Maurício: Pixinguinha, Radamés Gnattali...

Nestor: É que escrevia todo dia, né. Todo dia. E ouvia todo dia, escrevia pra ouvi-lo. Não é escrever
pra... talvez seja ouvido, né. É escrever pra tocar na hora, e amanhã tinha que escrever outra. Ou às
vezes duas no mesmo dia, ou às vezes mais. Nas aulas com ele, eu vi, eu o vi escrevendo, fazendo
arranjo. Eles criaram arranjador da TV Tupi aqui no Rio de Janeiro. Não existe mais a TV Tupi, da
rede Tupi, né, mas ele era arranjador, e a TV Tupi tinha uma orquestra, orquestra mesmo, né, uma
orquestra quase sinfônica, né, com naipe completo de cordas, esse negócio todo. E ele me deu aula,
na casa dele, que ele dava aula na casa. Nesse dia, na segunda fase já, eu já estava na... Porque eu
estudei com ele em dois momentos, esse é o segundo momento. No segundo momento que ele me
deu aula em casa, levava os alunos em casa, um aluno, na casa dele, ficava dando aula. E ele me
dando aula, com o papel de orquestra aberto, fazendo um arranjo pra Cauby Peixoto, e o programa
que ia ser tocado no dia seguinte, era um samba. Quer dizer, ele até brincou assim: “Todo mundo
faz arranjo botando os ritmos nos metais, eu vou botar nas cordas, hahahahaha.” Aí escrevendo e
falando comigo. Ao mesmo tempo que ele tá falando comigo ele tava escrevendo. É assim que... Eu
vi muitos fazerem isso. Eu vi outros... o Gaya escrevendo e conversando, contando piada, a gente
se... A turma de arranjadores de rádio e de televisão, eu vi algumas vezes as pessoas fazendo isso.
Eu ficava impressionado. Eu já tava estudando música, né. Aquilo me impressionava muito, como é
que o cara  conseguia  escrever  um negócio,  um papel  daquele  tamanho,  com a perna cruzada,
batendo papo com outro. Eu falei: Mas como é que pode? Eu ia lá pra ver, eu tava estudando, né.

Maurício: É aquela coisa que o Villa-Lobos que dizia que fazia isso também, né.

Nestor: É a prática, mesmo.
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Maurício: Compunha ouvindo rádio, não sei o que, assistindo TV, né.

Nestor: É uma prática que nós não... não há mais, não se tem, né. Nem poderia, não existe mais
isso, né.

Maurício:  Então  você  considera  que,  por  exemplo,  o  Guerra-Peixe  compositor  teve  alguma
influência na sua composição, assim?

Nestor: Não, não. Como compositor, não. Ele me orientou. O Guerra-Peixe teve uma influência
numa coisa que eu falei antes aí, é o estudar. Eu não sabia estudar. Eu fui aprender a estudar com o
Guerra-Peixe. O Guerra-Peixe, bom, a primeira... Bom, eu estudei em duas fases com ele. É nessa
fase  que  eu  parei,  um ano,  e  logo depois  que  o  meu  pai  morreu  que...  apesar  de  eu  não  ter
condições de pagar a aula, né. Foi no dia seguinte, o meu pai foi enterrado, morreu no sábado, foi
enterrado no domingo, novembro de 70. No dia seguinte eu liguei pra ele e falei:  Maestro, eu
queria... “Oi, tudo bem? Meus sentimentos”, não sei o que, ele era amigo do meu pai. Aí eu disse:
Não, eu queria voltar a estudar, mas não tenho um centavo pra pagar. Aí ele disse assim: “Apareça
sexta-feira lá no meu curso.” Aí comecei a estudar com ele de graça, ele não me dava... não pagava
nada. Ele fazia isso com os alunos, porque tem uma coisa que as pessoas não sabem, é que ele
cobrava pouco, mas ele exigia estudar. Você não ia pra lá... senão... O sujeito não podia chegar
como eu era antes, né. Eu percebi claramente, porque eu vi, e gente conhecida, ser expulsa da aula
dele, porque... “Ah, sabe, maestro, eu estive viajando, que eu tive em turnê”. Ele disse assim: “Não
quero saber! Não me apareça mais aqui!” Não, porque o sujeito chegava, depois de estar em turnê,
não deu pra fazer, quando ele falava... o sujeito falava “não deu pra fazer”, era rua! Não quer saber
se o sujeito era fulano de tal ou se era o zé das couves. Porque ele via as coisas de uma maneira
altamente profissional. Ele tava lá, com o seu tempo dando aula, naquele dia. Naqueles dias ou
naquele dia. Ou seja, ele não admitia o sujeito chegar com qualquer desculpa de.. Ele podia faltar,
porque tava doente e tal, mas ao chegar, tinha que chegar com... sabe, com um calhamaço...

Maurício: Com material.

Nestor: Material, e material mesmo! Se disser: “Eu não fiz tudo, só fiz um ou dois.” Ah... O sujeito
tinha que argumentar muito, pra ele deixar passar uma vez. Duas vezes ele não deixava passar, eu
vi, como eu vi isso. Então eu aprendi a estudar assim. Eu quero estudar com ele, entendeu (risos).
Como é que eu faço?

Maurício: Ter uma disciplina, né?

Nestor: É, ele me obrigava a ter disciplina. E outra coisa, era fazer... pra ele não era exercício, era
você fazer. Era o fazer, era o escrever. Então não importava muito... por exemplo, é tanto que tinha
um negócio, você levava um exercício, por exemplo, de harmonia, um de contraponto, tava errado!
E aí você dizia: “não, não, não, não, refazer”. Aquele exercício. Ele fazia minha aula, o cara, por
exemplo, o cara sentava ali na carteira, tinha uma carteira. O sujeito ficava lá refazendo ali, ou se
fosse mais de uma coisa, refazer em casa e trazer da próxima vez, com os outros novos, né. E ele
estimulava que a pessoa fizesse coisas também por conta própria. Aí eu comecei a levar as minhas
coisas, sem depender dele me dar ordem ou não. Isso estimulava ele, e ele gostava da coisa, né. E
sempre com liberdade. As aulas dele, é gozado, você vai me dizer isso, porque eu vi muito, outros
professores de composição que falam, falam. Eu mesmo sou falante pra burro. Ele não falava nada.
Ele ficava com a música no piano, tá ouvindo o cara, o piano, o cara tocando...

Maurício: Observando?
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Nestor: Observava. Lendo o negócio, né. Então ele fazia, por exemplo, o negócio que eu fiz...
Exercício, ele chegava lá... “Não, não.” Ele botava assim, quando tava errado ele botava até em...
ele fazia uma clave de sol, botava a nota ré e escrevia fazer. Ré-fazer. Ré-fa-zer. Ré-fa-zer, é isso aí.
Ele botava assim: “Ré-fa-zer.” Se tava bom, ele dizia: “Tá”. Se...  ótimo era dificílimo, mas se
tivesse ótimo ele escrevia, até. Mas ele não... pra ele, você tinha que explicar. Ele ia perguntar: “Por
quê você botou essa nota aqui?” Aí você dizia: “Não, eu botei porque...”. Se você tivesse, desse
uma boa explicação,  ele dizia:  “Tá”.  Se não fosse, ele vai  e modificava o negócio. “Melhor é
assim.” As aulas eram assim. “Melhor é assim. Melhor é assado. Isso não soa.” Sabe. Não tinha
papo. Aí quando você fazia uma pergunta teórica pra ele, assim, um negócio, as vezes se fosse uma
coisa que fosse prático, ele respondia. Senão ele indicava pra você estudar... é o que ele fez comigo,
fez com todo mundo, estudar com Esther Scliar, que era professora de análise musical, talvez a
mais importante de todo o país, né. A figura virou uma enciclopédia viva da música, que sabia tudo.
E era uma musicista impressionante. Agora, não era prática, ela era teórica. Tanto que ela estudou
música com o Guerra-Peixe. Ela foi estudar composição com o Guerra-Peixe.

Maurício: Mas o Guerra não tinha aquela coisa rígida, assim, né, de... que nem o Guarnieri, de
rasgar a partitura dos alunos?

Nestor: Não, de jeito nenhum. Ele deixava você ser o que você é. Ele nunca quis... ele nunca fez de
mim, ou de qualquer aluno...

Maurício: Ele não tentava impôr uma linha de composição?

Nestor: Não, de jeito nenhum. Ele apresentava as ideias dele. É, ele apresentava. Uma coisa que ele
me ensinou, logo que cara, pra mim e pra outros que ele dava aula, logo de cara ele botou uma
bibliografia.  “Compre  o  livro  assim,  assado,  o  livro  este.  Você  tem  que  ter  um  tratado  de
orquestração, que é esse aqui”, e tal.  “Compre assim que puder esse, esse.” Aí tinha que ir lá
comprar. Quer dizer, “leia esse livro, leia aquele.” Aí você ia lá, comprava ali, e comecei nesse
processo. Eu comecei a estudar sem saber que tava aprendendo a estudar. Ou seja, aprender a fazer.
Estudar é aprender a fazer, e mais do que isso, fazer enquanto tá aprendendo, né. Não parar de
fazer. Isso é o que ele me ensinou. Esse é o grande... a grande coisa que ele me passou, pra mim.
Pra mim, eu... Eu agradeço a Deus, né, porque... por ter tido ele como professor. Realmente foi uma
coisa... E ter me ensinado a estudar, que eu nunca soube. E com isso aí eu aprendi a estudar outras
coisas, né. Que pra mim era a leitura. Eu não tinha disciplina e aprendi com ele a disciplina.

Maurício: Você reconhece influências de Villa-Lobos e outros compositores na sua produção?

Nestor: Ah, tudo, é... Quantos você quiser e achar. Todos eles estão lá. E até o que você nem possa
imaginar, estão também. Tem milhões de influências, né. O negócio que eu falei do Dilermando, do
Baden, tem uma influência direta. Pra mim, o violão sem o... na concepção, é... na concepção de
música como... E também o Bonfá. Aquela peça, né, que eu fiz pra você, tem os...

Maurício: Sim, a suíte, né.

Nestor: E o João Pernambuco, né. Esse, embora eu não... não o ouvindo tocar, mas a obra dele.
Aqueles camaradas. E mais uma série deles, né. É muito grande a quantidade. Na música tem... na
música brasileira tem muita gente. Villa-Lobos, quando eu comecei a ouvir, eu comecei a conhecer
quando eu comecei a estudar violão. Você começa a estudar... Você não começa, eu não comecei
estudar, a conhecer esses compositores em casa. Mas ao começar a estudar música, aí eu comecei a
ver e conhecer uma série de gente que eu não... não era habituado lá em casa. Villa-Lobos não era
um compositor pra se ouvir. Aí comecei a ouvir Villa-Lobos, aí comecei ouvir os... também os
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europeus, aí eu conheço Bartók, conheci Schoenberg, e Hindemith, eu comecei a gostar de umas
figuras que eu nunca tinha ouvido, né. E ouvi melhor, outros, né. Bach, Beethoven, mais, né. Não
apenas aquilo que era o mais conhecido. Mas conhecer a obra dele, né, e etc. E os contemporâneos,
também, né. Outros assim que eu não conhecia. Berio, por exemplo. Enfim. Alguma coisa. E na
muito... muita coisa da música popular, também, né.

Maurício: E como você se enxerga como compositor, assim?

Nestor: Ah, um trabalhador da música (risos). Um trabalhador, inclusive aposentado no momento
(risos), entramos em recesso.

Maurício: Você não tá compondo nada atualmente.

Nestor: Não, exato, não to, não.

Maurício:  E  você  se  sente  inserido  em  alguma  escola  de  composição  ou  algum  movimento
musical?

Nestor: Não, eu acho que do meu tempo. Eu sou um cara do meu tempo. Não tem...

Maurício: Não tem um rótulo, assim?

Nestor: Não.

Maurício: Nacionalista, nem nada disso?

Nestor:  Não.  Não,  olha,  eu  sou,  como  nacionalista...  se  eu  fosse  nacionalista,  poderia  dizer
nacionalista não... Eu sou carioca, porque eu nasci aqui, né. Eu gosto daqui. O Rio de Janeiro de
agora não é o do meu tempo, mas eu sou carioca. Mas o... Eu sou carioca, eu nasci no Distrito
Federal. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e era Distrito Federal. Depois virou Estado da
Guanabara. Depois sumiram com o Estado da Guanabara e virou Rio de Janeiro, só a cidade. E que
se juntou ao estado do Rio de Janeiro, que não era... não tinha nada a ver, né. Era o governo... O
regime militar resolveu eliminar o Rio de Janeiro da história do país, né. Uma situação... porque o
Rio de Janeiro foi o único... foi o único a... O Estado da Guanabara, não o governo, mas o povo do
Rio de Janeiro, foi o povo que mais resistiu ao regime militar, né. Foi resistência, foi violenta ao
regime militar. E a opressão do regime militar contra o Rio de Janeiro foi tremenda, eliminando
com qualquer... esmagando a cidade. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade cosmopolita. E essa coisa
de ser cosmopolita é uma história... faz parte da história, que é a própria história da cidade, né. Do
próprio local, né. Foi capital do... da... do Brasil colônia, né. Depois de Salvador, vem pra cá, né. A
família imperial vem pra cá. E vinha todo mundo pra cá, né. E vir para o Rio de Janeiro é assim...
Vinha do Pará, de Amazonas, do Amapá, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, e se instalava tudo
aqui,  né.  Então você tinha um contato com todas essas coisas,  e de fora também, americanos,
ingleses, franceses, italianos, veio todo mundo pra cá. Você... é que tinha essa...

Maurício: Um caldeirão.

Nestor: Um caldeirão, é. E isso é o... É isso que eu sou, eu sou um carioca dessa... nessa... com essa
postura. Se isso for chamar escola, essa é a minha escola. Se não for, a música é a música, né.
Botou assim, eu não respondi nada, né (risos).

Maurício: Não, sim, sim, claro.
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Maurício: Então as influências musicais que você falou, né. Tinha alguma coisa de mpb, do rock,
né, essas coisas?

Nestor:  Ah,  tudo,  é.  Tudo.  Eu tinha  muita  influência  dos  Beatles.  Os Beatles  mexeram muito
comigo.  Eu sou duma geração,  assim como aconteceu  com a  música  popular,  e  aconteceu na
música erudita, também, o chamado... principalmente nos compositores europeus, né. Porque eles
aparecem nos anos 60 como um conjunto, fazendo sucesso, né. Cabeludos, não sei o que, e tal, e a
juventude vai. Mas eles tinham um cara por trás, tem um quinto Beatle, né, tem o George Martin,
né, um sujeito de formação musical. Ele não é um... um produtor, como esses, como tem aí no
mundo inteiro, que são apenas produtores de discos. O cara era um cara com formação. E jogou,
e...  e  apresentaram pra...  e  apresentou pra  eles  coisas  que eles  não conheciam,  e eles  ficaram
conhecendo. E com a fama deles, eles começaram a ver outras coisas, né. Aquela sequência de
discos que eles foram lançando era uma evolução tal que chega mexer com compositores. Quer
dizer assim, tem compositores, o Luigi Nono falando sobre os Beatles, Luciano Berio falando sobre
os Beatles, dizendo que disso...  trocando informações. E influenciando a música. Aqui no Brasil
eles  tem  grande  influência.  Aqui  tem  um  movimento,  um  dos  maiores...  uma  das  maiores
influências que tem... o pessoal inclusive fala da música popular, né, Tropicália, não sei o que, e tal.
Porque diziam,  tem Gilberto Gil,  Caetano Veloso,  inclusive começam a dizer:  “Ah, porque os
Beatles, Beatles”, não sei o que lá. Mas existe um movimento concretista anterior, com o que...
onde participou...  participou os poetas, Décio Pignatári, os irmãos Haroldo de Campos e Humberto
de Campos... Humberto não, é Haroldo e o outro de Campos também, os irmãos, né. E músicos
como Gilberto Mendes, como Rogério Duprat, como Damiano Cozzella. E esses músicos vem à
frente  e  influenciam  totalmente  os...  é,  são  influenciados  pelos...  aqueles  discos  deles,
principalmente aquele Sargent Pepper's, né, Revolver. Sargent Pepper's é um álbum branco e... não
sei o que lá. Sei que aquilo entra na música de tal maneira, que eles passam a escrever os próprios
arranjos daquela maneira. Na verdade, eles são as figuras mais importantes para a Tropicália do que
Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eles são as figuras que representam... semelhantes ao George Martin,
para o próprio estudo da música brasileira.

Maurício: Inclusive tinha, né, o pessoal da jovem guarda, né, pegavam muito dos Beatles.

Nestor: É, também, né, também.

Maurício: Faziam versões.

Nestor: É. Mas da coisa mais elementar, né. Da coisa onde entra, começam a entrar coisas mais
complexas, quando eles começam a botar orquestra por trás, efeitos de fita, da música concreta nas
suas gravações, eles faziam o negócio, botando a fita ao contrário, e sons que não eram comuns em
música... em música... pop, né. Chega o... por exemplo, eles gravam o Yesterday com quarteto de
cordas.  Isso não era comum, né.  O cara podia usar um quarteto com...  cordas,  mas nunca um
quarteto de cordas. É isso. E ia aparecendo. Pode ter uma orquestra sinfônica, inclusive, lá atrás,
né, gravando. Essas coisas influenciaram a mim e a minha geração, né, e a geração de músicos
clássicos também, que passaram inclusive a ter uma outra visão. Outros não, né. Outros ficaram
firmes nas suas posições, né. Mas eu fui influenciado.

Maurício: Você considera que tenha alguma influência disso na sua obra pra violão?

Nestor: Tem em toda a minha obra. Toda ela, inclusive violão. Eu gosto... uma das coisas que eu
gosto é o humor na música. É o humor, é o escrever o humor, sem ser com palavras, é com notas,
né. É você jogar com... jogar com os elementos da música.
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Maurício: Ironia?

Nestor: Ironia, da própria música. Aquilo que você perguntou, do teu professor, que fez pergunta
sobre o...

Maurício: É, ele detectou um pouco disso.

Nestor. É. Pode ser. Tá livre pra fazer.

Maurício: Qual foi a sua primeira composição? Do catálogo geral.

Nestor:  Do catálogo,  eu acho que são os  Prelúdios,  que eu botei,  são os  Prelúdios  Miniatura,
aqueles prelúdios que você tocou, que eu fiz na época que eu tava estudando composição com o
Guerra-Peixe. O título Prelúdios Miniatura foi dado pelo Guerra-Peixe. Eu pensei em fazer doze,
é... doze não, eram sete prelúdios... Sete prelúdios, era? Não, sete não, eu pensei em fazer... eram...
eram... eram quatorze prelúdios, era, eu não me lembro bem. Bom, eu ia seguir, um em dó maior,
em lá menor, não sei o que, ré maior, si menor, essas coisas. Eu ia seguir...

Maurício: Pra fazer em todos os tons?

Nestor: É, em todos os tons. Fiz mi, dó sustenido, eu ia fazer fá, ré menor, não sei o que, mas aí eu
fiz um fá-sol, e parei com ele. Eram sete Prelúdios, na época, né.

Maurício: Eram sete.

Nestor:  Aí  eu  liguei  pra  ele,  ele  disse  assim:  “Ah,  são  Prelúdios  Miniatura”.  Ele  disse:  “São
Prelúdios Miniatura. Prelúdios atemáticos”, né, “miniatura”. Aí ele deu o título, eu botei Prelúdios
Miniatura, é um título dele.

Maurício: Então os Prelúdios eram sete, né? Inicialmente?

Nestor: Eram sete, é.

Maurício: Mas teve algum motivo pra você tirar um deles?

Nestor: Eu achava o sétimo meio... eu achava ruim.

Maurício: É o último deles que você tirou?

Nestor: É o último, é. Eu achei ele ruim, um deles. Aí eu falei: Eu não vou ficar com ele, não.
Depois eu copiei. Eu copiei em finale. Ele voltou a existência. Eu falei: é ruim mas... Na época eu
achei ruim, aí eu falei: Não, isso pode ser tocado. Ta lá o sétimo. É um adicional. Prelúdio a mais.

Maurício: Então você tem o manuscrito, né? Dos sete?

Nestor: É tenho. Você tá falando em manuscrito... Isso é... Não tem condição de te mostrar, dessas
coisas. Na verdade, eu tenho umas pastas aí, mas é um caos.

Maurício: Ah, imagino.

Nestor: Isso aí eu... Fica complicado. Fica pra uma próxima oportunidade (risos).
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Maurício: Certo. Tudo bem.

Maurício: Você fez uma revisão dos Prelúdios, já muitos anos mais tarde?

Nestor: Fiz. Eu fui mexer na...

Maurício:  Acho  que  foi  inclusive  depois  que  eu  toquei,  né?  Você  parece  que  mexeu  alguma
coisinha.

Nestor: Mexi alguma coisinha, é, alguma coisinha, mas não... mas sem mexer no... sem modificar
a... pra você... Pra não sair da época, né, senão...

Maurício: Você achou que faltava qualquer coisa.

Nestor: Tava faltando alguma coisinha, né, uma coisinha ou outra. Foi muito pouco, viu.

Maurício: É, eu me lembro que eram detalhes, assim.

Nestor: É. A música, como qualquer outra arte, né, você... se o artista mais velho ele pega aquele
trabalho, ele tem duas alternativas: ou ele nega aquilo, ah isso é uma obra, obra... como é que é...
imatura.  O  Mário  de  Andrade  tem a  chamada  “obra  imatura”  publicada,  por  ele  mesmo.  Ele
considerou imatura, mas publicou. Todo mundo, todo artista tem esses seus momentos de algum
negócio. Aí, uma coisa é imatura, isso não presta. Eu não vejo que seja assim. Eu acho que é filho
teu, tem que assumir. Mas você pode dar uma ajeitadinha, né, cortar direito o cabelo dele, pentear,
dar um banho.

Maurício: Eu queria que tu falasse um pouco, tem... existe versões desses Prelúdios pra outros
instrumentos, né. Eu queria que tu falasse um pouco disso.

Nestor: É, dos Prelúdios Miniatura?

Maurício: Sim.

Nestor: Eu fiz pra piano quatro deles. Eu fiz uma versão pra piano. Era pra uma amiga, né, que ia
tocar. Ela não tocou, e ficaram assim. Depois eu perdi essa versão. Anos depois aquilo apareceu de
novo, acho que me devolveu... ela me devolveu, alguma coisa assim, eu não to... Depois eu fiz a
cópia, e dei pra um outro pianista que me pediu, eu não me lembro quem, também eu não sei se
tocou.  A música tem esse  tipo de coisa,  né.  Você dá a obra  pro músico,  né.  Ele  pede,  né.  Se
encomenda muita obra a compositor assim: “Faz pra mim, faz pra mim, faz pra mim”, né. Aí o
compositor normalmente faz. Aí dá. Aí o sujeito não toca, né. Ou toca e não avisa. Então você
nunca sabe se foi tocado. Então tem um monte de peças aí que eu nunca sei se foi tocado ou não.

Maurício: Claro.

Nestor: As vezes o músico lembra, “ah, toquei”. Manda o programa, né. Eu gosto quando diz, né.
Esse tipo de coisa. Mas também não pode se exigir. As vezes o sujeito tá lá todo enrolado com a
vida, né. Todo mundo tem seus problemas. Eu não sei... eu não sei se foi tocado.

Maurício: Certo. Então... então é... porque elaborar versões para outras formações instrumentais?
Isso é uma coisa assim de... chega um músico e pede? Seria mais ou menos esse processo?



141

Nestor: A Míriam tá trazendo uma coisa. Isso aqui é um manuscrito. Os Estudos “Inegavelmente”
Cromáticos manuscrito. Isso aqui é a mesma peça.

Maurício: Eu tenho uma cópia desses estudos. Do manuscrito.

Nestor: Essa aqui é a mesma peça, o original era isso aqui, aí virou isso aqui. Ela pegou por acaso,
pegou esses dois aqui.

Maurício: Ah, tá.

Nestor: O nome era Gradus ad Parnassum.

Maurício: Eram 8 Estudos Cromáticos.

Nestor: É. Aí virou...

Maurício: Aí virou os 23...

Nestor: 23, é.

Maurício: Ótimo. Então isso de elaborar versões assim...

Nestor: Ah, versões. Não, eu acho que a música, ela... A música, na verdade, é... é uma coisa do
arranjo. Quando eu comecei a estudar música com o Guerra-Peixe, eu sabia que o Guerra-Peixe era
arranjador. Eu não sabia que ele era compositor. Eu conhecia como arranjador de música popular,
né. Com ele eu fui... “Ah, vai estudar com o Guerra-Peixe.” Ah, tá ótimo. Eu não sabia que ele era
compositor. Eu não sabia, né. A gente não sabe nada né. Coisa incrível, como e que vai saber, né.
Um país desinformado. As pessoas não se conhecem. Ninguém sabia da história do próprio país,
não conhecem nem a história da sua cidade, né. Mora num lugar e não sabe nem o que aconteceu,
como é que apareceu aquela cidade. Isso é uma característica do Brasil, e aliás, tá sendo atualmente
uma característica do mundo, né. O mundo tá... ou seja, as pessoas tão perdendo totalmente a noção
até da sua própria história. Abrindo um parentese, outro dia vendo televisão, eu e a Míriam, a gente
tava vendo. Vimos um jovem inglês sendo... jovem assim, vinte e poucos anos, sendo entrevistado
na rua, e que o repórter chegava pra ele e preguntava quem era Mr. Churchill. Isso em Londres.
Não é interior da Inglaterra, não. Aí o sujeito nunca ouviu falar. Isso é impensável a anos atrás. É
impensável. O sujeito tinha quase que se ajoelhar ao falar do Mr. Churchill, né. Ele não sabia quem
era. O sujeito não é que... não é que era um jovem ignorante, não. Era um jovem universitário.

Maurício: É uma história que morreu.

Nestor: Isso aí... isso na Inglaterra, né. Não é... Aqui, claro, tu não saber quem é o Mr. Churchill
aqui, tudo bem. Ou em qualquer outro lugar, o pessoal jovem, não se ouve falar mais. Mas na
Inglaterra? Mas aqui também, é a mesma coisa. Se bobear, perguntar quem é Santos Dumont por
aqui,  o pessoal não sabe quem é. Não precisa ir muito longe, não. Quem foi,  sei lá,  quem foi
Tiradentes. Eles não sabem, né (risos). E vai embora.

Maurício: É verdade. Então você não...

Nestor: Mas você perguntou uma coisa, eu não respondi...

Maurício: Das versões, né...
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Nestor: Ah, das versões.

Maurício: É, de compor uma música pra um instrumento, depois passar pra outro.

Nestor: É o negócio do arranjo, né. É que o Guerra era arranjador. Então pra mim era arranjo, fazer
arranjo. Ao estudar música, você começa a perceber essa coisa do arranjo, o que é arranjo, afinal de
contas. O arranjo, exemplificando, simplificando, é o seguinte: é uma música, uma melodia, ou
alguma coisa assim, que o sujeito escreve, pega aquele negócio e faz pra alguma coisa, né, para um
violão, para um piano, pra uma orquestra, um coro, né. Por quê que ele faz aquilo? Geralmente o
arranjador faz aquilo porque o compositor ele diz “não”, não sabe escrever pra outra coisa a não ser
aquela melodia. Escrever uma melodia com letra, né, ou melodia mesmo. O cara só tocava... toca
flauta, não sabe escrever pra mais nada e precisa de alguém pra botar o acompanhamento, esse
negócio todo. E tem o arranjador. O arranjador é o parceiro do compositor que não sabe escrever.
Ele passa a ser parceiro. Porque ele faz aquilo porque o outro não sabe fazer. Ora, se o compositor
faz, ele mesmo, uma coisa, ele tá fazendo quase que o seu próprio arranjo. É isso que eu faço com a
música, eu vejo a música como uma coisa que pode ser pra qualquer coisa. Grande parte...

Maurício: Pode ser arranjada.

Nestor: Pode ser arranjada de qualquer coisa. É, aquele... aquela peça que eu fiz da... Violão, Por
Quem Choras?, a última peça em homenagem ao Baden Powell, o que eu fiz ali... Vou falar dessa
peça em particular. Porque eu fiz o seguinte, eu tenho uma Canção de Amor, uma canção com letra
chamada Cissiparidade. Dessa canção eu fiz versão pra... pra trompete e piano, não sei o que. Claro
que aí...

Maurício: É, eu conheço... eu cheguei a escutar a versão da Patrícia, né, com orquestra.

Nestor: Com orquestra.

Maurício: Com voz e orquestra. É muito bonita.

Nestor: E tem versão pra trompete, foi gravado pra trompete. O Wilfried tocou pra clarineta, né,
versão com clarineta.

Maurício: E a primeira versão é pra violão e voz? É isso?

Nestor: É, pra violão e voz. Na verdade a primeira versão era melodia com cifra (risos). Melodia
com cifra. A primeira versão, eu fiz uma melodia cifrada. Depois eu fiz com violão e voz, e tal, não
sei  o  que,  que faz  parte  das  Canções  de  Amor. Aí  eu  peguei  aquela  sequência  harmônica do
negócio, e fiz a peça Por Baden Powell... Dei aquele ritmo que tá ali. É o acompanhamento, um
acompanhamento para isso, como se fosse isso.

Maurício: Da Cissiparidade.

Nestor: Da Cissiparidade. A sequência harmônica de Cissiparidade (risos).

Maurício: Mas isso é na música toda? Ou tem alguma...

Nestor: Na música toda. É, não tá exatamente... Não dá pra tocar a música em cima, exatamente,
que aí você tem umas... faz umas alterações, né. Mas... Eu fiz até uma brincadeira aqui com um
amigo, né, com um rapaz que tava aqui, que eu dava aula. Eu não sei se foi com ele ou se foi com
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uma outra pessoa que eu peguei a gravação do... de trompete e piano, que eu tenho aí, e botei a
peça pra ele ouvir. Ele queria ouvir umas peças minhas, aí eu botei essa peça. Aí depois eu botei a
versão com violão, no computador. Aí eu perguntei pra ele: Você já ouviu isso aí? Ele disse: “Não.”
Você acabou de ouvir agora, foi a outra anterior. Aí ele disse: “Como assim?” É a mesma coisa. Aí
que ele entendeu, eu fui explicar.

Maurício: Ah, interessante.

Nestor: A música é pra mexer, né. Inclusive se é tua, você faz o que você quiser com ela, faz aquilo.
Eu tenho até problemas com isso, viu. Essa pergunta é complicada, porque teve problema com os
meus parceiros, com letra. Uma certa ciumeira, porque as vezes o cara faz uma letra, fez uma letra,
eu botei uma... fiz uma melodia em cima da letra dele. E eu pego a melodia e faço outra coisa. Aí
ele reclama, porque é que não tá compartilhando, aí eu disse assim: é outra coisa, não é... (risos).
Essa música... essa aqui não pode botar letra, porque isso aqui foi escrito pra clarineta, como é que
você vai botar letra nessa escala, nesse negócio aqui, não tem. Isso não é a mesma coisa.

Maurício: Às vezes tem esse problema com o letrista, né?

Nestor: É, mas o letrista... é bobagem, porque o próprio letrista, as vezes pega a própria letra, ele
mesmo faz um poema em cima dele, publica como um negócio. Eu já vi acontecer isso.

Maurício: Exato.

Nestor: E o outro não vai reclamar porque não tá indo como parceiro da letra.

Maurício: É verdade.

Nestor: Daquele poema. Ele tem direito também de fazer o que ele quiser, ou fazer, publicar um
livro, sei lá, fazer o que ele quiser.

Maurício: Ainda sobre os Prelúdios, né, você faz uma homenagem aos amigos da sua juventude,
né? Nos Prelúdios Miniatura. Você já falou do Jodacil, do Elpídio Pereira, né, que eu acho que são
alguns dos homenageados. Eu queria que tu falasse um pouco sobre os outros, né. Por exemplo,
Cláudio Mancini, Marita Cals. Eu não consegui encontrar...

Nestor: Encontrar relação...

Maurício: Material sobre eles.

Nestor: Cláudio Mancini é meu... foi meu pediatra. É um médico de família, um camarada que eu...
que a Míriam chegou a conhecer, morreu com noventa e tantos anos. Foi o médico da família a
vida toda, um daqueles médicos que não existe, né. Aquele camarada que atende pelo telefone, a
qualquer hora que você ligasse. E com um conhecimento enciclopédico da medicina, né. É um
médico capaz de diagnosticar coisas que hoje em dia o cara na especialidade dele não consegue, as
vezes, né. E ele era... Ele conseguia. Uma capacidade impressionante, de conversar com qualquer
especialidade. Estudioso e médico, daqueles que “viver pra atender”, né. Esse é o Cláudio Mancini.

Maurício: Então em princípio ele não tinha nada a ver com a música, assim?

Nestor: Não, não, não. Tinha a ver comigo.
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Maurício: Tinha uma coisa de amizade, mesmo.

Nestor: De amizade. A Marita foi, é uma figura muito importante pra mim. Ela é... é uma tia... ela é
tia  dum diretor  de  teatro,  é  o  Hamilton  Vaz  Pereira,  que  eu  conheci  na  época  de  colégio.  O
Hamilton é o fundador do grupo “Asdrúbal Trouxe o Trombone”, que a gente tinha, de teatro. Um
grupo que nasceu inclusive nos anos 70, que mexeu completamente com o teatro, né. Um grupo
amador, começa amador, com um pessoal que saiu depois por aí, né, que começa nesse grupo, que
é a Regina Casé, Luís Fernando Guimarães, Evandro Mesquita. É um bocado de gente que depois
virou aí... foi pelo mundo, né. E a Marita, ela era uma senhora, era uma cearense. E ela recebia na
casa dela as pessoas, os jovens, pra bater papo. Isso em pleno regime militar. Ela era comunista. Ela
e  o  marido  dela,  comunistas  do  partido.  Mas  não  era  sobre  política  que  ia  se  conversar,  era
conversar sobre arte. Então a gente ia pra casa dela pra bater papo sobre arte. Ela uma senhora, o
pessoal tudo com dezessete, dezoito anos, dezenove anos, e ela conversando sobre cinema, sobre
música, sobre poesia, sobre literatura, sobre artes plásticas, sobre teatro. E ouvindo música. E a
gente fica lá naquela conversa, naquela coisa, num clima de... naquele negócio. E uma pessoa que...
E ela estimulava as pessoas, né. As pessoas iam pra lá pra fazer música, iam pra lá mostrar o
poema, o livro que ia compor, ler a poesia que fez. E era uma coisa assim. Foi com ela, foi na casa
dela que eu comecei a fazer as coisas. Foi por causa dela. Ela era, pra mim e pra uma série de
outras pessoas, inclusive pro Hamilton, ela foi a figura determinante pra nossa vida. Uma figura
extremamente aberta, assim, e simples. Um mecenas sem nenhum centavo, ela era dura (risos), não
tinha nada. Ela vivia quase de favor. E recebia na casa dela, as vezes pra tomar uma sopa a noite, de
cebola, que ela fazia, umas coisas assim. Emprestava livro, a gente ficava conversando sobre o
livro que leu.  Era uma coisa de outra época,  né.  E política também, claro.  Estamos em pleno
regime...

Maurício: Tem uma ideia do Erik Satie, né?

Nestor: É.

Maurício: Nesse prelúdio.

Nestor: Tem. É. Ah, sim...

Maurício: Você escreve ao amor que ela tinha pelo Satie.

Nestor: É, exatamente. Ela tinha um... ela tinha alguns compositores que ela adorava: Brahms, Erik
Satie. Foi com ela que eu conheci Erik Satie. Ela botou o primeiro disco pra ouvir, pra gente. “Você
conhece?” Eu não conhecia Erik Satie,  né. Estamos vivendo numa época em que as coisas, as
informações hoje estão todas disponíveis na internet. Você vê o Erik Satie, na internet. Mas naquela
época era muito difícil você conhecer as coisas, tudo era na base de discos e não havia informação
assim. E ela conhecia, botou pra gente ouvir e aí comentou. Aí eu comecei a prestar atenção como
ela adorava aquilo, e eu gostei também. Uma figura de humor, né. Percebe-se logo imediatamente o
humor. E ela... aí eu fiz esse prelúdio pensando nela, né.

Maurício: Que é como se fosse um pouco baseado naquela...

Nestor: Exatamente. Baseado naquele prelúdio...

Maurício: na Gymnopédie.

Nestor: Numa Gymnopédie, né.
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Maurício: É aquele ritmo de... meio de valsa.

Nestor: É, eu usei.

Maurício:  É...  E  existe...  nos  Prelúdios,  existe  alguma  referência  a  prelúdios  de  outros
compositores, como Chopin, Villa-Lobos? Teria alguma referência direta?

Nestor: Olha, é... Nesses Prelúdios, é... Olha só, quando eu fiz os Prelúdios, eu pensei muito no
violão. Quando eu fiz, né. Eu fui pensando assim, o primeiro Prelúdio... E na composição, que eu
tava estudando composição. O primeiro Prelúdio é um negócio muito de acordes, sequências de
acordes e tal. Até na... a primeira versão é um pouco... meio caótica a sequência de acordes. Eu dei
uma ajeitada pra ver se... pra dar uma certa lógica em algumas vozes que caminhavam de uma
maneira meio irregular.  O primeiro Prelúdio. Eu pensei assim, o primeiro Prelúdio: acordes. O
segundo é um ostinato, né, que você tem uma... um arpejo. É uma linha tipo uma melodia, que
corre em cima. Terceiro Prelúdio, o terceiro Prelúdio é a influência de Baden Powell. Na verdade o
terceiro Prelúdio foi a primeira coisa que eu escrevi pra violão.

Maurício: É, tem um... tem uma coisa de bossa-nova ali no final, né.

Nestor: É, exatamente. Foi a primeira coisa, foi o primeiro Prelúdio que eu escrevi pra violão. Eu
escrevi  aquele  Prelúdio.  Era  um pouquinho diferente,  eu  dei  uma  acertada.  Quando ele  virou
Prelúdio  Miniatura,  eu  já  dei  uma  acertada.  E  no  final,  na  revisão  eu  ainda  fiz  umas
modificaçõezinhas pequenas, né. É o ré menor. O si menor, aquele em si menor eu queria fazer um
Prelúdio em arpejo.

Maurício: Em arpejo.

Nestor: Em arpejo. Pensando no violão, sempre.

Maurício: Sim, em texturas de violão.

Nestor:  Aí tem aquele da Marita,  né.  E o outro é...  pensando em...  pensando naquela coisa do
trêmulo, né, do violão, e também com aquela coisa do Baden Powell, do bater, né, um pouco mais
percussivo e tal. Na verdade eu não... sem, assim, muita coisa... Eu queria que fosse diferente, e
baseado naquele... o último Prelúdio baseado naquele negócio do... da introdução da Asa Branca.
Tá-tá-ti-ra-tá-tá-ti-ra-tá-tá-ti-ra-tá-tá-tá (cantado).

Maurício: Ah, tá. Tem uma citação, né.

Nestor: É. E é em homenagem ao Hamilton porque ele é da... é do Ceará, né, ele falava muito em
nordeste. Ele tinha uma conversa meio nordestina. Aí eu lembrei dele e homenageei ele. Então as
pessoas citadas ali, eu não sei se tem mais alguém.

Maurício: Tem o Sérgio Fonta que eu pesquisei, ele é um ator.

Nestor: Sérgio Fonta é um ator. É um amigo dessa época de colégio. Ele é uma das pessoas que
frequentava a casa... ele, é... da Marita. Poeta e tal. Começou a levar os primeiros poemas pra ela
ver, etc. Foi o meu primeiro parceiro de música. Ele fez, nós fizemos uma canção juntos. Isso em
1815, mais ou menos.

Míriam: Aí depois vocês fizeram recentemente.
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Nestor: Ah, sim. Recentemente eu fiz um trabalho em homenagem a Marita, justamente. Quando
ela morreu, né, ela faleceu. Ela tá aqui em fotografia, você pode ver lá. E uma moça que morava
com ela também, que... uma amiga nossa também, que morreu rapidamente, aí homenageamos ela
com uma peça chamada Homenagens.

Maurício: Ah, eu cheguei a escutar.

Nestor: Você escutou.

Maurício: Que inclusive você aproveita os Prelúdios Miniatura.

Nestor: Os Prelúdios, exatamente. Eu aproveitei o Prelúdio como som. Porque aquele Prelúdio foi
tocado pela primeira vez, os dois, na casa dela. Eu toquei.

Maurício: E tem uma narração por cima, né.

Nestor: É, exatamente. Eu toquei. A narração é feita pelo... o texto é do Sérgio Fonta, justamente.
Eu resolvi fazer uma homenagem a ela, logo depois que ela... tinha morrido a Marita, e logo depois
morreu a Marli. Aí a gente ficou muito, né... Aí eu falei, vamos homenagear as duas, porque é
preciso... as pessoas nem sabem a importância dessas pessoas pra gente.

Maurício: Claro.

Nestor: Vão desaparecer, mas não vão desaparecer da nossa memória. Vamos fazer uma obra. Aí
meu amigo topou. Eu até sugeri ao Hamilton fazer, mas ele... ele não quis fazer, ele não quis fazer
texto. Eu queria que tivesse a letra do Hamilton também, o texto do Hamilton, né. Mas ele... sei lá,
não entrou nessa. Aí eu fiz com o Sérgio, eu preferi até que fosse. Nós tínhamos uma relação
afetiva muito forte com essas pessoas. E o Eládio, que cantou a peça, gostou muito e tem cantado a
peça aí, pras pessoas. E conta a história, assim, das duas, né. Engraçado que o Eládio já teve aqui
várias vezes, e ele não viu a foto das duas que tá ali bem no meio do corredor.

Maurício: O Eládio é daqui do Rio mesmo? É isso?

Nestor: Ele é... o Eládio, ele mora aqui, né. Ele é paraguaio.

Maurício: Ah, tá.

Nestor: Mas mora aqui no Rio.

Maurício: Se naturalizou brasileiro.

Nestor: É, é...

Míriam: Acho que não.

Nestor: Naturalizou...

Maurício: Ele é paraguaio mesmo.

Nestor: Por antiguidade (risos). Tem oitenta e... oitenta e tanto, quase noventa. E tá aí, né.
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Maurício: Nossa! Ele conservou a voz, né?

Nestor: Conservou.

Maurício: O Concerto Simples, pra violão, a gente tava falando dele agora há pouco, que é uma das
tuas primeiras obras, né. Eu queria que tu falasse sobre o concerto.

Nestor: Como é que eu fiz? Eu tinha saído do curso do Guerra-Peixe. Na verdade, tivemos uma
desavença. Um desentendimento, por falta de explicação das coisas. Eu saí do curso dele. Aí eu fui
estudar  por  minha  conta  própria.  Na  verdade,  eu  estudava  por  conta  própria  já,  né.  Se  me
perguntassem como que eu... Eu aprendi com o Guerra-Peixe a estudar, mas eu sou autodidata.
Porque aí, meus professores vai ter uma série deles que eu não... que eu nunca conheci, né. São
livros e livros, né, partituras, essas coisas. E tinha um concurso de composição. Eu vi no jornal que
havia um concurso de composição pra orquestra, você podia escrever um concerto, alguma coisa
assim. Eu nunca tinha escrito um concerto, né. Nunca tinha feito uma peça pra orquestra. Tinha
feito orquestrações, mas não uma coisa assim, mais... de maior vulto, né. Tinha feito uma coisa
pequena, mas não grande. Aí eu falei, vou fazer um concerto. Aí, concerto em três movimentos...
Tradicionalmente são três movimentos, né. Aí eu falei não, vou fazer um movimento só. Aí fiz um
movimento desse concerto, quer dizer, originalmente não tinha a versão pra piano não, a versão pra
piano só apareceu recentemente. Eu fiz pra poder o sujeito estudar, né. Eu nunca pensei que ele
fosse gravar, como gravou. Pra mim era uma peça só pra estudar, tanto que não... Eu ouço, eles
gostaram, tudo bem. Mas eu prefiro o som da orquestra, porque é como tá pensado, né.

Maurício: Claro, é muito diferente.

Nestor: Foi feito assim. E eu não tinha pensado pra piano. Aí fiz pra orquestra e botei no concurso.
Não consegui nada com essa peça,  né.  E curioso que quem ganhou o concurso foi justamente
Guerra-Peixe, junto com Radamés Gnattali. Os dois ganharam, dividiram o primeiro prêmio. E eu
não recebi nada. Aí ficou aquela peça escondida lá num canto, né. Eu só voltei a pegar nessa peça
quando eu comecei a trabalhar com o  finale,  a escrever, né. Porque eu resolvi pegar as minhas
peças antigas, e a obra toda, e começar a transcrever pro finale. E ao fazer isso, fazia revisão, né. Aí
eu fiz uma revisão, sempre com o cuidado de não mudar muito a peça, né. Aí apareceu o concerto.
Esse concerto é isso. E a ideia do concerto é o violão, né, começar... Por isso se começa com a
corda solta, né, sem nota, né, só tocando as cordas.

Maurício: Coisa bem idiomática, mesmo.

Nestor: É, exatamente. O violão aparecendo assim com as cordas... Eu vou te falar, só pra ilustrar
esse negócio do violão com as cordas.  Eu dava aula de violão,  né.  Durante o período que eu
estudava com o Guerra-Peixe, eu sobrevivia, eu pagava as aulas com... dando aula. Não pagava as
aulas, pagava o material pras aulas, né. Livros, partituras, discos, que eu comprava um bocado de
livro, partitura, disco, e tudo importado, né. Só existia material importado. Hoje você baixa na
internet um bocado de coisa, baixa partitura, bastante gravação, você vê, né, gravações. Na época,
se quisesse ter, tinha que comprar importado. E era tudo caro, né. Sempre havia uma maneira de
você ter acesso às coisas. Aí pra ter papel de música, pra eu ter qualquer coisa, me movimentar,
tinha que...  tinha isso.  Eu vivia com a minha mãe,  era pensionista.  Eu morava com ela, e pra
estudar, ela não podia pagar nada, né. Mas pagava comida, né, a casa. A gente morava numa casa
própria. E eu... eu... é... Por quê que eu to falando isso, você perguntou uma coisa aí sobre... sobre o
concerto,  né.  Se você souber,  porque eu acho que eu saí  fora do concerto,  nem sei  porque to
falando isso, perdi...
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Maurício: Era do concerto.

Nestor: Tinha uma coisa a ver com o concerto.

Míriam: Você falou que você se aborreceu com o Guerra.

Nestor: É, exatamente. Bom, aí eu saí,  e fui e entrei no concurso. E que ganhei...  não, mas aí
ganhou o Guerra-Peixe. Eu não me lembro o quê que é. Agora... depois a gente lembra. Mais tarde.
Vou pular.

Míriam: Você não falou que você tinha... que você tinha saído das aulas, estudava com o Guerra,
porque você tinha se aborrecido com bobagem.

Maurício: Que você tava dando aula de violão...

Nestor: É, foi bobagem. Foi bobagem. Na verdade... Eu até posso dizer o que é que foi. Tá gravado,
que fique gravado aí. Ele queria que eu... é que é... Ele chegou pros alunos e disse assim, ele dava
aula em Copacabana. Ele tinha um curso. Ele atrás alugou uma sala, pra dar aula de música lá. E
tinha outras aulas também. Tinha aula de violão, quem dava aula era o Nélio Rodrigues.

Maurício: Era o intérprete do Guerra-Peixe.

Nestor: Exatamente, é. E também a Maria Aparecida dava aula de música lá, e tal. Dava aula de
leitura e escrita, que é teoria, né, teoria musical, mas só que ela dava de outra maneira. A maneira
dela  dar  era  uma  aula,  como  uma  maneira  de  se  aprender,  mesmo.  Em vez  do  sujeito  ficar
decorando... sabe, regras... Pra aprender a escrever mesmo, né. Saber ler. Ler de fato. E ele dava
aula lá. E ele disse assim: “Vou dar um curso em Niterói. Eu quero que você participe”.

Míriam: Tinha um coral

Nestor: É, tinha um negócio dum coral pra gente cantar lá em Niterói. E tinha todo dia, tinha que ir
e tal.

Míriam: Você não queria cantar e...

Nestor: É, eu não queria cantar. A primeira coisa era não querer cantar. Mas eu tinha um problema
pior do que esse, que era o seguinte: eu não tinha como ir pra Niterói e passar o dia em Niterói,
porque eu dava, vivia das aulas que eu dava aqui, e eu não tinha dinheiro pra comer em Niterói. Eu
ia ficar sem comer. Eu não quis dizer isso pra ele, fiquei com vergonha de dizer isso.

Míriam: Ele que ia querer pagar.

Nestor: É, ele poderia querer pagar, né. “Não, vai lá que eu pago o teu almoço”, né. E eu fiquei, eu
não vou falar isso. Ele já me dava aula de graça, né. Aí eu falei, não vou fazer esse tipo de coisa. Aí
eu falei: Maestro, o senhor vai continuar dando aula aqui no curso? Aí ele disse: “Vou. Não, vou”.
Então eu não vou, não. Ah, quando eu falei que não ia, ele me deu uma bronca daquelas, tremenda,
né, aí pronto. Aí eu saí fora, fui pra fora do curso dele. Foi por isso. E eu não tive coragem de dizer
que eu não tava indo porque eu não tinha dinheiro pra... Inclusive não tinha dinheiro pra ficar indo
e voltando, assim. Que o meu dinheiro era... a minha verba era contadinha, pra isso, pra aquilo, pra
aquilo outro. Tava tudo compromissado. Se ele saia fora, eu ia perder dinheiro, eu ia deixar de dar
aula. E eu dava aula de violão andando pela cidade. Eu saia com o violão, dava aula em casa e na



149

casa do aluno. Na época, o Rio de Janeiro não era essa bagunça que tá agora do trânsito. Mas você
rodava a cidade. Rodava, ficava num engarrafamento também, não tanto como hoje, mas era brabo.
Por isso, por isso que eu larguei o Guerra-Peixe. Ele só... Ele nunca soube disso. Morreu sem saber.

Maurício: Então foi... as últimas aulas foram assim já nessa época?

Nestor: É, foi no começo do ano de 73, que eu saí. Eu estudei com ele cerca de uns cinco anos,
mais ou menos. Acho que foram dois anos que eu fiz, depois mais três anos. Foram cinco anos de
aula, no total.

Maurício:  Certo.  E em 78 você escreveu os  estudos cromáticos,  né,  que a gente  até  olhou os
manuscritos, né. Eu queria também que tu falasse um pouquinho sobre essa obra.

Nestor: É, isso também foi pra um concurso de composição. A peça na verdade é essa aqui de cima,
a original é essa aqui, ó: Gradus ad Parnassum. Eu escrevi pra um concurso de composição na
Europa, né. Aí mandei esse negócio, isso é o original dela. Aí é um troço, ó. Mandei e tal,  aí
mandei... Naturalmente, não aconteceu nada, né. É uma peça... Nessa época eu tava... eu vivia às
voltas com o serialismo, então era... tudo era coisa serial, então eu pensava assim. Foi um época
que eu vivi só pro serialismo. Então escrevi. Aí depois eu fiz uma versão de 23, já pensando mais
no violão, né. Essa já tá mais amadurecida, do que aquele... do que aquela original. Isso foi tempos
depois.  Eu botei  78,  depois  teve  umas  revisões,  né.  Isso  eu  mandei  pra  algumas  pessoas.  Na
verdade isso aí não é uma obra pra se tocar. O que eu pensava era... porque o princípio dessa peça é
você botar os quatro dedos trabalhando...  da mão esquerda trabalhando de maneira igual.  Quer
dizer, obriga os quatro. Porque a mão esquerda, acontece em todos... as mãos, né, acontece em todo
instrumento, mas no violão é só a esquerda, né, que tá em jogo. O piano... O dedo mínimo no
violão não tem utilidade. Às vezes umas técnicas aí, malucas, tentam enfiar, mas eu acho difícil o
sujeito enfiar o dedo, né, a distância, né...

Maurício: É, tem que acaba... tem usado bastante, né.

Nestor: Tem usado, né.

Maurício: O Marco Pereira, por exemplo...

Nestor: Usa, né.

Maurício: Ele compõe muitas vezes usando acorde de cinco notas.

Nestor: É, você tem o dedo mais comprido do que o meu. O meu é mais curto. Pra mim, seria mais
difícil, por exemplo.

Maurício: É. Ele compõe de uma maneira que obriga você a usar...

Nestor: A usar o acorde.

Maurício: …os cinco dedos, né. 

Nestor: Ah, os cinco dedos.

Maurício: Que acaba sendo uma...
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Nestor: É um recurso.

Maurício: ...uma coisa que amplia, né.

Nestor: Principalmente pra sonoridade.

Maurício: Você pode fazer acordes de cinco notas, né, de forma mais livre.

Nestor: É, mais de qualquer maneira, a articulação do dedo com outro dedo fica difícil.

Maurício: É.

Nestor: Você não tem como fazer uma escala.

Maurício: É, pra outra coisa, pra escala, pra arpejo, isso já complica mais, né.

Nestor: Coisa que faz um piano, por exemplo.

Maurício: Exatamente.

Nestor: No piano você usa todos os cinco dedos, né. E é o equilibro, naturalmente com os apoios de
determinados dedos que usam mais, né, a passagem do polegar, e dedos determinados. Mas no
violão,  você na mão esquerda,  você...  os quatro dedos,  eles tem que ter  uma certa...  um certo
equilíbrio. Você tem que saber usar. E o dedo pior, certamente é o quarto dedo, né. É o quarto, né,
no caso. É, um, dois, três, quatro. É o quarto dedo, que é mais...

Maurício: É, o dedo é mais fraco, né.

Nestor: Mas fraco, e tem até exercício pra não sei o que e tal. Aí eu pensei em fazer com que eles
estivessem equilibrados. Então eles entram todos. E é um negócio serial.

Maurício: Então é uma obra serial mesmo.

Nestor: É uma obra mais pra estudar do que pra apresentar. Eu não vejo isso como uma obra, tocar
um negócio desse. Por sorte eles são pequenininhos, e tal. Você toca em menos de um minuto, né.
Não demora muito tempo cada um.

Maurício: A não ser que desmembrasse em duas partes, né, a série.

Nestor: É, pode. O sujeito pode tocar uma peça dessas aí, e tal, mas... E é tudo pequenininho, tem
até a minutagem. É tudo na base do segundo, né. É tudo segundo, 46 segundos...

Maurício: Eles são bem ágeis.

Nestor: É, eles são ágeis, e tal. É como exercício, mais, né. Foi o que eu pensei na época, né. Na
ideia, é essa.

Maurício: E você considera os estudos inovadores, em termos de técnica, de linguagem?

Nestor: Não, não, não.
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Maurício: Ou já tinha precedentes de tudo isso, assim?

Nestor: Eu acho que esse negócio de inovação, né... é julgamento de outros, né. Acho que você
faz... A música, você faz, você tem uma ideia, faz aquilo, né. Se tá inovando ou se aquilo tem uma
coisa, o sujeito nunca deve partir desse princípio. Há uma coisa de composição, aí. Inclusive o
jovem, principalmente. Atualmente tem... os jovens vão muito com essa coisa da composição. Ele
tem esse negócio do... “vou ter uma ideia que nunca ninguém teve”, né. Vou fazer isso, né. Aí ele
faz justamente, ele descobre a pólvora... Com essa coisa são descobertas a pólvora, né.... O que
mais? A roda...

Míriam: A alavanca...

Nestor: A alavanca (risos). Coisas desse tipo. Eu acho que não é por aí, não. A gente faz, tem que
fazer... compôr, só.

Maurício: É porque a impressão que dá, pelo menos no repertório brasileiro de violão, é que não
tinha nada parecido até então.

Nestor: É, pode ser, mas eu...

Maurício: Os estudos de Villa-Lobos, de Mignone, que era uma coisa mais nacionalista. Radamés
Gnattali...

Nestor: Exatamente. E o estudo geralmente são peças, né, assim de, eu já fiz até... Aí eu pensei em
fazer estudo mesmo. Quer dizer, de dedo. Porque ficou assim, são séries de dedos...

Míriam: você falou sobre a questão do negócio de ser chato, de tudo? Pra não ser aquele negócio
repetitivo, que você reclamava que... você ficava fazendo escalas...

Nestor: Ah, é que eu não falei isso pro Maurício. Eu... anos... alguns anos depois... Já não estou...

Míriam: Que esse objetivo... que você queria fazer um estudo que fosse agradável, não é isso?

Nestor: É, também, mas não... Mas isso aí é mais exercício, né. No caso, nessas peças... é que você
não conhece, né. Não tá sabendo dessas peças aí. Esses estudos, pra violão? Não, né? Não. Mas
eu... quando eu tava... por volta dos anos 70, e tal, eu conheci... final, 80, mais ou menos por aí, eu
nem me lembro quando. Eu conheci o Duo Assad, né. Moravam aqui no Rio, na zona... moravam lá
na zona oeste mesmo, né. Em Jacarepaguá que eles moravam. E eu conhecia o Sérgio, né, porque
eu fiquei amigo do Sérgio, do Odair. E o Sérgio foi lá em casa, me roubou umas partituras, né. Um
dia eu ainda vou cobrar essas partituras dele. Roubou mesmo. Ele disse assim: “Vou roubar.” Aí foi,
tomou.

Maurício: Pegou e levou.

Nestor: Pegou.

Míriam: Mas, se ele avisou, não é roubado.

Nestor: Não, mas foi quase à mão armada, né (risos).

Míriam: Você não reagiu?
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Nestor: Pois é, eu não reagi. Não, ele disse assim: “Você não tá tocando violão, e eu preciso dessas
peças. Você tem um bocado de coisa aqui que me interessa.” Aí foi, levou. É, levou, não tem nada a
ver. Mas ele tocou, né. Pegou o violão, começava lá, a gente brincava, ia lá em casa, tocava e tal. E
eu conversando sobre...  aí  começamos a conversar, tivemos uma conversa sobre o violão, e eu
perguntei pra ele sobre o estudo dele de violão, né. Como é que você estudou violão? Aí ele falou,
contou a história dele, aí eu preguntei: Você quando estudava violão, você fazia escalas? Ele disse
“Não.” Fazia arpejos? Exercício de arpejo, aquele do Mauro Giuliani, aquele negócio? Ele disse:
“Não.” Peraí, não? Você não fazia exercício de ligados, né, duplos, não sei o que, trêmulo? “Não.”
O que é que você fazia? “Eu fazia as peças.” Claro. Claro (risos). Pra que é que o cara vai perder
tempo fazendo escala (risos). Tem que fazer a escala da peça (risos). Eu falei: Claro, claro. O que é
gozado é o seguinte, se eu tivesse esse pensamento sobre o violão, eu tava tocando violão ainda
hoje. Porque eu tive a mesma coisa com a composição. A composição, pra mim, nunca teve nada
que me impedisse de compor o que eu quisesse. Nunca teve um... Como o Guerra-Peixe...

Maurício: Uma liberdade.

Nestor: Liberdade total, né, fazer o que você quiser. Mas o instrumento não, o instrumento teve
aquela coisa, tinha que ser assim, assim. E eu obedecia. Se eu fosse rebelde como eu fui com a
composição (risos),  eu estaria pelo menos tocando um violãozinho pra agradar a minha mulher
aqui. Não em palco, hein! Não em palco! (risos). Me tira dessa. Eu não ia tocar com você não,
Maurício. Nem com você (Míriam).

Maurício: E no caso dos estudos, você se baseou em outras séries de estudos, escritos por outros
compositores?

Nestor:  Não,  não.  Eu me baseei  no violão,  mesmo.  Aquela coisa  de ligados,  de fazer  ligados,
trêmulos, enfim, aberturas de dedo, né, aquela coisa, acordes fazendo... abrindo a mão, explorar as
possibilidades da mão...

Maurício: Explorar as possibilidades do violão?

Nestor: E da mão esquerda, né, e do violão assim. E a mão direita, fazendo exercício, pra se...
Agora, são exercícios, né. Eu chamei de estudos, mas comecei exercícios...

Maurício: E não... No caso, não existem versões, né, pra outros instrumentos?

Nestor: Não. Não, é, isso é exclusivo...

Maurício: Já é muito idiomático mesmo.

Nestor: É, exatamente, exclusivamente pra violão. Sem nenhuma... nenhuma versão.

Maurício: E eles nunca foram tocados, né? Em concerto, assim?

Nestor: Olha, eu dei pra umas pessoas. É aquela coisa, eu nunca soube se foram tocados.

Maurício: Nunca foi avisado, né.

Nestor: Não, você acabou de falar uma coisa, você ouviu... Você acabou de dizer pra mim, você
ouviu a Patrícia cantar a Cissiparidade, não foi?
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Maurício: Acho que sim. Tá nos 3 Ais, né, aquilo ali? Ou não?

Nestor: Não.

Maurício: Ou eu to confundindo?

Nestor: Tá confundindo, tá confundindo.

Maurício: Ah, é possível que eu não tenha ouvido.

Nestor: Porque ela disse que cantou lá em... na Itália.

Maurício:  Mas  ela  queria  fazer  comigo,  eu  me  lembro,  Cissiparidade.  A gente  colocou  no
programa.

Nestor: Queria fazer com você, né. De vez em quando aparece que disse que ouviu alguma coisa
minha. E eu nunca ouvi aquela peça. Já aconteceu várias vezes, o sujeito diz assim: “Ah, não, eu vi
aquela tua peça não sei aonde”, não sei o que lá, e tal. Eu nem sabia que isso tinha sido tocado. E
você fica sem saber. Tem muita coisa que eu não faço a menor ideia se foi tocado ou não. Tanto que
o meu site, eu só tenho aquilo que eu... que me disseram, né.

Maurício: Que tá documentado, né?

Nestor: É, documentado.

Maurício: Certo. E do mesmo ano é a Suíte Quadrada, né?

Nestor: É a Suíte Quadrada.

Maurício: E qual... o que você escreveu primeiro?

Nestor:  Não,  a  Suíte  Quadrada  já  é  outra  coisa,  né.  A Suíte  Quadrada,  eu  já  com...  já  tava
modificando um pouco a minha maneira de pensar em música, né. Porque você tem fases, né, você
começa... A música tem um negócio gozado, você começa com uma cabeça, depois você vai, passa
por... vai mudando, a medida que você vai estudando, você vai pensando. Eu... quando eu comecei
a conhecer os compositores contemporâneos, aquilo me deixou muito influenciado, né. É porque eu
tive uma época serialista, né. Serialista, mesmo. Eu ganhei um concurso na Europa, né. Tirei o
segundo lugar, não ganhou o primeiro prêmio. Que é outra história, negócio de concurso é outra
história. Mas com uma peça serialista. Na Alemanha, um concurso na Alemanha. E na época eu
estudava com o Guerra, eu tive a ideia de fazer uma peça fazendo aquilo. Aí apresentei a ideia pro
Guerra. O Guerra me virou com aquela ideia e disse assim: “Não faça isso! Não siga esse caminho!
Esse caminho não vai dar em nada!” Aí eu...

Maurício: A peça era pra quê? Pra orquestra?

Nestor: Não, não. É pra um septeto. Septeto clássico. Quarteto de cordas, quarteto violino, viola,
violoncelo, contrabaixo, clarineta, trompa e fagote. O mesmo... A mesma formação do septeto de
Beethoven.  Mesma  formação.  Conjunto...  tava  um  conjunto  alemão  chamado  Consortium
Classicum, um conjunto antigo, alemão, que tem diversas formações. E ele ia fazer uma turnê pela
América Latina... Europa e América Latina, e começou a... e abriu um Concurso Latino-Americano
de Composição, promovido pelo instituto Goethe, de Munique, né. E eu tava com essa ideia de
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fazer essa obra, né, do negócio, eu resolvi aproveitar essa ideia e fazer uma peça pro septeto. Com a
ideia que o Guerra-Peixe disse que não dava certo, né. Eu falei, eu vou fazer, o importante é manter
a ideia, né, porque...

Maurício: Insistiu na ideia.

Nestor: É, não, essa coisa, eu acho que... Eu sempre falo pros meus amigos aí, até pros alunos que
eu tive de música, que assim, se eu fosse ouvir as pessoas que disseram pra não fazer tal coisa, eu
não teria dado um passo à frente. Porque eu ouvi só um monte de pessoas que disseram pra mim
que eu não dava pra música, quando eu era jovem. Tinha a professora de piano, tinha o professor de
violão, a Yvonne disse: “Esse aí não quer nada.” O professor de trompete também disse que eu não
queria nada: “Esse nunca vai ser coisa alguma.” Um tal de ouvir isso na cara, assim, que eu tinha
13 anos, o outro eu tinha 15, depois tinha 16. Tomo mundo dizendo que eu não dava pra isso, né, na
época. Quanto mais dizia, mais eu ia, né. E o Guerra disse: “Não segue esse caminho.” Eu vou
fazer esse caminho que ele disse pra eu não seguir. Aí fiquei, passei cinco meses fazendo a peça. E
a peça foi premiada. Premiada no concurso, na Alemanha. E eles tocaram, né. Fizeram uma turnê,
tocaram, vieram pra... Foi a primeira vez que eu vi uma peça minha sendo tocada, de alto nível, né.
Um conjunto alemão, ou seja... Eu falo alto nível, não porque os músicos brasileiros sejam ruins.
Não, é porque os músicos brasileiros não ensaiam, né. O músico brasileiro é bom, eu acho que é até
melhor do que o alemão, se me perguntassem. Se me perguntassem quem é melhor, o músico
alemão ou o músico brasileiro? Eu diria: o músico brasileiro certamente é o melhor músico do
mundo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa de música. Mas é vagabundo, pra estudar, ou ensaiar,
não venha com a estória de ensaiar. Ele quer resolver com três ensaios e apresentar-se.

Maurício: É verdade.

Nestor:  O alemão não é assim, é um músico disciplinado.  Ele não vai entrar em palco se não
ensaiar aquilo, que aquilo ficar perfeito, né. Tem que tocar aquilo que não pode errar. Se ele sentir
qualquer insegurança, ele não entra. Ele só vai entrar se... Então nós vimos um negócio que era
dificílimo, a peça era extremamente difícil, e eles tocaram aquilo como se tivessem tocando, sabe,
um prelúdio simples assim, e tal, aquele prelúdio, o primeiro, que era do... Não sei qual deles é
mais o mais fácil. Um daqueles mais fáceis, o terceiro talvez. Bem fácil, assim, uma coisa bem
fácil. Eles tocaram aquilo, e tal. Eu fiquei assim com o queixo caído quando eu vi aqui na Sala
Cecília Meireles,  né.  Depois eu fui  conversar  com eles,  né.  Tinha um intérprete,  claro.  E eles
começaram  a  falar  comigo  sobre  a  peça,  né,  começaram  a  conversar.  Eles  tavam  muito
entusiasmados, né, com a peça, e tal. Contaram detalhes do concurso, que eu não vou revelar aqui,
não (risos). É... coisas que... Foi a primeira vez que eu ouvi falar como é que são, de fato, os
concursos, né. Depois eu passei, teve experiências maiores com concursos. Soube histórias cada
vez mais escabulosas (risos).

Maurício: Sim.

Nestor: Né, Publicaram. Tanto que o sujeito dizia assim: “ganhei o concurso tal”. É? Que bom pra
você, né. Mas é difícil. Concurso de instrumentista, de composição, é tudo muito difícil, em toda
parte do mundo. Inclusive a lisura do concurso você pode questionar, em todos. Há concursos que
são honestos. Mas acertar qual, é que é o problema. E eu passei pra ser serialista. Depois eu passei
um tempo serialista, mas aí, nessa época, por volta de 78, aí, não sei o que, eu comecei a me
entediar com isso. Aquilo começou a me incomodar, e eu comecei a voltar pra um... a escrever de
outra maneira, daí saiu a Suíte Quadrada. E Suíte Quadrada, por conta de serem quatro peças,
porque é uma modinha, porque é um samba,  né,  porque é uma valsa, porque é um choro, né.
Quadrada aí com dois sentidos, né. Porque são quatro, por são não sei o que. E essa peça eu fiz pro
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concurso aqui de composição.

Maurício: Fez especialmente pro concurso?

Nestor: Pro concurso, é. Ela foi... Ela foi... Era pra um concurso promovido pela editora Vitale,
junto com a Funarte. E... E foi apresentada, quer dizer, foi feito da seguinte maneira: você entrava,
pseudônimo, né. Eu recebi, eu morava... Eu morava no subúrbio do Rio, no Meyer. Foi engraçado
que eu recebi um telegrama comunicando que eu era finalista. E foi... e o carteiro bateu assim. Eu
tinha um... Eu botei, usei um pseudônimo Janjão de Baixo. Janjão por causa do livro do Mario de
Andrade, “O Banquete”, que tem um personagem que era um compositor chamado Janjão. E eu
botei de baixo porque tinha um personagem do próprio livro chamado Félix de Cima. Aí eu botei
Janjão de Baixo. Aí o carteiro disse assim: “Tem algum Janjão de Baixo aqui?”. Aí quando eu vi
aquilo, eu fiquei... aí eu fui ver. Você foi classificado, não sei o que. Foi mandado pro endereço do
pseudônimo.

Maurício: Sim.

Nestor:  Aí  eu  fui  lá  assistir.  As  peças  iam ser  executadas  publicamente.  Havia...  Eram dois
concursos, o de piano e de violão. Eu entrei só no violão. E havia um juri, que ia escolher as peças.
As peças, as classificadas, finalistas.

Maurício: Eles iam escolher nesse dia?

Nestor: Nesse dia...

Maurício: Da apresentação.

Nestor: Da apresentação. E os violonistas convidados foi justamente o Duo Assad. Não sabiam que
eu tava participando. Tocaram. Quem tocou a peça no último dia...

Maurício: Eles não tinham nem ideia de que tavam tocando a tua música?

Nestor:  Não,  pois é,  eles não sabiam.  Não,  eles tocaram,  tocaram a peça,  né.  Mas no dia que
tocaram, quem tocou inclusive foi o Odair, não foi o Sérgio.

Maurício: O Odair tocou completa?

Nestor:  Tocou a  peça,  a  Suíte,  né.  Tava  lá  no concurso,  né.  Aí,  depois,  lá  nos  bastidores,  no
intervalo, antes de resultado, esse negócio, aí eu encontrei com ele, aí ele disse assim: “Eu sabia
que a peça era tua.” O Sérgio, ele deliberou, ele ficou discutindo, “essa peça é do Nestor. Tenho
certeza que é”, e tal. Aí ficou dizendo. Como é que você sabia? “Ah, é o teu jeito de escrever, aí eu
vi  logo que era você.  Aí,  eu quando vi  você lá sentado,  eu disse assim: é dele mesmo.  Tá lá
sentado.” Os compositores tavam lá, sentados. Você sabia quem eram os finalistas, os compositores
na plateia, todo mundo no teatro, sentado. Aí a peça foi premiada, recebeu o 2º lugar, né. E depois
foi gravada posteriormente, né. Aí quando foi gravada, eu já tava trabalhando na Funarte. Havia um
compromisso da Funarte em gravar, e a Funarte não gravou. E foi gravado somente na época que
eu tava lá, né.

Maurício: Sim. Aí já foi o Sérgio quem gravou.

Nestor: Aí já foi o Sérgio quem gravou. Não foi o Odair, né. Que aí o próprio Odair disse pro
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Sérgio mesmo, lá, eu convidei. O Sérgio quis fazer um disco dele, solo, né. Sem separar do irmão.

Maurício: Ele fez o disco com as obras premiadas do concurso.

Nestor: É. Fez o disco com as obras premiadas.

Maurício: E o juri era formado por quem, Nestor?

Nestor: Olha, o juri eu não me lembro todos, não. Eu me lembro que era Edino Krieger, que era o...
foi convidado, o Marlos Nobre, que era o diretor do Instituto Nacional de Música. Edino Krieger, e
um outro, acho... era um outro camarada. Ou é um compositor ou é um regente. Acho que era... eu
acho que era o Henrique Morelembaum, que também era professor de composição da Escola de
Música. Que era regente e professor de Escola de Música, de composição. Eu não tenho certeza. Eu
não me lembro mais. Teria que pesquisar, eu não me lembro. Eles foram... tava os dois juntos, os
dois concursos, né, piano e violão.

Maurício: Você tem documentos? Alguma coisa de jornal?

Nestor. Tenho, tenho. Em algum lugar, eu tenho aí. Tudo em algum lugar. Mas você tinha que dizer
isso com antecedência (risos).

Maurício: Ta bem.

Nestor: Com uma antecedência.

Maurício: A gente tenta pra um próximo encontro. E a premiação era o que?

Nestor: A premiação e dinheiro e a edição da obra. E havia uma promessa do diretor do Instituto
Nacional de Música, o Marlos Nobre, de gravar, né. A edição da Vitale e um prêmio em dinheiro,
que eu não me lembro agora, não faço ideia quanto era. No outro concurso que eu falei pra você, lá
do Consortium Classicum, o prêmio em dinheiro e a apresentação da obra. Esses eram os prêmios.
Não a edição, não tinha nada disso.

Maurício: Então a premiação não previa a gravação, né, da obra? 

Nestor: Não, a premiação, não.
Maurício: A princípio, não.

Nestor: O diretor da Funarte é que na hora disse: “Vamos fazer um disco com esse negócio.” Aí
ficou nisso, a promessa, aí ficou um negócio registrado, mas não foi feito. Trocou o diretor...

Maurício: O concurso foi em 78?

Nestor: Setenta e... é, foi em 78, mas a... o prêmio saiu em... o resultado foi em 79, no começo de
79, que foi...

Maurício: E o disco já é de 81, né?

Nestor: O disco é 81, é, eu acho que é isso, é, 81. Foi gravado em 80. O disco foi gravado em 80. Já
o Marlos Nobre já tinha saído, o diretor do Instituto Nacional de Música era um outro, que eu
também não me lembro quem era. Não me lembro, da Funarte. Esqueci.
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Míriam: Estaria aqui? (Míriam traz uma pasta com recortes de jornal em suas mãos)

Nestor: Hum?

Míriam: Estaria aqui, alguma coisa?

Nestor: Ah, tá. Agora achar isso é que é... 80. É melhor você ir pra lá, pra aquele lado. Eu não vou
conseguir, não. Eu não vou conseguir, não. 79, 1979, deve ter alguma coisa aí, de informação. Isso
é recorte de jornal.

Maurício:  E você tem conhecimento de outras obras,  compositores assim, que participaram do
concurso? Que não foram premiados? Ou isso do pseudônimo realmente não...

Nestor: Não, não sei. Não sei dizer. Não sei dizer. Eu me lembro quem foi premiado. Foi premiado
o Amaral Vieira em piano... Não, ele fez violão.

Maurício: Mas ele foi de violão. Eu cheguei a tocar a peça.

Nestor: Foi. Márcio Côrtes, que recebeu Menção Honrosa. Márcio Côrtes era um violonista. Era
uma cara muito talentoso, de violão. Ele era guitarrista também, e tocava na Orquestra Severino
Araújo. Ele morreu de uma maneira trágica, morreu atropelado, sabe. Numa dessas saídas da... de
show, de madrugada ele foi atropelado. Ele era um cara muito simpático. Ele ia sempre me visitar
lá...  eu  trabalha  na  Funarte.  Nessa época  eu comecei  a  trabalhar...  nos  anos  79  eu comecei  a
trabalhar na Funarte, né. Exatamente esse ano, do concurso, mas meados de 79, já no Pro-Memus.
E lá, ia muito músico, né. Foi lá que eu conheci a maior quantidade de músicos, que eu não tinha
tanto conhecimento assim, de músicos dessa época, conhecia poucos. E aí, não... aí eu comecei a
conhecer muita gente. Nessa época, inclusive, depois que eu fui trabalhar, os meus amigos ali de
quase todo dia era o Sérgio Assad, o Sérgio e o Odair, né. Tavam todos os dias batendo papo sobre
música, né. Eu, tentando convencê-los a tocar o violão “livre” e parar com aquela frescura de ficar
obedecendo a empresário, como eles faziam. Eles tocavam...

Míriam: Olha, tem aqui...

Nestor: Oi?

Míriam: Tem um bocado de coisa aqui.

Nestor: Tem, né?

Maurício: E o Odair chegou a tocar mais vezes a Suíte? No teu conhecimento?

Nestor: Tocou. O Odair tocou... tocou a peça... O Odair tocou, o Sérgio tocou, aqui no Rio, mas...

Maurício: Em outros concertos?

Nestor:  Em  outros  concertos.  Mas  eu  não...  É  aquela  coisa,  eu  não  tenho...  não  tenho  essa
informação.

Maurício: Documentada.

Nestor: Eu tenho, talvez, documentado, um concerto que o Odair deu, porque foi num concerto
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pela Funarte, num projeto que a Funarte apoiava. A Funarte tinha muito, naquela época, muito
projeto de execução, né.

Maurício: Sim.

Nestor: E apoiava concertos pelo Brasil. Era um negócio... várias coisas, eram concertos de música
popular, shows, era uma coisa... Havia muito dinheiro. Tinha dinheiro, então quando tem dinheiro,
se faz muita coisa, né. E eles fizeram turnês, aí tocaram, agora eu não tenho... não tenho essas
informações.

Maurício: E eu queria, né, já que a gente tá falando dos Assad, né, que tu falasse um pouquinho
mais do contato, né, com eles.

Nestor: Ah, do contato? É, o contato que eu tive com eles foi muito dessa época, né. Eu perdi o
contato, depois que eles definitivamente foram pra Europa, eu perdi o contato com eles. Mas nessa
época, a gente ia... ele ia... a gente ia, eles iam muito lá no... a gente se encontrava muito, e batia
muito papo, com o Sérgio, né. Porque com o Odair, não sei se você conhece, mas ele é mudo, né.
Ele fala três palavras e...

Maurício: É, o Sérgio parece mais comunicativo.

Nestor: O Sérgio fala... fala mais do que eu (risos).

Maurício: Eu não conheço, mas...

Nestor: Fala muito mais do que eu. Mas o Odair era calado. E eu... E naquela época, uma coisa que
eu... porque... É difícil falar essas coisas, porque a... a gente, tando, estando ali, né, a gente... Eles
viviam sempre em grande dificuldade financeira, né. O negócio deles era assim, eles viviam como
todo músico, né, ganhando, faziam aqui, tendo dificuldade. Iam pra fora, faziam concerto aqui. E
morando lá não sei aonde. Eu dizia pra eles, né. Provavelmente outros amigos de música diziam
também, dizia assim: Vocês devem sair daqui, porque fazer o que, aqui? Não tem nada. Vai embora
daqui, pô. É melhor você ir lá pra fora, e começar a tocar. Porque tocando esse violão que você
toca, você vai arranjar algum lugar pra tocar. Começa na rua lá, e vai parar num teatro, alguém vai
te ver, né, se for o caso, né. E uma coisa que eu dizia pra eles, que eu achava que... Isso eu falei
muito com... principalmente com o Sérgio, né. O Sérgio ia pra minha casa, pegava o violão, em vez
de botar na esquerda, ele botava na direita. Tocava quase deitado, e tocava chorinho, samba, não sei
o que. Não tocava uma das peças que tocava no...

Maurício: Em concerto.

Nestor: Em concerto. Nenhuma delas. Eu disse assim, porque a pergunta, eu dizia: Porque você não
toca esse negócio no...? “Ah, não pode, como é que eu vou tocar isso no negócio”, não sei o que.
Ah, isso é besteira. Música é música. Você vai lá e toca, mistura. Segundo o meu conceito, acho
que música você pode tocar Bach...

Maurício: E hoje eles fazem, né.

Nestor: Bach, Schoenberg, Pixinguinha, entendeu... Tó Teixeira, fulano de tal, Beatles, sei lá o que,
Elvis Presley, canta também, tudo. Porque quem tá ouvindo hoje música, é um público habituado a
ouvir qualquer coisa. Não é um público do século XIX, do século XVIII, entendeu, do século XVII,
ou mesmo do século XX, antes de aparecer o disco e acabar de destruir as barreiras que existem
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entre a música popular e a música erudita, né. Não existe mais. O cara bota qualquer coisa. Eu
cresci, como eu digo, a minha formação, eu cresci ouvindo.... o cara pegava e botava um disco de
samba, de bossa-nova, botava Elizeth Cardoso e depois botava Tchaikovsky, ouvia a Patética,  a
Sinfonia, a 6ª Sinfonia de Tchaikovsky. Aí depois disso, entrava o Dilermando Reis, entendeu, ou o
Jacob do Bandolim, entendeu. Fazia-se uma mistura geral, e eu botava Beatles logo depois, ou
botava outra coisa qualquer, botava The Mama's and The Papa's, uma coisa do meu tempo, e tudo
isso era a coisa mais normal do mundo. Você virava o rádio, ficava ouvindo, era uma época que a
música se tocava em rádio, você ouvia tudo, uma coisa atrás da outra. Eu não via diferença entre
uma coisa e outra. A diferença estava só na pomposidade, na cabeça das pessoas, né. E eu... e essa
foi sempre a minha posição com a música, né. E eu falava: Você deve tocar esses negócios. Toca
esses negócios lá fora, que vocês vão... não sei o que. “Ah, não dá, porque os empresários...” Que
empresário, manda o empresário pra... né. Não tem nada a ver, você tem que tocar esse negócio...

Maurício: Porque tinha uma repressão por parte da professora deles também, né.

Nestor: É

Maurício: Da Monina Távora.

Nestor:  É,  exatamente.  Quando  eles  se  livraram  da  professora,  resolveram  serem  eles,
desmandaram. Eu acho engraçado que, quando eu vejo, quando eu vejo eles tocando, né... Eu perdi
o contato, né. Voltei a saber deles quando apareceu a internet, porque as coisas de informação...
agora o que é que anda fazendo os Assad, o que anda fazendo? Aí eu li. Quando eu vi os Assad, eu
disse: Ah, mas que coisa, quer dizer que vocês tão fazendo agora tudo, né? Como tinha de ser, são
vocês mesmo, né. E eu dizia pro Sérgio também: Sérgio, você toca violão, você fala tanto nesse
negócio de música, de composição, qualquer dia você vai compôr. “Ah, não, não tem condição, não
sei fazer isso.” Fala de música, entendeu, desse negócio, você vai acabar criando. Não tem como,
né. Não o Odair, sabe. Eu não achava que o Odair ia compôr. Mas eu achava que ele ia compôr.
“Ah, mas não, tem que estudar, não sei o que.” Que nada, toca aí, estudar, estudar é isso, é isso, é
aquilo, e tal, não sei o que. Anos e anos depois, né, eles tocaram aqui na Sala, eu fui assistir com a
Míriam até o... Né Míriam?

Míriam: Oi?

Nestor: Nós fomos assistir o concerto deles, né. E eu fui falar com eles. Eu não via... eu não os via
assim já tinha não sei quantos anos. Faz muitos anos. Eles tocaram um Concerto de... do Edino, né
Míriam?

Míriam: Não lembro.

Nestor: Não lembra, né, pra dois violões, né. Aí foi, vou falar com esses caras, eu não falo com eles
há muitos anos, vou falar com eles. Aí o Sérgio tava nos bastidores, lá, não sei o que, atendendo lá
os  fãs.  Quando ele  me  viu,  né,  ele  disse  assim,  ele  virou  pra  mim e disse:  “Agora  eu  estou
compondo.” Aí eu falei: Eu sei, eu não falei. Eu sei, pô, agora você tem um bocado... tá tocando, o
pessoal tá tocando as tuas peças, e tal. E aí eu fui falando...

Maurício: É tocado no mundo inteiro, né.

Nestor: É tocado no mundo todo. É claro, porque libera, né. O sujeito tava ali, inibido, inibido. Se
ele tem esse negócio, não é obrigado a compôr, mas se ele tem, sai,  né. Só não pode é ficar...
porque  é  proibido,  porque  não  sei  quem  não  deixa.  Eles  tinham  muito  esse  negócio  com a
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professora. Ela não era... Olha, ela era uma figura extraordinária. Mas ela fez um Duo Abreu, que
não é um Duo Assad. O Duo Assad... ela quis fazer do Duo Assad o Duo Abreu, né. O Duo Abreu
era um. O Duo Assad é outro. Você entende, sabe do que eu to falando.

Maurício: É outra personalidade, né?

Nestor: É outra personalidade.

Maurício: Isso da mistura que tu falou, né, de ouvir várias coisas e tal, e não haver diferença... A
Suíte Quadrada parece que tem um pouco disso, também?

Nestor: É, exatamente, é. Tem, porque a Suíte Quadrada é uma obra, né, pra violão. Eu... violão, eu
sempre componho pra violão, não sei se... porque é o meu instrumento, e sei o que é o violão. Você
tem que pôr a mão nele, né. Você não compõe no olho, imaginando a posição, não. Tem que botar a
mão nele. Se não botar a mão nele e não fizer... Você não tem que fazer, você não tem que ter
agilidade pra fazer. Você tem que ver se a mão vai fazer, né. Pelo menos uma digitação tem que sair
dali. Nem que seja... não seja a que o músico que vai tocar vá fazer, mas você tem que saber se
aquilo vai dar, né. Se não for assim, não vai. E eu fiz a Suíte Quadrada com o violão na mão, né.
Com o violão na mão. Eu não toco a Suíte Quadrada. Eu nunca toquei a Suíte. Eu não tinha “mão”
pra tocar a Suíte Quadrada.

Maurício: Você nunca tocou a Suíte?

Nestor: Nunca toquei.

Maurício: Os Prelúdios você chegou a tocar, né.

Nestor: Os Prelúdios eu gravei, eu fiz uma gravação, que se perdeu. Se perdeu.

Maurício: Você chegou a tocar em... na estreia, né, em concerto?

Nestor: É, eu... eu toquei, né, eu... Esse concerto aí é o seguinte, eu vou dizer pra você o que é o
concerto. Eu primeiro gravei,  principalmente pra Tia Marita,  pra Marita,  né, minha Tia Marita,
como a gente chamava. Eu gravei e dei de presente pra ela, por isso que eu não tenho. Eu fiz uma
fita K-7, gravei em casa e fiz, e dei pra ela, com essa gravação que eu fiz. Gravação caseira.
Míriam: É bom você falar sobre conceitos de música, o que você pensa sobre música.

Nestor: Isso mesmo, eu poderia falar sobre conceitos de música, não tem nenhum conceito sobre
música, né.

Maurício: É, isso é bom, também.

Nestor: Bom, é... a música é pra mim uma coisa única. Quer dizer, eu não vejo música como... As
vezes as pessoas falam assim: música popular, música clássica, música não sei o que, música... É
música. Não há nas outras artes esse tipo de definição tão clara assim, não. Você não tem teatro
popular, teatro erudito. Você tem teatro. Quando fala teatro popular, é um teatro folclórico, quase,
assim. É um teatro popular no nordeste, teatro popular do norte, e sei lá da onde... mambembe. Mas
esse teatro popular que é até respeitado, com livrinho, não sei o que, não tem a mesma... não é visto
da mesma maneira como acontece com a música. Acho que a música é única nesse negócio. Não
tem uma... tem uma literatura também, mas não é a mesma coisa. Tem a literatura. Tem o teatro.
Tem a poesia popular, tem a poesia, mas tem a poesia. E deveria ter também a música. Negócio de
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música erudita, é um nome horrível.  Música de concerto, é outro nome horrível. Porque tem o
concerto e tem o recital, né. É, concerto é uma coisa, recital é outra, né. É, música... Ou então
música artística, como queria o Mário de Andrade. O Mário de Andrade defendia música artística.
Até o Guerra-Peixe falava também música artística. Ou então falava música... música... música de
concerto. O Guerra-Peixe era músico da música de concerto. E havia o negócio da música popular.
Ora, quando você vê a música, música é música, é som, é... Você tem música... Na verdade, o que
existe  de  música  mesmo  é  assim:  música,  música  instrumental,  música  vocal  e  música
vocal/instrumental. Na música vocal, você tem só vocal, solo, né, aí tem duos, trios, aí não sei o
que, quartetos vocais, tem coro, córuns etc, etc. Aí tem coro misto, coro masculino, feminino, coro
infantil, coro não sei o que, coro não sei das quantas, né. E tem um coro com acompanhamento, né.
Coro com orquestra, coro com isso, coro com piano, coro com guitarra, né, coro com um conjunto
de rock.  Enfim,  você bota o que você quiser.  E solista e coro.  Tem essas coisas.  Tem coro e
orquestra. E a música instrumental, você tem orquestra de câmera, orquestra sinfônica, banda, só
orquestra de sopros, e tem... começa a diminuir, música de câmera, com os conjuntos diversos, e os
solistas. Isso é a música. Duos, trios, quartetos, né. Você vê um conjunto qualquer, por exemplo,
um conjunto de música popular, vou falar um conjunto bem típico assim, um conjunto do Rio, né,
que é também do Brasil, que sai do Rio, vai pro Brasil, o conjunto de choro. Você tem violão,
cavaquinho, né, violão de sete cordas, tem violão, o conjunto tradicional. Violão, violão de sete
cordas, né, um é base, o outro é não sei o que, o cavaquinho que faz também uma base, né. Você
tem de solista as vezes um bandolim, um cavaquinho, tem a flauta, clarineta, né, não seio que, e
pandeiro, a percussão com um pandeiro, geralmente o pandeiro e mais uma coisinha. Isso é nada
mais,  nada  menos  que  um  conjunto  de  câmera.  Você  tem  sopros,  cordas  dedilhadas,  né,  e
percussão.  Um conjunto típico de câmera.  Aí  você,  ou não é?  Claro que é,  né.  Você tem um
conjunto de rock and roll,  um conjunto básico de rock and roll  é aquele...  aquele negócio, né,
bateria, baixo elétrico, guitarra base, guitarra solista e vocal, né. As vezes até com... Ora, você tem
um conjunto de câmera, da mesma maneira. Tão conjunto de câmera quanto um quarteto de cordas,
quanto um quinteto de sopros, um quinteto de metais, as formas tradicionais, né. É tão quanto!
Tanto que eu falei, tava falando com você aqui. Quando um dos Beatles grava, né, o Paul Mcartney
grava Yesterday com quarteto de cordas, podia ser um quarteto de cordas, podia ser um conjunto de
rock, podia ser um conjunto de choro, um conjunto qualquer de instrumentistas, de qualquer coisa,
né. Não precisava ser necessariamente um quarteto de cordas, mas pra aquele efeito que ele queria,
tem que ser quarteto de cordas. Claro! Não tem nada de mais. Ah, que coisa estranha gravar... É um
conjunto. E a música foi inclusive a música mais famosa do conjunto, diga-se de passagem, no
mundo inteiro, mais gravada e mais repetida e cantada. Provavelmente tá sendo cantada agora,
nesse instante, em algum lugar nesse mundo. Então...  sendo apresentada em algum lugar desse
mundo. Então isto é a música. Agora, qual é a diferença que tem? Tem a diferença de trabalho
utilizado na obra. Você tem obras que duram um minuto, obras que duram três minutos, obras que
duram quarenta minutos, obras que duram três horas. Porque o sujeito escreveu uma obra de três
horas, ele tem que ter “mão”. Ele tem que saber fazer. Agora, ele é tão compositor quanto aquele
que fez uma canção ou um samba. O Villa-Lobos é tão compositor quanto o Cartola. O Cartola...
melhor dizendo, se o sujeito achar que é o contrário, então diz assim, Cartola é tão compositor
quanto Villa-Lobos. É, qual é a diferença? Ele fez uma canção. O Villa-Lobos também tem canção.
Só que o Villa-Lobos escreveu pra canto e piano, por exemplo. Ele tem pra outras coisas, mas
digamos, uma tradicional, do canto e piano. O Cartola não sabe escrever pro piano, escreveu só pro
canto. Se ele soubesse escrever pra piano, ele escrevia. Só que ele não sabe.

Maurício: Como o Tom Jobim, né, que fazia.

Nestor: É. Que vai até um ponto também. A formação dele vai até um certo ponto, né. Agora ele
tinha bem mais formação que, até do que ele mesmo fazia, né. Não tanto quanto as vezes ele tentou
fazer, né. Mas tinha muito mais do que ele fez. Tanto que ele foi arranjador, de música popular. De
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orquestra, inclusive, de rádio, ele foi arranjador de rádio. Eu tenho um arranjo dele aqui, escrito por
ele, pra Rádio Nacional. Ele tinha a maior formação, ele estudou coisas. Ele não se identificou a
esse tipo de coisa. Ele preferiu o caminho que ele viu que era o caminho dele. Ele se identificou
com o caminho, e foi excelente, naquela área. As vezes o cara se destaca numa coisa, por exemplo,
o Jacob. Choros e choros e choros, pra bandolim, né. Vários escritos. Inclusive ele lia bem, escrevia
e tal, tocou Concertos inclusive, escritos pra ele, pra bandolim.

Maurício: É, a Suíte Retratos, né.

Nestor: Exatamente. Ele tocou, foi escrito especialmente pra ele, né. Ele toca aquelas peças ali no
concerto,  lia  e  fazia  qualquer  coisa.  O  que  é  que  faz  dele,  como  um  músico  de  bandolim,
compositor que escreve pra bandolim, inferior ao Chopin, com os Prelúdios pra piano? O que faz o
Ernesto Nazareth inferior a Chopin? Vamos voltar ao Chopin. E Chopin, de separar do “Chopin só
fez pra piano”. Ele fez também dois Concertos, ele fez alguma coisa de câmara, mas ele foi pro
piano, assim como Tom Jobim foi pro piano, assim como outros. É tão compositor quanto, e a obra
é tão quanto. Quando eu era garoto, garoto adolescente, né, meu pai trabalhava na TV Rio. Aí eu
fui, eu ia à televisão, ele levava, eu ia pra televisão, pra rádio, e tal, aí eu ia lá, ficava lá sentado e
vendo coisas, né. Eu via passar os arranjadores, e tal. E eu... naquela coisa, entramos no auditório
da TV Rio. A TV Rio, aqui no Rio de Janeiro, era onde ficava o antigo Cassino Atlântico, na praia
de Copacabana, bem no posto 6, junto ao Forte de Copacabana. Só pra localizar, assim, onde é que
era. Hoje tem um prédio chamado Cassino Atlântico, né. Ficava numa casa, onde era o Cassino,
mesmo, que quando acabou o Cassino, ficou aquilo aberto e a TV Rio ocupou aquele espaço.
Assim como a TV Tupi ocupou o Cassino da Urca, na Urca, que era um cassino onde a Carmem
Miranda se apresentou, e uma série de outros artistas internacionais se apresentaram, né. Muito
bem. Então, eu lá na... e como era um teatro, tinha... Havia um teatro ali, também, lá dentro, com
um palco  lindo,  botava-se  uma  orquestra,  onde  os  programas  eram apresentados,  no  palco.  E
naquele momento, era ensaio de alguma coisa e eu entrei, não tava em atividade no palco, tinha
havido ensaio de alguma coisa lá, do próprio... do programa da noite, era de tarde isso. E eu entrei
lá e tava o Radamés Gnattali, sentado. Eu não conhecia, só de nome, né. E era amigo do meu pai.
Tinha feito arranjo pra música dele, popular e tal, não sei o que. Aí ele foi falar, apresentar: “Ô,
Radamés...”  Radamés era  uma figura mal  humorada permanentemente,  né.  Ele,  com uma cara
mesmo... O pessoal diz que ele era mal humorado, porque a única vez que eu tive contato com ele
foi essa na TV Rio. Aí ele disse: “Oi, Radamés, esse aqui é meu filho. Tá estudando música, tá
estudando com o Guerra-Peixe.” Eu tava começando a estudar com o Guerra-Peixe. Não, não, não.
Não tava ainda com o Guerra-Peixe não. Perdão, eu tava... eu ainda não tinha estudado, entrado
ainda pra estudar com o Guerra-Peixe.  Por volta de 1967,  66,  por aí.  Tinha 16 anos,  né,  tava
estudando música com o Elpídio. Era o meu professor assim, tava ali ensinando o negócio dele.
“Tá estudando, vai  ser...  talvez ele seja arranjador,  seja não sei  o que.” Aí o Radamés disse a
seguinte coisa pra mim... “Fazer música clássica.” Aí o Radamés: “Não tem música clássica nem
música erudita. Só existe música boa ou ruim. A música é boa ou ruim.” Aí virou pra mim e disse
assim:  “Tá  estudando  música?  Leia  Jean-Christophe,  de  Romain  Rolland.”  É  um romance  do
Romain Rolland. Quatro volumes ali. Ei Míriam, quantos era o Romain Rolland?

Míriam: Quatro.

Nestor: Quatro, né?

Míriam: Quatro.

Nestor: Quatro volumes. É enorme o livro...
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Míriam: Chato!

Nestor: É, chatos, e tal (risos). Aí ele falou, e tal. “Você quer estudar música, leia. Se você chegar
até o final, aí você vai ver se quer estudar mesmo.” Foi o conselho do Radamés. Ele disse um
negócio, que eu guardei muito, foi esse negócio: Não existe música clássica ou... existe música boa
ou ruim. Aquela frase ficou na minha cabeça, porque você sente isso, não é alguém que tem que
dizer, né. Aí é boa ou é ruim. Uma vez eu tava ouvindo pelo rádio, eu tava ouvindo um trio do... eu
tava ouvindo um trio, de palhetas, interminável. Trio de palhetas é oboé, corne inglês, eu acho que
é corne inglês, ou dois oboés, e fagote. Interminável, aquilo. Porque é quase trinta minutos de trio,
quase trinta  minutos  de trio.  Aí  eu falei:  Mas isso é  muito chato!  O estilo  é  Beethoven,  mas
Beethoven não pode ser. É tão chato que eu não acredito que seja Beethoven. Quando acaba, “Trio
não sei o que, opus, de Ludwig Van Beethoven.” Ah, Beethoven, é chato. Nem tudo é bom. Você
vê? Nem tudo é bom. Não é tudo bom o que você escreve. Não é tudo bom o que você toca, sabe.
O sujeito tem que entender que a gente... Pode ser bom, pode não ser. O cara, pode ser uma obra
totalmente...  fazer uma obra totalmente...  estrutura fantástica, analisada é uma obra-prima, mas
ouvir ninguém aguenta. Aí ninguém aguenta ouvir aquilo. Foi o caso do trio. É claro que tem que
ser chato. Não é que oboé, corne inglês e fagote é chato. Mas durante quarenta, trinta minutos
seguidos, né, quatro movimentos, né... Aquilo tem que ser dosado, né. O timbre chega um ponto
que cansa, é cansativo. Tanto que não é muito apresentado, e tal, passa a ser uma coisa assim. Tem
que ter... há limites pras coisas. Tem... tudo é dosado, tudo é dosado. Então, aquilo é ruim. Era
ruim, eu me... achei, minha opinião. Pode ser que muita gente goste desse negócio. E assim, é isso.
Você pode... vai ver que uma canção de três minutos é insuportável, e que uma obra de quarenta
minutos é fantástica, né. Fica ouvindo aquilo, e quando termina, você ainda diz assim: puxa, que
pena que já acabou, né. E você ficou lá quase uma hora ouvindo a obra, sem parar. É isso. Essa é a
minha posição com relação à música. É isso que eu escrevi pra violão, pra orquestra, pra tudo,
canção, seja o que for, né. Inclusive com um princípio que é o meu, assim, de escrever com essa... a
partir de um determinado momento. Primeiro eu escrevo pra eu gostar. Pelo menos é assim que eu
tenho me norteado. Eu tenho que gostar da obra, ou seja,  eu tenho que achar que a obra...  eu
gostaria de ouvir  aquela obra,  eu mesmo,  sabe.  Eu não,  já estou ouvindo a obra.  E depois eu
escrevo pro músico tocar, porque não existe obra no papel, né. A música, ela passa a ter existência
com o músico. Quer dizer, o músico aí, no caso, pode ser um solista ou um conjunto grande, né,
independente do que é que tá apresentando. Ele tem que se identificar com a obra. E quando ele se
identifica com a obra, ele toca a obra, ou apresenta a obra, ele passa a fazer parte dessa... desse
processo. A obra não pode existir só no papel. O papel é uma coisa. Existe aquele... Ele tem que se
identificar, porque ele precisa... aquilo tem que se relacionar com ele. Se ele não se relaciona com a
obra, não existe obra, né. Ela passa a ter existência com ele. Então ela vai depender dele, a partir
dali tá na mão dele. Ou ela morre, ou ela vive, né, com ele, né. E também ele não é final. Se a obra
é, por exemplo, pra violão, tem um violonista que toca, tem o outro que toca. Um toca de uma
maneira, o outro toca de outra. Qual é a maneira correta? Nenhuma é a maneira correta. A maneira
correta é a que ele tocou. E se tocou bem, é aquela. Se tocou mal, nenhuma das duas, entendeu?
(risos). Agora, as vezes a obra não tem nada a ver com isso, com o que tá no papel. O que o... Eu
vejo assim, como músico, aí eu to me olhando como músico, a música não pode ser superior à
mim. À minha execução. Eu tenho que dominar aquela música, porque eu que vou dar vida à ela.
Se eu to inferior, aí é o princípio alemão. O princípio do alemão, estão certos. Ensaiai-vos, né, até
dominar aquela obra e apresentar, e a obra é minha. Não tem padrão de interpretação. Isso é uma
das maiores  bobagens que se  inventou,  né.  “Não se  toca Chopin assim!”  Ah!  Ninguém ouviu
Chopin tocar Chopin.

Maurício: É verdade.

Nestor: Tem uma figura... eu vi o Mignone dando uma entrevista numa gravação, que eu achei
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fantástica. Ele viu Nazareth tocando piano. O Nazareth, ele disse que o Nazareth tocava assim,
muito mais lento do que o pessoal toca aí. Isso porque ele é velho, era velho, né. Eu conheci o
Mignone, uma figura maravilhosa, uma figura... uma meiguice total, né. E ele dizendo: “O pessoal
toca Nazareth pensando que é corrida de fórmula 1.” (risos) “Ele tocava assim.” Aí tocou do jeito
que ele tocava. “É assim que Nazareth tocava Nazareth.” Também é aquela coisa, ele é a única
testemunha, né. Não tem gravação do Nazareth. Acho que não tem gravação do Nazareth.

Maurício: Tem umas poucas gravações, né.

Nestor: Tem poucas.

Maurício: Que dizem ser dele.

Nestor: Ser dele. Pois é. É, e outros. E vai por aí afora, sabe. Eu acho que vai por aí afora. A
música... É aquela coisa, você... o professor disse que... o teu professor disse que tocaria a Suíte
Quadrada daquela maneira. Não tem que ser como o Sérgio Assad gravou. Não é padrão, aquilo. E
vou dizer  mais:  se  eu tivesse tocando a Suíte Quadrada,  eu não tocaria como o Sérgio Assad
gravou. Se eu fosse tocar. Se eu conseguisse tocar, eu não tocaria daquela maneira. E ele mudou um
acorde final do... como é que é? Do choro. Do choro, ele inventou um acorde lá. Aí eu falei: Porque
é que você fez isso? “Ah, eu resolvi fazer assim. Não pode, não?” Eu disse: Ah, pode. Quis mudar,
muda.  Foi  só o acorde final.  Se fosse  mudar  todo,  não.  Mas,  mudou o acorde final,  não tem
problema nenhum. Isso é a música. Não tenho... não tenho... Eu tenho... Será que você tem alguma
coisa a mais que eu poderia falar? É só você perguntar aí, que eu... eu falo muito, tenho...

Maurício: Tá bem. Você falou da modificação do acorde do Sérgio. Eu ia perguntar justamente
disso, se ele tinha modificado alguma coisa, na Suíte.

Nestor: Não. Eu vou dizer pra você uma coisa, sobre a Suíte.

Maurício: A impressão que dá é que ele modificou mais a questão de andamentos, alguma coisa
assim, né? Em relação ao que tá na partitura.

Nestor: É. Ele, quando gravou, ele gravou... ele não gravou direto, né. Ele gravou... O Sérgio tem
uma técnica, né. Os dois têm uma técnica que... daquelas que coisas que, você vendo, né, sabendo
deles, né... Os caras que tocam, né, assim, com a mão... tem a mão muito fácil pro instrumento, né.
Quando ele gravou, ele não estudou pra gravar. Ele estudou um pouco. Mas ele entrou em estúdio,
sabendo que estúdio tem aquela coisa da liberdade... Mas ele foi pra estúdio, sabendo que aquilo é
estúdio, então poderia fazer mais coisa. Então ele fez, né, planejou a gravação, e tal. Só que deu um
certo trabalho na hora de... o negócio. Porque hoje em dia... hoje em dia é tudo digital, é fácil. Mas
naquela época...

Maurício: Tinha que cortar a fita e emendar.

Nestor: Tinha que cortar a fita. Exatamente. É, na base da emenda. Então deu um certo trabalho no
final. E teve a peça do Márcio Côrtes, que o Márcio Côrtes pede uma pancada no violão. O Sérgio
disse: “Eu não tenho como fazer essa pancada como ele quer.” Aí eu fiz a pancada. A pancada é
minha (risos). Aí eu gravei com o Sérgio (risos). Eu gravei com o Sérgio Assad. Aí ele chega pra
mim... Ele chega pra mim, eu não me lembro, eu não conhecia a peça, a partitura da peça, né. Aí
chega... Aí eu fui ver, a peça tem acordes alternados, 7/16, esses troços todos. Ele disse assim: “A
pancada é aqui.” Agora que você me mostra isso. Eu vou ter que dar a pancada. “É, não...” Aí, tinha
um violão, parado lá, encostado no fundo do estúdio. Violão sem corda, até, não sei o que. E eu
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dava a pancada naquele negócio. Aí ele disse assim: “Eu vou fazer o seguinte, eu te dou a deixa.”
Aí eu falei: Mas, espera aí! Aonde é que é a pancada? (risos) Eu tava lá, um negócio na frente, ele
com a partitura na frente. Aí eu falei: Tá bom. Aí eu botei o violão aqui. Vamos lá, você me diz, aí.
Aí, primeiro fizemos um ensaio, né. Na primeira, errei. Aí ele disse: “Não, não sei o que lá.” Aí,
quando eu errei na primeira, eu disse assim: Vamos fazer o seguinte, esse negócio é meio difícil.
Vamos gravar direto. Gravar direto. Então eu falei: Se errar, né, se errar eu pego... a gente volta pro
negócio. Aí foi, eu acertei a pancada. Foi, a pancada foi de primeira. Aí, na segunda vez, eu errei.
Aí o técnico disse assim: “Mas é igual, né? A passagem é a mesma, né. A gente repete a mesma.”
Então não teve... não teve, a segunda eu desprezei. Então a pancada é a minha. Mas ele fez isso,
quer dizer, ele fez aos pedaços. Você perguntou porque isso? Você perguntou como foi a gravação,
né? Alguma coisa assim. Ah, sim, pois é. Na peça do... Ele deu umas... uns negocinhos, ele fez
umas coisinhas assim, que ele me disse, lá nas peças. Gravou. Ele falou: “Fiz isso, fiz aquilo.” Na
minha peça, ele resolveu falar: “Ah, vou fazer isso assim. Vou fazer isso assado.” Resolveu mudar
um pouco o ritmo do Samba, que ele queria fazer de uma outra maneira. Eu disse: Mas também não
vai mudar muito, né. “Ah, você podia ter escrito assim.” Eu disse: Eu não escrevi. Escrevi assim.
Vou fazer da maneira que você quer? Aí eu disse: Faz a peça que tá gravada. Ele fez, mas ele deu
uma modificada. Mas,  no concurso, quando saiu o resultado do concurso lá na Funarte, foram
abertos os envelopes, os compositores foram chamados ao palco. Fulano de tal, tá aqui presente?
Aí, o camarada levantava, ia ao palco, recebia lá, né. A plateia aplaudia, os outros ficavam com
inveja, esses papos, né. Os que não foram premiados ficaram. Na medida que iam sendo revelados
os vencedores. Aí eu fui ao palco. Aí veio um dos jurados, que eu não me lembro quem foi. Acho
que talvez tenha sido esse que eu fico em dúvida, se é o Morelembaum. Ele chegou e disse assim:
“A sua peça era muito boa, mas aquele último acorde do Choro que eu não gostei, por isso que eu
não dei o primeiro lugar pra ela.” (risos) Aí o Sérgio vai e muda o acorde. Botou aquele. Eu, se
fosse  fazer  a  peça,  deixava  como tá.  Tanto faz  (risos).  Não faz  nenhuma diferença.  O último
acorde? (risos). Qualquer acorde. O sujeito não dá um prêmio por conta de um acorde é ótimo. É
um argumento...  mais debilóide. Eu,  na época,  eu queria o primeiro prêmio, não por causa do
primeiro prêmio, mas por causa do dinheiro, que eu tava... (risos) eu tava precisando de dinheiro. O
prêmio era melhor, né, o prêmio em dinheiro.

Maurício: E tem algum manuscrito digitado pelo Sérgio ou Pelo Odair?

Nestor: Não.

Maurício: Da Suíte?
Nestor: Não, não, não. Não tem. Não há nada deles, assim.

Maurício: Tá. E a Suíte chegou a ser gravada pelo Roland Dyens também, né?

Nestor: Foi. Foi gravada no Festival Villa-Lobos...

Maurício: Concurso Villa-Lobos.

Nestor: Concurso Villa-Lobos, é. Que tinha... voltou a ter, inclusive, né. Deixou de ter, voltou a ter
o  Festival  Villa-Lobos,  que  tinha  um Concurso  de  instrumentistas  de  violão.  Eu  não  assisti  a
apresentação.

Maurício: É. Eu cheguei a escutar esse LP. Eu tinha uma cópia em K-7.

Nestor. Você tinha uma cópia?
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Maurício: Mas eu perdi, né. Eu não tenho mais. Mas eu cheguei a escutar.

Nestor: Eu recebi de presente depois a gravação. A Mindinha, né, foi, ela me deu o programa, a
gravação, porque eu não fui,  eu tava trabalhando nesse dia. Não fui.  Nem sabia que o Roland
Dyens depois ia se tornar uma figura conhecida, né. Ele não era conhecido naquela época, ele era
novo, na época.

Maurício: É, ele é super conhecido hoje (risos).

Nestor: E ele tocou a peça.

Maurício: É conhecido no mundo todo.

Nestor: Você conhece ele pessoalmente?

Maurício: Não, não. Pessoalmente, não.

Nestor: Eu até queria encontrar com ele, falar com ele um dia, e saber se ele... E... Mas eu nunca
tive oportunidade.

Maurício: É. E ele gosta do Brasil, né.

Nestor: É, ele gosta, ele é bem... É belga ou francês? Ele é francês, né?

Maurício: Mas ele tomou conhecimento da peça... o que? Através do Sérgio?

Nestor: Não faço ideia. Eu acho que... Não, havia o concurso... Eu não tenho certeza, mas acho que
o concurso apresentava...

Maurício: Ou era uma peça imposta?

Nestor: É, não, pois é, apresentavam uma relação de obras de autores brasileiros pra tocar. E ele
pegou a peça. Não sei como.

Maurício: Pela relação do concurso.

Nestor: Pela relação do concurso. Acho que o concurso fornecia a peça, eu não tenho certeza.

Maurício: Então a Suíte não chegou a ser tocada por mais ninguém, assim, né?

Nestor: Tem muitos anos isso. É, tem muitos anos. Você tá com quanto? Trinta e...

Maurício: Eu to com 32.

Nestor: Eu acho que tem mais do que isso (risos),  o concurso. Eu acho que foi 80, se não me
engano. Foi 80.

Maurício: É, eu sou de 81.

Nestor: 81, pois é. Foi antes de você nascer. Você tava sendo concebido, ainda.
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Maurício: E a Suíte chegou a ser tocada por mais alguém? Não?

Nestor:  Chegou,  mas eu não...  é...  Eu não tenho, não tenho esse...  Chegou,  sim. Chegou a ser
tocado por mais pessoas.

Maurício: Não tem a lembrança, assim, de quem toque?

Nestor: É, eu vou... Vou te dizer. Uma vez o Sérgio, o Sérgio veio com uma história pra mim, ainda
na época que eu tava na Funarte. Que eu saí da Funarte em 85. Antes deles irem, antes deles
ficarem definitivamente na Europa, ele me disse que tinha estado na Inglaterra. Ele disse: “Olha, eu
tive na Inglaterra...” Só pra você saber. “Tive na Inglaterra, e tinha um grupo de violonistas, tinha
um grupo de violonistas, estavam discutindo a tua Suíte.” Aí eu falei:  Como é que eles tavam
discutindo a Suíte? “Eles conhecem! Tocam lá, não sei o que.” Como é que tocam? Quem toca?
Como é que chegou lá? Eu não sei. Não sei. Eu sei que a peça foi tocada em outros lugares, mas eu
não faço a menor ideia, não sei te responder essa pergunta.

Maurício: Certo.

Nestor: Aliás, não é só essa peça. Uma série de outras, assim. Na verdade, as minhas obras todas eu
não sei responder isso. Não sei. Essa pergunta tá fora do...

Maurício: E sobre a música de câmara com violão? Que você tem bastante coisa nisso... disso, né.
Inclusive, mais do que violão solo.

Nestor: É, exatamente. Porque, porque... Por causa da...

Maurício: Você se sente mais à vontade?

Nestor: Não, não. É a falta de material pra isso. Eu não posso... eu não posso entender, o violão
sempre foi um instrumento mais brasileiro...

Maurício: Você acha que é uma lacuna que...

Nestor: Total, né. Eu falei assim: Como é que é possível que ninguém escreve pra violão e flauta,
violão e clarineta...

Maurício: É verdade.

Nestor: A minha intenção, quando eu fiz... Foi, a primeira série de canções que eu fiz, assim, foi
violão, além de violão... primeiro violão e canto, foi canto e violão. Pela mesma razão, eu disse
assim, canto e piano tem um monte, mas violão é o instrumento do Brasil, né. No Brasil se toca
violão do Amapá até o Rio Grande do Sul, né. O violão, é todo mundo tocando violão, né. E o
violão você leva, né. Piano, tem que tá lá, né. E bom. Tem que tá lá, e afinado, e bom, né, e tem que
ser um bom piano pra canto, né, pra acompanhar canto. O violão, o cara leva o seu bom violão, e
vai pra qualquer lugar e faz a coisa. Aí eu falei: Não tem canto. Depois eu pensei, não tem também
instrumento, né, não tem o violão acompanhando, como instrumento integrante de um duo, né, com
alguma coisa, aí. Então eu achava que tinha muito pouco, né. Então eu fiz uma série pra...  Eu
peguei as Canções de Amor, e outras canções, e fiz, transformei em Canções pra fagote e violão.
Uma série de Canções, dei pro Noel Devos, ele tocou as peças todas, né. Apresentou as primeiras
três. Depois apresentou o resto todo, todas as obras. Passou, inclusive, pra alunos também, Se me
perguntarem quantas vezes foi tocado, eu não faço a menor ideia.
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Maurício: Sim. E tem gravação desse repertório, Nestor?

Nestor: Não. Pra fagote, da estreia do Devos eu tenho a peça, da primeira vez que ele tocou, eu
tenho uma gravação. Acho que tá até no youtube, eu não tenho certeza. E depois eu resolvi fazer
adaptação pra outros instrumentos, as mesmas Canções. Eu fiz pra clarineta, né, que o Wilfried
tocou, aí fiz pra... é, pra clarineta, fiz primeiro clarineta, fiz pra outras coisas. Porque eu queria, na
verdade, era que tivesse, né. Porque são dois instrumentos também brasileiros, a flauta e a clarineta,
né. São instrumentos que encontram-se em toda a parte do Brasil. Clarineta e...

Maurício: E de mais importante, aqui, eu queria que tu falasse da suíte, né... Violão, Por Quem
Choras?

Nestor: Ah, Violão, Por Quem Choras?

Maurício: Que eu acho que é a tua última obra pra violão solo, né.

Nestor: Que é feita à pessoa... dediquei a você, né. E o nome Violão, Por Quem Choras? é pelo
Cavaquinho, Por Que Choras?, né. Por Que Choras, do Ernesto Nazareth. É o título, é.

Maurício: A inspiração do título vem daí? Ah, tá.

Nestor:  É.  E  uma coisa  que  eu  comecei  a  perceber  também,  aí  é  uma coisa  que você,  como
violonista, sabe disso também. É que o instrumentista, violão e outros instrumentos, em vez de
serem músicos pra tocar o instrumento, passaram a ser malabaristas do instrumento. O sujeito tem
que tocar a uma altíssima velocidade, fazer uma barulheira tremenda e pouco, né, pouco som, né. O
violão apareceu... Na verdade, foi o próprio Baden Powell que abriu esse... essa brecha.

Maurício: Precedente.

Nestor: Mas o Baden Powell eu vi tocar muitas vezes ao vivo. Muitas vezes, ao vivo. Eu não
apenas ouvi em disco, não. Baden Powell não tocava tudo assim, daquela maneira. Ele tem uma
influência muito grande do Dilermando Reis, e do Garoto, né. Que tocavam as coisas rápidas... O
Dilermando, nem tanto. O Dilermando não era chegado à rapidez, o Dilermando era chegado à
expressão, né. À expressão, à interpretação. E o Baden Powell tocava assim, também. Cansei de
ver o Baden Powell lento, fazendo coisas suaves, né, com aquele som de violão brasileiro. Aquele...
mas o som da seresta brasileira, né, que é o som do subúrbio, do interior, né, o som da janela, né, o
som da  noite,  né.  E  além do  violão  também mais  agressivo.  E  em vez  disso,  começou  a  se
desenvolver no país, não só no violão, mas também no bandolim, no cavaquinho, no piano, sabe.
Os pianistas que tocam tudo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, também. Tocam tudo
rapidíssimo, né. Vai tocar a Valsa do Minuto em trinta segundos, né, aquele troço. Aí quanto mais
rápido, melhor. E tudo perfeito! Sem erro. O cara não erra uma nota, não esbarra, e tal. E eu vi,
ouvia Segóvia esbarrando, vi o Baden esbarrando, vi, né... Enfim, eu vi, no violão aí, Dilermando
esbarrando...

Maurício: E não deixava de ser bom.

Nestor: É, que diferença faz se esbarrou? Hoje esbarrava, amanhã não esbarra, hoje erra, amanhã
não erra, sabe. Eu vi músico esquecendo a... parando no meio do concerto. “Esqueci. Vou começar
de novo”. A gente vê tudo isso, e hoje em dia passou a ser um negócio duma competição que o cara
não pode errar. Que não é só... Parece que o coração dele não tá mais presente, tá presente só uma
máquina de execução, e passou a ser uma norma, em todos os instrumentos. É clarinetistas tocando
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à 300 por hora, flautistas à 300 por hora. É tudo, parece que é Fórmula 1. Estamos na época do
acelerar, é a época o Porsche. Acelera na reta, em 80 metros, a 285 Km/h, como eu vi hoje, numa
reportagem. Isso... não é possível, uma coisa dessas, né. Isso não é... O cara que acelera até 280
numa reta, não vê nada, né. Ele tá preocupado com a curva que ele tem que fazer, lá na frente. Ele
tem  que  meter  o  pé  no  freio  no  momento  certo,  senão  vai  voar,  vai  parar  lá  no  meio  do
mediterrâneo, né. Então, a coisa que é a simplicidade, né... Por exemplo, vou falar do Yamandú
Costa, que é um cara talentoso, mas que... Também o Raphael Rabello. Dois violonistas. O Raphael
morreu cedo. Mas partia muito pra velocidade, também. Ele tinha mais sentido da interpretação,
porque ele tava mais ligado ao Dino. São as figuras que puxam ele “pra trás”. E tocou com pessoas
como o... o que morreu também, o Dominguinhos, tocou com o Paulo Moura. E as pessoas... E
gravou com o Dino, inclusive, né, e puxa, né, o cara quer fazer, e ele faz... Ele pode ser um pouco
mais rápido, mas ele puxa pra baixo, pro cara sentir a música, senão a música passa a não ser. E o
Raphael  tinha mais  sentimento.  O Yamandú também é um músico com sentimento.  Ele não é
desprovido disso. Mas ele é criado numa outra época.

Maurício: É outro estilo.

Nestor: É outra coisa. Ele quando gravou um disco com... Falando do Yamandú, no caso, gravou
um disco com o Dominguinhos. Ele deu uma entrevista na televisão, eu vi ele falando. Ele disse
assim: “O Dominguinhos me segurou. Porque o Dominguinhos fazia três notas, faz três notas e eu
desmancho aqui”. Ele faz... O Dominguinhos, né. E aquelas três notas, tá cheio de vida. E ele faz
380 mil e não tem...

Maurício: Não tem sentido.

Nestor: Não tem sentido nenhum, né. Aí ele teve que segurar. Aí ele passou a tocar pensando um
pouco nisso, embora eu acho que vida do negócio acaba levando o cara de novo. E isso, é... Você
perguntou sobre a...

Maurício: A suíte.

Nestor: A suíte...

Maurício: Violão, Por Quem Choras?
Nestor: É, eu comecei a pensar nos violonistas que eu vi, eu vi tocar. Os caras que tocavam, né. E
uma série deles que eu vi também, tem aquela lista toda atrás, né, que eu botei, né, de pessoas, de
nomes que cuja a música tinha um outro sentido. Que se tiver que fazer (imita com a boca o som de
tocar rápido), faz, mas não é esse o objetivo do tocar, né. Mas... porque a música não pode ficar o
tempo todo... você não consegue mais escutar coisa alguma, né. E esses caras, apesar do Baden tá
lá, e às vezes as pessoas dizem: “Ah, o Baden que é responsável, no Brasil, pelo...” Mas o Baden,
eu  vi  ele  tocar.  Eu  vi  ele  muitas  vezes  fazendo,  ele  tem gravações  dele  que  você  vê,  né,  o
sentimento dele tocando. Aquela coisa romântica, do próprio seresteiro, que é a formação dele. Ele
é de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Cidade pequena, Varre-Sai. Uma coisa...
Ele  foi  criado  no  subúrbio,  tocando  violão,  acompanhando,  com aqueles  caras.  O  Dino  é  o
professor dele, né, o Meira, ele vê essas pessoas, os seresteiros. Eu me lembro dele falando do
Dilermando Reis, né. Foi o primeiro que influenciou ele, o som, né. Não é possível a gente não ver
essas coisas. E isso tá sendo negligenciado. Aí eu falei, vou fazer uma coisa assim, aí eu peguei,
vou homenagear essas pessoas. Por que você tá chorando? Chorando por esse, porque os que estão
vindo aí,  não estão mais  pensando em violão.  E a própria composição,  né.  É,  o violão parece
abandonado, como instrumento, né. Como se não pudesse mais ter o... Sabe, como se... é como o
caso do piano, você vê, por exemplo, tocar o piano, o Chopin, no piano, é dificílimo. É dificílimo
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tocar, agora Chopin é romântico, né, ele tem sentimento. Você quer botar pra... botar dedo lá, só
toca Chopin,  porque ele bota.  Agora,  tem que saber botar  os dedos direito,  né.  Pra ser  aquela
música, sair música dali, e não sair exercício de velocidade, né. E a música tá indo pra esse lado.
Aí, por isso que ele tá... O violão é o meu instrumento, por quê ele tá chorando? Tá chorando
porque os músicos estão indo embora. Aí eu vi você tocando aqui, aí eu falei, um garoto novo
tocando, aí eu falei, eu vou botar pra você. Por isso que... eu falei assim, né. Espero que como...
você é jovem, aí, e outros... surjam músicos que pensem na música de maneira diferente dessa que
tá sendo interpretada. Pode tocar a suíte do... do Ginastera, que é difícil, né. Suíte não...

Maurício: A Sonata.

Nestor:  A Sonata  do  Ginastera,  ele  tem outras  peças  dificílimas.  Tudo  bem.  Mas  tire,  tire  o
sentimento daquela obra. Descubra o sentimento dela, em vez de descobrir só a dificuldade, né.
Acho que descobriram até como... É como aqueles Estudos do Villa-Lobos. Eu me lembro que na
época que eu estudava, eu estudei vários Estudos do Villa-Lobos, né, aqueles Estudos, cheguei a
tocar vários deles. E o primeiro tem aquela primeira coisa, que tem que dar uma parada pra poder
pular, eu não me lembro bem.

Maurício: É, tem os ligados, né.

Nestor: É onde tem aqueles ligados, que tem um momento ali que o sujeito pra apontar pro arpejo,
ele teria que ter que dar uma parada. E na hora, eu me lembro que, o Jodacil falando sobre aquele
estudo, já tava estudando assim. Aí ele disse: “Bom, aí, embora o Villa-Lobos não tenha, todo
mundo dá uma parada porque...  por  causa dos saltos  que tem que dar,  fica  difícil  de  pegar  o
negócio, lá. E a pessoa dá uma parada.” Então não tem que... pra dar essa parada, tem que dar... dar
uma parada, mesmo.

Maurício: É uma coisa orgânica, mesmo.

Nestor:  Dá uma respirada.  Tem uns malucos que tentam encarar o negócio.  Eu já vi até gente
chagar lá, passar. Mas aí, o cara tem que ser super veloz. E a música não é pra isso. Música é
música, é arte. Se a gente... É como eu disse, se eu faço música pra mim, pro músico, que o músico
e  eu  nos  entendendo  com a  obra,  a  gente  vai  alcançar  o  que  é  o  objetivo  final,  que  é  nos
comunicarmos com o público, né. Porque a música é feita pro público, não é feita pro músico, nem
pra mim. Nem pra eu mostrar pra outro compositor, pro crítico, né, pro musicólogo. Não interessa
isso. Isso não vai a lugar nenhum. E nem vai pro músico, músico ficar conversando com músico
sobre a obra. Não quer dizer nada, isso. Morre ali, né. É a música, é o público o destino dela, né.
Pra quê que é a música, afinal de contas? Pra quê que serve? É pra isso, né. E você tem que, no
momento que compõe, eu acho que é assim que o compositor teria que fazer, ele compõe, passou
pro músico. Assim como o músico, também que tá tocando, ele também tem que pensar que ele
também tá sentado ali. Ele tem que se pôr sentado, ouvindo a música. Ele tem que estar tocando
ouvindo a música. Tem que estar com a música. E o compositor tem que estar sentado ali, ouvindo,
como ouvinte, que aí ele tá igual a todo mundo ali. Essa é a minha estética. É uma estética simples,
não vai muito mais longe do que isso, não. Qualquer coisa, eu estaria inventando.

Maurício: Certo. E tem a versão pra orquestra, também?

Nestor: De qual?

Maurício: Que você fez dessa peça.



171

Nestor: Ah, sim, eu fiz uma primeira versão pra orquestra de cordas, é.

Maurício: Você fez primeiro do que a de violão, não?

Nestor: Não, não.

Maurício: Foi posterior.

Nestor: Já fiz violão, fiz uma versão pra orquestra. Eu vi a possibilidade de fazer pra orquestra de
cordas, né. Aí eu falei, vou fazer pra orquestra de cordas, com umas ligeiras...

Maurício: Diferenças.

Nestor: Umas modificaçõezinhas, mas é a mesma peça, né. Essa não foi tocada ainda não, acho que
não. A orquestra, não foi, não.

Maurício: E você se utiliza...

Nestor: Eu acho que só você tocou, a suíte.  Eu não sei se alguém já tocou, eu não faço ideia,
também.

Maurício: Eu também não soube de ninguém (risos).

Nestor: Isso é tudo difícil de saber.

Maurício:  E  tem,  no  caso  do  Baden,  do  movimento  do  Baden,  não  tá  baseado  em nenhuma
composição dele, mesmo?

Nestor: Não, não.

Maurício: É diferente dos outros movimentos.

Nestor: Exatamente. O primeiro eu criei em cima do Magoado, né, do choro Magoado. Exatamente
em cima, mesmo. Foi, foi deformando, né...
Maurício: É, tem o perfil melódico ali... é próximo, né.

Nestor: É como na pintura...

Maurício: A questão do ritmo, também.

Nestor: Tem uma coisa nas artes plásticas que eu acho gozado. O cara chega assim, por exemplo,
ali tá aquele retrato da Monalisa, né. Foi feito pela minha sogra. A mãe da... minha sogra, a mãe da
minha esposa, que tá ali sentadinha, bonitinha. O sujeito pega a Monalisa, pintada pelo Leonardo
Da Vinci, e pinta outra Monalisa, do jeito dele, e o outro faz. Isso, nas artes plásticas, é a coisa mais
comum do mundo fazerem. To citando a Monalisa porque é o quadro mais famoso do mundo, né.
Mas poderia... tem não sei quantos quadros disso, né. E tem uma série daquele pintor, o francês,
qual é? É o Monet, que fez a Catedral de Notre Dame? Ele pintando, da mesma janela, a Catedral
de Notre Dame, de noite, de dia, de tarde, de manhã, com chuva, com sol, com não sei o que, ele
pinta, com neve. Ele pinta, do mesmo lugar, a mesma Catedral, a mesma coisa. A música fica meio
assim, o sujeito tem uma obra, “não, é intocável”.
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Maurício: Então é uma inspiração da pintura.

Nestor: É, exatamente. É inspiração da pintura...

Maurício: É uma ideia da pintura.

Nestor: Que é livre nessa coisa, e a gente fica com a coisa de... Eu não to... Por isso que eu botei,
né, boto. Eu não to... Já fiz isso com outras obras, também, né. Você... eu não to plagiando o...
como e que diz? O Magoado, né, do negócio. Eu to homenageando o Dilermando Reis, lembrando
dele. É como se eu quisesse... é como se eu tivesse tocando o Magoado com os meus olhos, né. A
mesma coisa com a seguinte que é o Manhã de Carnaval do... Feita em cima, aí já é um pouco
diferente a forma de trabalhar...

Maurício: É, eu tava tocando outro dia e, basicamente, são as harmonias do Manhã de Carnaval.

Nestor: Exatamente, é. E tem inclusive a melodia, tá lá, disfarçada, assim.

Maurício: Tá ali pelo meio. É que tem muito contraponto ali, né.

Nestor: É. E a outra, a do... a do João Pernambuco é a valsa... a valsa...

Maurício: Sonho de Magia.

Nestor: Sonho de Magia, né. Que é bonita, a peça, aquela valsa, uma beleza de valsa. Eu fiz em
cima, não exatamente em cima, ela não tá... Nem o Magoado tá exatamente, não é botar acorde,
nota, entendeu. Mas é aquela coisa se olhando o João Pernambuco. É como se eu tivesse tocando o
João Pernambuco, e dizendo assim: João Pernambuco, sabe, não esquecer de João Pernambuco. O
violão  chora  pelo  João  Pernambuco,  sabe,  não  porque  a  música  tem  que  parar  em  João
Pernambuco, ou em Dilermando, ou no Baden. Não, a música tem que ir adiante. Mas ela não tá
indo adiante. Ela precisa ir adiante. O violão quer. É como se o violão dissesse: eu quero mais
obras de violão, como esses e outros, que talvez estejam fazendo, que eu nem consigo tocar, né.

Maurício: Aquele estilo lá do Baden, tem... acho que tem outras obras tuas que tem um pouco
daquilo ali, né?
Nestor: É aquela “batida” do violão, né.

Maurício: O Pensando Nela... que eu cheguei a tocar com o Wilfried.

Nestor: É, tem a ver. É a “batida” da bossa-nova, né, básica, né.

Maurício: Tem aquela batida.

Nestor: É a “batida” do samba da bossa-nova. Eu não fiz exatamente como o Baden tocaria, sabe,
que eu não quis fazer aquilo, sabe. Eu pensei assim, eu faço como se fosse realmente o Baden ou
pra lembrar? E pra lembrar o Baden, tem que ser ritmo, né.

Maurício:  Mas  a  gente  vê  que  é  um  estilo  bem  próximo,  assim,  né.  Aquele  estilo  de
acompanhamento do Baden.

Nestor: De violão, o violão bossa nova, né. O violão que o Baden fazia, mais do que outros. Não é
o violão João Gilberto, que o pessoal diz aí, que é outra coisa.
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Maurício: Tá certo.

Nestor: Tá bom?

Maurício: Eu acho que é isso.

Nestor: É isso?

Maurício: Tem... Tu até falou de pintura, e uma das perguntas minha era essa, se você buscava
inspiração,  né,  em pintura,  em poesia,  essas  coisas  assim.  Mas  eu  acho  que  tá  parcialmente
respondido.

Nestor: Eu não sei pintura, não. Eu não sei nada de pintura (risos). A especialista em pintura é a
minha sogra, né. Mais ou menos.

Maurício: Mas você aproveita ideias, assim, da pintura.

Nestor: É, eu gosto. Eu gosto muito de ler, né.

Míriam: Arte é sentimento.

Nestor: Arte é... arte é sentimento. Eu acho que é... é coisa. Na minha formação, viu, Maurício, eu
vi muito teatro, sabe. Vi muitas peças de teatro. Então o teatro... eu gostava muito de ver teatro. O
teatro adulto, o teatro infantil, o teatro não sei o que. Vi muitos atores conhecidos, gente, conheci
atores, conheci... Vi muito cinema, muito filme, né, muito cinema, bom né. Teve uma época que a
televisão mostrava bons filmes mesmo. Eu não via o cidadão game, pra você vê, duas vezes na
televisão.  Pela  televisão.  Coisa  que  hoje  em dia  não  passa  um filme  que  preste  (risos),  nas
televisões. Nem nos canais pagos, né. Passa um, as vezes um ou outro. Mas se via muito, lia muito,
dentro do possível, e tal. E li muito, né, gostava muito, sempre gostei muito de ler, literatura e tudo
o mais, e poesia. Então tudo isso tem influência sobre a gente, né. Tudo isso influencia. Nada tá
separado. Não só a música, né.
Maurício: É, que até o meu professor falou que tem uma vocação literária, né, o título das obras.

Nestor: É porque gostar de ler, gostar de... É arte, né, arte é arte. Ela ou é do som, ou é da imagem,
ou sei lá o que. Enfim, é a comunicação através do... É uma comunicação diferente. É gozado esse
negócio da arte. As pessoas as vezes se preocupam com a crítica do cara escrevendo: “Ó! Fulano,
obra, não sei o que”. Pra mim, nunca teve a menor importância, isso, né. Tanto que eu tive crítica aí
que o cara me deu... baixou o cacete. Eu sempre gostei do público, sabe, a coisa do... Embora eu
não tenha... não sou muito bom de palco, mas eu gosto de ver o trabalho no palco, meu, né, assim.
Outros, claro. Meu, assim, no palco, porque expõe ele lá. E que essa relação seja uma relação legal.
Eu  sempre  falo  assim,  uma  das  frases,  talvez  a  melhor  crítica  que  eu  já  tenha  levado,  tenha
recebido, foi uma vez numa Bienal que eu tava, né. Era um quarteto, com flauta e trio de cordas.
Era o quarteto Praise, né.

Maurício: Acho que eu cheguei a escutar. Tu colocou no youtube, né, eu cheguei a escutar.

Nestor: É, acho que... tá lá? Eu não me lembro. Então... então eu tava sentado na plateia, onde o
quarteto tava tocando na frente, no palco. Eu tava na plateia e tinha... o público tava ali. Eu tava no
meio do público, né, sentado, próximo ao... aos músicos. Eles tocaram, e tal. Quando...

Míriam: Quatro movimentos, né. Uma suíte, né, toda...
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Nestor: Quatro movimentos, uma suíte, tipo uma suíte, né. Um dos movimentos, quando acabou
um dos movimentos, uma moça que tava atrás, né...

Míriam: Falou assim: “Aí, que lindo!”

Nestor: “Aí, que lindo!”, sabe. Eu tava na frente. Pô, aquilo ali, eu quase chorei na hora, né (risos).
Aí ela...

Míriam: Quando acabou a peça que agente viu que era ele, ela ficou sem graça.

Nestor: Pois é (risos). Aí...

Maurício: Aí chamaram pra ficar de pé.

Nestor:  Aí  chamaram,  levanta,  fica  de pé.  Ela  ficou sabendo que  o  cara  da  frente  era  o cara
compositor (risos). Eu até queria falar com ela, mas eu também sou tímido pra virar e falar, mas
eu... mas realmente, aquilo... Ela nem sabe que ela me tocou muito com aquele comentário. Muito
mais que... quando acaba um concerto, que vem músico falar com você: “Ó, maravilhoso!” Ah, ok.
Nunca se sabe se é maravilhoso pela frente e “é uma droga isso” por trás (risos). Então não faz
muita diferença, isso. Eu prefiro essa coisa espontânea, né, essa coisa. Isso... como eu tive muitas
experiências assim, por não me verem, eu não ser conhecido pela cara, né, estar no público...

Míriam: Conta aquela história do coral, que não tem nada a ver com o violão, mas é bonito aquilo.

Nestor: Qual?

Míriam: Dos corais começarem a cantar a sua música.

Nestor: Ah, sim, isso talvez esteja naquele texto. Eu fiz uma peça pra... É, não tem nada a ver com
o negócio. É um adendo.

Maurício: Não, tudo ajuda. Tudo...

Nestor: A reação do público, né. Eu... eu trabalhava na Funarte e recebi um telefonema do Ronaldo
Miranda, compositor que trabalhava no Jornal do Brasil, era crítico de música do Jornal do Brasil,
na época. Extinto Jornal do Brasil, não existe mais, acho que só na internet. E ele... e havia um
concurso de corais que o Jornal do Brasil patrocinava, né, um concurso anual que era assim, era...
Compositores eram convidados pra fazer peças de confronto, e os corais vinham, do Brasil todo
vinham pra participar desse concurso. Quer dizer, se quisesse e tal, né. Vinha do Rio, São Paulo, de
Minas, não sei o que, de onde tinham corais que tinham condições. E havia coral infantil, coral
juvenil e coral adulto. Havia também coral masculino, feminino, alguma coisa assim. Então ele
convidava compositores pra fazer a peça de confronto, e o coral vinha, tinha que cantar aquela peça
de  confronto e  um repertório  deles,  né,  pra...  Só  a  peça era  obrigatória.  E  eles  pediam a  um
compositor brasileiro pra fazer. Ele me telefona e pede pra fazer uma peça de confronto pra coral
juvenil. Eu nunca tinha feito. Eu perguntei: O quê que é um coral juvenil? Ele disse: “Um coral
juvenil é um coral entre doze e dezoito anos.” Aí eu falei: Você tem algum exemplo de peças de
concurso? Era o sétimo concurso, né. Já tinha, tem que ter alguma coisa pra trás, né. Um exemplo
pra ouvir, pra saber que tipo de linguagem era usada.

Maurício: A tessitura...
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Nestor: A tessitura, essas coisas todas. Que tipo de linguagem se faz, né, o quê que era mais comum
fazer, pra não... não adiantar. “Não, então tá, eu vou mandar as peças.” Eles editavam as peças todo
ano. E ele falou pra mim assim: “Olha, é um desafio, porque o Santoro...” O Santoro, Cláudio
Santoro, tinha sido convidado, ele não quis aceitar por que achou pouca a grana que iam pagar. Não
era não! Pra mim, eu achei aquilo uma grana boa, mas aí o Santoro não quis fazer...

Maurício: O Santoro não aceitou.

Nestor: Não aceitou, provavelmente porque tava ocupado, né, ia compor, “vou parar de trabalhar
pra isso.” Mas ele demorou a responder que não queria fazer. Ele deu uma semana pra eu fazer.
Chegou: “Você tem uma semana pra fazer a peça.” (risos) Aí eu falei: Me manda material. Aí ele
mandou material, eu fui ver as peças anteriores, aí olhei e falei: Bom, mas isso é um horror! O
pessoal de 12 a 18 anos cantando esse troço aqui, isso é um horror!

Maurício: Não tinha nada a ver.

Nestor. Não. Eu pensei, pô, isso não pode. É garotada, tem que ser uma coisa que tenha a ver com
adolescente, e tal. Aí o quê que eu fiz? Eu peguei uma peça que... uma música que eu tinha feito
com um amigo meu, com o Hamilton Vaz Pereira, quando eu tinha dezoito anos, , né, que é... Era
uma coisa instrumental,  né,  que eu ficava...  ficava arpejando no violão a melodia,  né.  Era um
negócio... era quase um prelúdio pra violão. No final se cantava, o pessoal cantava assim: “Quando
eu penso em Sônia, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir.” Quando eu penso em Sônia,
né, insônia, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. Aí eu fiz aquilo, fiz... harmonizei pra
coro e fiz a peça harmonizada pra coro. Aí eu falei: Ah, bom, aqui já tem a peça. Aí eu fiz uma
Ária, né, uma coisa como uma Ária. Aí eu falei: bom, eu preciso fazer um recitativo antes. Aí eu fiz
uma  carta.  Aí  botei  lá:  “Prezados  senhores...”  É,  prezados  senhores.  Carta  datilografada,  tudo
bonitinho, pra ser lido pelo coral. Pra no início do coral, lia no início, depois eles cantavam a Ária.
Aí  botei,  né.  “Prezados  senhores,  é  com grande  prazer  que  lhes  apresento  a  minha  peça  de
confronto, destinada à corais mistos juvenis, que concorrem ao 7º Concurso de Corais do Rio de
Janeiro, concurso promovido pelo Jornal do Brasil.” Ponto, né. “Desejando boa sorte a todos os
corais concorrentes. Aproveito a oportunidade para expressar... MEUS PROTESTOS! De estima e
consideração.”  Botei  meus  protestos.  Tudo  isso  tinha  lá,  piano,  pianíssimo,  não  sei  o  que  lá,
fortíssimo,  né. Eu botei quatro  f.  Fortíssimo. “MEUS PROTESTOS! De estima e consideração.
Assinado, o autor.” Aí eu pensei, isso é uma brincadeira, a garotada vai gostar. Vai gostar dessa
música, e tal, conto uma piadinha. Aí eu botei lá: “Peça de Confronto pra Coral Misto Juvenil,
Descontraído!”. Pra cantar aquilo descontraído. Aí os corais apresentaram a peça. Vários corais
juvenis, vieram de todo o Brasil, do Rio e etc., de São Paulo, não sei o que, Minas, enfim, mais...
Enfim, Goiás. Eram lugares onde tem muito coro, aí vieram, veio um bocado de coro pra cá. E eu
fui assistir. Eu fui a todos os concursos, assistir. E vi a garotada, lá. Numa das vezes... Ah, não, eu
fui assistir. É, assisti todas as vezes. Numa das vezes, eu avisei o Hamilton, né: Hamilton, você
precisa ouvir a peça. Tá lá. E ele foi lá. Chegou, a Sala Cecília Meireles abarrotada de gente, coral
chama muita gente, né. Já tem o pessoal do coro, a família do coro, o público, então era uma coisa,
aquilo ficou abarrotado de gente. A Sala é grande, o espaço, você conhece a Sala Cecília Meireles?

Maurício: Eu tive uma vez. Tive.

Nestor: É grande, e tal,  a plateia. Mas era gente saindo pelo ladrão, do lado de fora. Era uma
multidão, assim, aquele troço, né. Aí ele ouviu, chegou a ouvir a peça, foi apresentada por um
único coral, que tinha outras categorias, né. E ele foi justamente no dia que iam escolher os corais
finalistas. Já havia até a segunda fase, alguns corais iam pra fazer final. Ele assistiu a peça. Aí a
gente ficou lá, tava, aquilo tava abarrotado. Cantor, a plateia. Acabou, e tal. Aí parou. O Juri foi se
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reunir pra escolher o negócio. Aí ele ficou lá batendo papo. De repente, você começa a ouvir a peça
sendo cantada por toda... por toda a Sala. Todo o auditório! Tudo, era o público, eram os corais
cantando a peça sem regência. O som que saiu, aquilo emocionou a mim e a ele, né. A gente ficou
lá, e eu falei: o que é isso, que coisa, né. É, eu disse assim. E eu fiquei ali, eles não sabiam que a
gente tava lá. Não sabiam nem quem era eu nem quem era... E tava lá o coro cantando, tinha gente,
sons cantando ao nosso lado, atrás, em pé. Era gente espalhada, as pessoas não tavam agrupadas em
naipes,  elas saindo cantando cada uma a sua voz em corais diferentes,  né.  E cantaram aquilo.
Aquilo foi uma grande emoção pra gente, né. É isso que é. Eu acho que a música é isso que a
Míriam queria que eu falasse, né. A música é isso.

Maurício: É gratificante.

Nestor: É gratificante. É quando você vê, vê à volta da coisa, que é... é o destino final, né. Você não
tem que fazer uma obra-prima toda vez. Mas, pelo menos, faça o melhor possível pra que aquela
seja a sua obra-prima.

Míriam: Pelo menos agrade o público e o artista, né, que vai tocar, né.

Nestor: Exato, né. Tem que haver, é como eu to dizendo pra ele, eu falei pra ele, tem que haver
uma... essa cumplicidade, né. Na verdade, é quase uma parceria, é uma parceria. É o músico, é o
compositor, é o público.

Míriam: É uma geração de uma obra, né.

Nestor: É uma obra coletiva, quase. É uma obra como... Na verdade, é uma... é uma... como é que
é? De artesão? Não. Uma oficina de artesão, onde tem o mestre, né, que é o mestre, e tem os que
trabalham junto, e sai o produto final, né, que é a música, no caso. E tem o destino, que é o público.

Míriam: Porque se fosse só, como você falou, pela... pela rapidez, pela eficiência, você botava um
computador tocando.

Nestor: Ah, sim.

Míriam: Não é a mesma coisa, né.

Nestor: Não, não é a mesma coisa.

Míriam: As pessoas continuam querendo ir ver o músico ao vivo. Tem gravado. Na gravação, tira,
limpa, e tudo o mais. Mas a música ao vivo tem emoção, né.

Maurício: É, a música vem do ser humano, mesmo.

Míriam: Pois é. Se a pessoa retira a emoção da sua apresentação, porquê que as pessoas vão lá,
assistir, né? Então realmente...

Nestor: E o músico tem certamente que se livrar daquela... do estigma de que tem que ter orgulho,
pra você é... A interpretação é esta! Isso é uma mentira deslavada. Porque mesmo que o compositor
diga que a interpretação é esta, é a como ele vê. Mas se ele não tá tocando, né. Se eu fosse músico,
um compositor chegasse pra mim: “Tem que ser assim.” Eu ia dizer assim: Então vai e faz, né.
Assim como eu toco um instrumento, tenho que depender do outro, né. Se ele tocar, e fizer, aí tudo
bem. Ah, bom. Então tá. Mas aí você vai lá e toca, porque tem a sua maneira. Existe a destruição
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geral da obra também (risos), pelo músico, né. Mas também tem a criatividade do músico em cima
da obra, fazer a música...

Míriam: É, às vezes você vê duas, né, duas pessoas fazendo a mesma peça, e as duas são lindas, né.
Duas completamente diferentes...

Nestor: Exatamente.

Míriam: E as duas são lindíssimas.

Nestor: Exatamente.

Míriam: Você: “Ah, qual é a melhor?” Não, as duas são lindas.

Nestor: São diferentes.

Míriam: Não tem como...

Nestor: São diferentes. E esse negócio da peça de confronto foi gozado, com isso eu pude ver
vários corais fazendo diferente um do outro, a mesma peça. O que tava escrito eles não fizeram,
nem  todos  fizeram  o  que  tava  escrito,  mas  todos  eles  gostavam  daquele  negócio:  MEUS
PROTESTOS! Garotada, imagina, né. No meio de uma carta formal a beça, né, escrito, o cara não
acreditava (risos). E depois o negócio do “insônia”, né. Ah, termina com um bocejo, né (ah). O
coro adorava aquilo, né.

Maurício: É uma brincadeira, né.

Míriam: E também quando eu penso “em Sônia” e “insônia”, né. Um trocadilho da coisa.
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ANEXO B – PROGRAMAS DE CONCERTO
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Programa do violonista Roland Dyens, executado na semifinal do Concurso Villa-Lobos, em 1980 
(Brasil)
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Suíte Quadrada executa por Sérgio Assad 19 de maio de 1980
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Execução do Choro Enigmático (Suíte Quadrada) por Gaetano Galifi em 1995
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Execução da Suíte Quadrada em São Paulo (1979)
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Programa da primeira audição mundial da suíte Violão, Por Quem Choras? (Portugal, 2006)
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Primeira audição alemã da suíte Violão, Por Quem Choras?
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ANEXO C – PARTITURAS



188



189



190



191



192



193



194

Primeira página de Gradus ad Parnassum (1975)
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Última página de Gradus ad Parnassum
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Capa da Suíte Quadrada (Editora Irmãos Vitale)
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