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Resumo: O presente artigo trata da peça para piano solo Jaboatão da compositora,
pianista, cantora, maestrina e professora Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos
(1918–2001) composta no ano de 1962. Musicista versátil e com grande atuação
dentro do cenário mineiro, Carmen Vasconcellos, desenvolveu uma constante
atividade como compositora deixando um legado aos músicos e pesquisadores para
ser analisado, editado e divulgado por meio de pesquisas e performances. Desta
forma, apresentamos uma breve biografia da compositora, uma análise musical e a
primeira edição crítica de Jaboatão. Acreditamos que tais informações trarão à luz os
aspectos relevantes de sua escrita musical, contribuindo também para que parte de
sua obra seja divulgada. Por fim, acrescentando ao repertório pianístico brasileiro um
trabalho que julgamos consistente em sua escrita e expressividade.
Palavras-chave: Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos. Música brasileira. Piano.
Edição. Análise.
Title of the paper in English: Composition for solo piano by Carmen Sylvia Vieira de
Vasconcellos (1918-2001), Jaboatão: a biographical, analytical and critical edition of
the score
Abstract: pianist, singer, conductor and teacher Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos
(1918 - 2001) composed in 1962, up next: Jaboatão. Versatile musician and with great
performance within her state, Carmen Vasconcellos, as she was known, developed a
constant activity as a composer, leaving a legacy to musicians and researchers to be
analyzed, edited and disseminated through research and performances. In this way,
we present a brief biography of the composer, a musical analysis and the first critical
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edition of Jaboatão. We believe that such information will bring to light the relevant
aspects of her musical writing, also contributing to the dissemination of part of her
work. Finally, adding to the Brazilian piano repertoire a work that we consider
consistent in its writing and expressiveness.
Keywords: Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos. Brazilian music. Piano. Edition.
Analyses.

Introdução
O nome da musicista Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918–2001),
conhecida como Dona Carmen, esteve diretamente atrelado à sua carreira docente,
principalmente após o seu ingresso no Conservatório Mineiro de Música em 1945 que, em
30 de novembro de 1962, foi acoplado à Universidade Federal de Minas Gerais – como
Escola de Música da UFMG. (REIS, 1993, p.4). Mesmo diante de sua atuação, a professora
não se limitou apenas ao viés do ensino, mas somou esta oportunidade à sua criatividade
musical que, aliada ao seu principal instrumento de formação, o piano, ampliou suas
habilidades na área da música como a do canto, a regência e, se não a principal, a de
compositora.
Carmen Vasconcellos nos deixou um legado, por meio de suas obras, que
contemplam tanto fins didáticos, como os solfejos e ditados melódicos escritos com
dificuldades progressivas, quanto obras destinadas a performance musical presentes
dentro das atuações de câmara, canto e piano, coros infanto-juvenis e adulto, e piano solo
(RENNÓ, 2018, p.3). Todavia, grande parte de seu acervo encontra-se ainda em
manuscrito e desconhecido do público em geral. Também, registramos que são escassas
as realizações de performances de interpretação de sua obra nos palcos, limitando-se,
muitas vezes, ao ambiente interno da Escola de Música da Universidade Federal de Minas
Gerais - EMUFMG.
Atualmente, a obra da compositora tem recebido olhares acadêmicos, por meio
do registro de trabalhos, evidenciando o valor de sua criação artística. Desta forma,
pretendemos contribuir para a divulgação de parte da obra de Carmen Vasconcellos, por
meio de sua peça para piano solo intitulada Jaboatão, composta em 1962, na cidade de
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Belo Horizonte - MG. Destacamos que a obra pianística foi escrita em uma fase de
maturidade musical da compositora.
Acreditamos que Jaboatão se trata de uma composição com valor estético e
artístico considerável representante de um diálogo com os gêneros populares brasileiros
e midiáticos de uma época. Para a confecção deste artigo apresentaremos um breve relato
contendo dados biográficos sobre a compositora, dados sobre o manuscrito, uma análise
a fim de elucidar a linguagem musical de Carmen Vasconcellos e uma edição crítica de sua
partitura.
1. Breve biografia de Carmen Sylvia Vieira de Vasconcelos
Mineira de Alvinópolis, Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, nasceu em 20 de
fevereiro de 1918. Seus pais, Caetano de Vasconcellos (s.d.) e Francisca Vieira de
Vasconcellos (s.d.), descenderam de famílias onde as diversas expressões de arte como a
música, a poesia e o teatro fizeram parte do ambiente cotidiano. Tal vivência refletiu,
naturalmente, na criação de seus filhos os quais desfrutaram deste legado, imersos nesta
atmosfera musical na qual, também, Carmen Vasconcellos estava inserida (RENNÓ, 2018,
p.9). A seguir, destacamos um excerto extraído da revista Alterosa, contendo a entrevista
realizada em 15 de janeiro de 1960 por Naly Burnier Coelho (s.d.) junto à compositora,
em que narrou sua vida musical nos anos de sua primeira infância e adolescência.
Importante mencionarmos que tal documento nos trás à luz informações pertinentes
sobre Carmen Vasconcellos sobre suas experiências musicais, turnês, composições e as
diversas formas de atuação no campo da música.

Fig. 1. Entrevista de Carmen Vasconcellos - revista Alterosa - 15 de janeiro de 1960.
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Não nos restam dúvidas que tais vivências musicais, desfrutadas durante os anos
juvenis, contribuíram para a sólida formação musical de Carmen de Vasconcellos como
também foi um fator determinante para sua escolha profissional. O estudo do piano e do
canto abriu um leque de possibilidades em sua atuação profissional e, Carmen
Vasconcellos tornou-se professora, maestrina de coro e compositora (SANTOS e CASTRO,
2017, p.3). Descrita pela crítica do jornal Estado de Minas em 04 de outubro de 1959 como
“uma artista que o Brasil ainda não descobriu”, Carmen Vasconcellos compôs obras para
piano solo, dois pianos, canto e piano, canto coral (infanto juvenil, misto e feminino),
solfejos, ditados, arranjos, harmonizações folclóricas, vocalizes e hinos. Ainda, nesta
mesma matéria de jornal, a compositora relatou que seu acervo contabilizava “pouco mais
de uma centena”. Deste montante, apenas uma parte foi editada. Boa parte de seu acervo,
ainda em manuscrito, está guardado na Biblioteca da Escola de Música da UFMG. A seguir,
na Figura 2, apresentamos a ilustração da capa do Cancioneiro infantil, uma das obras
editadas de Carmen Vasconcellos. O cancioneiro data de 1958 e é formado por 30
melodias populares para voz e piano, destinadas a crianças pertencentes aos cursos de
pré-primário e primário:

Fig. 2 – Obra publicada - Cancioneiro Infantil - Carmen Vasconcellos, 1958.

Ainda, na Figura 3, destacamos uma foto da compositora examinando o seu
Cancioneiro infantil, 1958, extraída de sua entrevista à revista Alterosa, a seguir:
4
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Fig. 3 – Carmen Vasconcellos examinando o Cancioneiro infantil – foto retirada do material da
entrevista concedida à revista Alterosa em 15 de janeiro de 1960.

Em relação à sua carreira docente, Carmen Vasconcellos ingressou como docente
no Conservatório Mineiro de Música, posteriormente denominado EMUFMG, no ano de
1945 e ocupou o cargo de professora substituta efetivando-se, logo depois, em 1946. Nos
anos de 1950 tornou-se professora catedrática responsável pelas disciplinas de Teoria
Musical e Solfejo. Permaneceu na instituição por 37 anos e se aposentou em 1983
(RENNÓ, 2017, p.16). A seguir, destacamos uma fala da professora doutora Sandra
Loureiro de Freitas Reis (s.d.), ex-diretora da EMUFMG, na qual aborda sobre a
competência revelada pela emérita professora:
No auge de seu funcionamento, o Curso de Formação Musical esteve sob
a orientação da Professora Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos, uma das
mais notáveis figuras do quadro de docentes da história da Escola de
Música da UFMG, tendo exercido uma influência extremamente positiva
na vida acadêmica, por seu talento, competência e dedicação (CASTRO e
SANTOS, 2017, p. 5).

Sua atividade artística, como maestrina, esteve ligada ao coro belorizontino da
Catedral da Boa Viagem intitulado Pró-Hóstia. O grupo foi criado em 1938, era constituído
por vozes mistas e contemplava em seu repertório obras dos gêneros sacro, profano e
folclórico (ALTEROSA, 1960, p.33). Para este coro, Carmen Vasconcellos interpretou
obras consagradas do repertorio musical, escreveu composições autorais e realizou
arranjos de músicas de compositores renomados tais como Dorival Caymmi (1914–2008)
e Ari Barroso (1903–1964) sempre trazendo para a sua música os aspectos musicais de
nossa brasilidade. O coro realizou turnês por várias cidades mineiras e nacionais. A seguir,
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na Figura 4, apresentamos uma ilustração de Carmen Vasconcellos em uma de suas
performances corais:

Fig. 4 – Carmen Vasconcellos regendo o coral da Catedral da Boa Viagem, Pró-Hóstia.

Em relação à sua carreira como pianista, Carmen Vasconcellos gravou e
interpretou algumas de suas composições e de colegas compositores a fim de divulgar o
repertório no Brasil e no exterior. Carmen Vasconcellos faleceu em 29 de novembro de
2001.
2. A compositora
Segundo a própria Carmen Vasconcellos, a gênese de sua arte composicional
proveio de experiências cotidianas com a vida e com a natureza: “na maioria das vezes, a
gente compõem como resposta a uma emoção” ou, em se tratando da natureza, “sinto a
música ali, no local; às vezes volto de um passeio com a melodia toda completa”
(ALTEROSA, 1960, p.16). Vários dos lugares por onde a compositora passou como o
estado do Paraná, praia de Camburi no Espírito Santo, Itapoã na Bahia, Veneza na Itália,
dentre outros, lhe serviram como fonte de inspiração para a criação de suas obras quer
seja na composição de melodias, arranjos ou letras. A seguir, citamos um trecho de sua
fala à revista Alterosa na qual a compositora revela parte de suas experiências
composicionais:
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[...] ora a inspiração vem da Bahia; em um passeio à praia de Itapoã, com
uma turma de alunos, isola-se, a contemplar a paisagem: casas rústicas de
pescadores, coqueiros, cujas folhas o vento fazia tocar a areia, redes,
mulheres costurando. E, poucas horas antes de apresentar em público o
côro do Conservatório Mineiro de Música, ensaia com o mesmo a canção
que o mar lhe inspirara: “A beleza dêste mar faz encantar; Minha alma
triste sempre a meditar” (ALTEROSA, 1960, p.28).

Segundo Santos e Castro, 2017, Carmen Vasconcellos iniciou a composição de
canções na década de 1940. Apesar de que a compositora poetizou muitos dos versos de
suas canções, sua preferência pessoal estava em musicar versos de poetas
contemporâneos como Belmiro Braga (1872–1937), Bastos Tigre (1882–1957), Cecília
Meireles (1901–1964), Carlos Drumond de Andrade (1902–1987) dentre outros, pois,
segundo a sua opinião “a música lucra em qualidade, quando aproveita um texto poético
de outrem” (ALTEROSA, 1960, p.28). Algumas de suas composições para canto e piano
são: Canção (s.d.), Cantiga III (s.d.), Diagonal (1965), Saudade (1976), Sombra suave
(1966), Ismália (s.d.). Em relação aos aspectos e elementos musicais empregados por
Carmen Vasconcellos para a composição de suas obras e arranjos, Freitas, (2005), em sua
monografia, nos fornece mais detalhes, a seguir:
[...] Carmen Vasconcellos se notabiliza pelo bom gosto melódico e pela
fácil aproximação do público, pelo emprego criterioso de constâncias
rítmicas brasileiras associadas a harmonias bem elaboradas e mesmo
inovadoras, sempre distantes dos apelos fáceis e “popularescos”, e por ser
construída sobre um considerável conhecimento idiomático do piano e
da voz. (FREITAS, 2005, p.3)

Referente à suas composições para a formação coral, não encontramos registro
do início desta atividade, porém, deduzimos que a partir de sua vivência como maestrina
dos coros Pró-Hóstia, Conservatório Mineiro de Música, coro feminino e coro infanto
juvenil, tal prática tornou-se uma constante na vida da compositora. Além da criação de
arranjos para obras de outros compositores, Carmen Vasconcellos também compôs
músicas destinadas a essas formações. Elogiada pelo domínio técnico na composição das
linhas vocais, capazes de realizarem “belíssimo efeito” sonoro, a compositora foi aclamada
como “inigualável apresentando-nos a riqueza de sua harmonização” (ALTEROSA, 1960,
p.15).
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Importante destacarmos o piano como o timbre protagonista nas composições de
Carmen Vasconcellos. Por ter sido o instrumento de formação musical da compositora,
obras utilizando o piano ocuparam grande parte no rol de suas composições de câmara e
solo. Ademais, percebemos que tal intimidade com as possibilidades técnicas e sonoras
desdobraram o seu uso que ultrapassou o de mero acompanhador de melodias e ocupou,
por vezes, linhas contrapontísticas, solo, somador de timbres e condutor rítmico. A seguir,
a própria compositora nos revela o emprego do piano dentro de uma de suas obras: “Nesta
peça, o piano revela, indiscretamente, o que virá depois: enquanto o côro canta uma
melodia, já o piano toca, de leve, a que se seguirá” (ALTEROSA, 1960, p.15).
Uma particularidade que permeou as obras da compositora foi a sua acuidade no
trabalho com as relações texto/música. Abaixo, um texto extraído de sua entrevista à
revista Alterosa descreveu parte do processo composicional de Carmen Vasconcellos a
partir de um texto poético:
Muitas vezes a música lhe é encomendada, como no caso de Sombra
Suave, de Ismália. No entanto, não são composições apenas cerebrais: a
compositora busca inspiração no texto. E a música é sugestiva: harpejos
incompletos descrevem a cena do desvario de Ismália; a melodia cresce
do tom grave ao agudo, quando a pobre louca quer asas para voar, e desce
para tons mais graves, soturnos, quando a jovem se atira no mar.
(ALTEROSA, 1960, p.28)

Outra característica peculiar de Carmen Vasconcellos está na exaltação dos
elementos de nossa música brasileira. Observamos que em suas composições, os diversos
estilos musicais foram explorados tais como a marcha, o samba-canção, o baião, o
chorinho, dentre outros. Uma música nacionalista carregada dos elementos folclóricos de
nossa música popular.
3. O manuscrito de Jaboatão
A cópia xerox do manuscrito Jaboatão, que se encontra na Biblioteca da EMUFMG
de chegou às nossas mãos cedido, gentilmente, pelo professor Mauro de Camilo Chantal
Santos. Por meio desta cópia, verificamos que o manuscrito encontra-se bem preservado
8
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contendo duas páginas as quais não apresentam deformidades que comprometam a
leitura, tendo dobras ou desgastes somente nas extremidades.
Nas duas páginas que compõem a obra musical Jaboatão estão apontados quatro
dados que cooperam situando-nos quanto à historicidade da obra, a seguir: no topo da
primeira página, uma dedicatória de Carmen Vasconcellos “à tia Amélia no natal de 1962”;
a data de 30 de maio de 1978 e o registro do número 146916 preenchidos nas
informações do carimbo da Biblioteca da Escola de Música da UFMG apontando assim a
data de ingresso da obra ao acervo; a assinatura da compositora. Ao final da segunda
página, localizada no canto direito, está a assinatura de Afonso de Paula (s.d.), copista de
várias das obras de Carmen Vasconcellos, datada de 1976. Tal informação nos indica que
a cópia deste manuscrito, nossa fonte para a realização desta pesquisa, não se trata de um
documento autógrafo da compositora e sim, uma cópia produzida 14 anos após a sua
composição. Até o momento, não temos informações sobre o paradeiro do manuscrito
original. A seguir, nas Figuras 5 e 6, trazemos excertos da partitura que nos mostram as
imagens dos registros supracitados:

Fig. 5 – Excerto da primeira página de Jaboatão – Carmen Vasconcellos, 1962.

Fig. 6 – Excerto da segunda página de Jaboatão – Carmen Vasconcellos, 1962.
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Ao analisarmos o manuscrito, verificamos que a escrita e a notação musical de
Carmen Vasconcellos são nítidas e legíveis. As claves, notas musicais, armaduras de clave,
barras, fórmulas de compasso, articulações, sinais de ritornelo e indicações de dinâmicas
estão distribuídas nas duas páginas e organizadas tendo em vista a visibilidade,
facilitando a leitura do intérprete.
4. Análise de Jaboatão
Carmen Vasconcellos nos deixou seu legado por meio de obras musicais
registradas para formações instrumentais/vocais diversas: obras corais para formações
mistas, grupos femininos e infanto juvenis, a cappella e com acompanhamento
instrumental, obras para piano solo, dois pianos e canto e piano.
Segundo informações, obtidas por meio de entrevistas, Carmen Vasconcellos se
descreveu como uma compositora nacionalista, por meio do emprego de elementos da
linguagem da música brasileira em suas obras, e que, muitas vezes, sua inspiração para a
composição de tais obras proveio de experiências de suas viagens dentro do Brasil e
exterior e também por meio de seu contato com a natureza (ALTEROSA, 1960, p.28).
A seguir, propomos uma análise de Jaboatão, a fim de agregar informações à
linguagem musical da compositora Carmen Vasconcellos. Quando adentramos ao
universo da análise musical, nos aventuramos no processo das descobertas, no estudar
com minúcias, fragmentar as partes, estruturar os materiais, nomear os elementos e
organizar pensamentos (PICCHI, 2010, p.3). Desta forma, e como guia para a estruturação
de nossa análise, recorreremos ao Guidelines for Style Analysis de Jan LaRue6 (1918–
2004), o qual sugere um roteiro para a análise musical por meio de cinco parâmetros, a
seguir: o som, a harmonia, a melodia, o ritmo e a forma. A seguir, descreveremos cada um
deles aplicando-os à obra musical em estudo.
4.1. Som

6

Jean LaRue (1918–2004), musicologista e professor emérito da New York University.
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O timbre de piano foi o escolhido por Carmen Vasconcellos para a confecção de
sua obra Jaboatão. Ocupando 44 compassos escritos na clave de Sol e Fá, a obra musical
se desenvolve dentro da extensão de Sol -1 a Sib 4. A seguir, na Figura 7, a transcrição
musical da extensão:

Fig. 7 – Extensão do piano empregada na obra Jaboatão – Carmen Vasconcellos, 1962.

Em relação à dinâmica, a compositora registrou, detalhadamente, suas indicações
em língua portuguesa, bem como explorou as nuances que perpassam por: p, mf, f, cres. e
cresc. sempre, além dos sinais gráficos de crescendo e decrescendo, sendo estes registrados
em grande número em sua partitura musical. Tal procedimento enriquece as
possibilidades de nuanças sonoras da obra, contribuindo para um trabalho minucioso do
performer pela busca de toques adequados que traduzirão tal sonoridade. Abaixo, na
Figura 8, destacamos um excerto da partitura para melhor visualização dos registros de
dinâmicas anotadas pela compositora:

Fig. 8 – Indicações dos sinais de dinâmica – Jaboatão – c.17 a 20 – Carmen Vasconcellos, 1962.

Em relação à textura, verificamos que a escolha da compositora em Jaboatão, em
quase sua totalidade, é pela melodia acompanhada onde a linha melódica está escrita na
região médio agudo do instrumento, clave de Sol, e o acompanhamento na região médio
grave, clave de Fá. Um raro momento de contraponto entre a melodia principal e as notas
do baixo ocorre nos c.21 a 25. A seguir, nas Figuras 9 e 10, apresentamos dois excertos da
partitura para a visualização das texturas. O primeiro se trata da melodia acompanhada,
c.21 a 25, e o segundo das melodias em contraponto:
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6º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2020 – ANAIS

Artigo

Fig. 9 – Textura melodia acompanhada – Jaboatão – c.29 a 36 - Carmen Vasconcellos, 1962.

Fig. 10 – Textura melodia contrapontística – Jaboatão – c.21 a 25 - Carmen Vasconcellos, 1962.

Em se tratando do acompanhamento, três escritas distintas transitam na
partitura musical: a primeira, Figura 11, e a que ocupa o maior número de compassos,
trata-se do acompanhamento por meio de acordes; a segunda, localizada na Figura 5, está
escrita por meio de notas melódicas separadas por saltos intervalares, e, por fim, Figura
12, ocupando o menor número de compassos dentro da obra o acompanhamento
melódico, construído por meio de graus conjunto e em contraponto com a melodia
principal.

Fig. 11 – Acompanhamento acordal – Jaboatão – c.29 a 32 - Carmen Vasconcellos, 1962.

Fig. 12 – Acompanhamento melódico em contraponto com a melodia principal – Jaboatão – c.21
a 25 - Carmen Vasconcellos, 1962.
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Deste modo, entendemos que a escolha realizada pela compositora pelo tipo de
textura, para a confecção de sua obra musical ora abordada, foi determinante para o
resultado sonoro: uma peça com sonoridades suave e leve.
4.2 Harmonia
Jaboatão tem seu início e fim na tonalidade de Fá maior, apesar de que Carmen
Vasconcellos transita por duas outras tonalidades: Fá menor (homônimo da tonalidade
principal), c.18 a 26, e Sib maior (subdominante da tonalidade principal), c.28 a 44. As
modulações para as novas tonalidades são preparadas por meio das relações de
Dominante (V grau do novo tom) – Tônica (I grau do novo tom). A seguir, nas Figuras 13
e 14, demonstraremos as duas transições:

Fig.13 – Modulação para a tonalidade de Fá menor – Relação de acordes V- I - Jaboatão – c.18 a
26 – Carmen Vasconcelos, 1962.

Fig. 14 – Modulação para a tonalidade de Sib maior – Relação de acordes V- I - Jaboatão – c.28 a
44 – Carmen Vasconcelos, 1962.

Ainda em relação ao trato harmônico, a compositora emprega três escalas
maiores diatônicas com algumas alterações cromáticas e enarmonias - Fá maior (c.1 a 17),
13
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Fá menor (c.18 a 26) e Sib maior (27 a 44). A seguir, nas Figuras 15, 16 e 17,
transcrevemos as três escalas referências para a composição de Jaboatão:

Fig.15 – Escala diatônica de Fá maior com alterações cromáticas e enarmonia.

Fig.16 – Escala diatônica de Fá menor com cromatismo.

Fig.17 – Escala diatônica de Sib maior com alterações cromáticas e enarmonia.

No primeiro tempo do c.26, a compositora nos surpreende, harmonicamente,
com a escrita do acorde de segundo grau alterado, também denominado de supertônica,
Sol diminuto com sétima menor. Percebemos que neste trecho ela nos informou,
antecipadamente, a ideia da futura modulação em um momento no qual a tonalidade
ainda está em Fá maior. A seguir, na Figura 18, trazemos o excerto da partitura:

Fig. 18 – Acorde de Sol diminuto com sétima menor - Jaboatão – c.26 – Carmen Vasconcellos,
1962.

Outra particularidade da escrita de Carmen Vasconcellos nesta obra está no
emprego de dominantes individuais ocasionando modulações passageiras. Trazemos
como exemplo os c.12 e 13 em que a alteração da nota Dó transformou o acorde de Lá
menor para Lá maior, tornando-se a dominante de Ré menor. Ainda, c.20 e 21, o acorde
de Mib maior com sétima menor tornou-se dominante de Lab maior. A seguir, Figura 19 e
20, demonstraremos estes dois exemplos:
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Fig. 19 – Modulação passageira da tonalidade de Fá maior para Ré menor - Jaboatão – c.12 e 13 –
Carmen Vasconcelos, 1962.

Fig. 20 – Modulação passageira da tonalidade de Fá menor para Láb maior - Jaboatão – c.20 e 21
– Carmen Vasconcelos, 1962.

4.3 Melodia
Em se tratando da construção da linha melódica na obra para piano Jaboatão,
verificamos que ela é formada tanto por grau conjunto quanto por grau disjunto, e tem o
seu ponto culminante mais agudo, nota Si4, unicamente no segundo tempo do c.41.
Apesar da melodia também conter notas ornamentais, constatamos que as notas
escolhidas estão atreladas ao campo harmônico de cada uma das três tonalidades
presentes na obra.
4.4 Ritmo

15
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Escrita em compasso binário simples, Jaboatão inicia-se em ritmo acéfalo e seus
compassos apresentam métrica regular. Uma particularidade que nos chamou a atenção
encontra-se no registro grafado pela compositora logo no início de sua obra: a palavra
Alegre. Entendemos que tal termo se remete ao caráter da obra e não, propriamente, à
indicação metronômica do andamento allegro que, caso fosse seguido, transformaria a
obra, por completo, em uma peça de andamento muito rápido cujos detalhes musicais e
sonoros se perderiam, causando o desconforto na interpretação do performer.
Em se tratando da agógica, Carmen Vasconcellos não nos deixa nenhum registro
específico. Porém, nos c.27 e 44 a compositora fez uma alteração na escrita das figuras
rítmicas do início do tema A (será discutido a frente): ao invés da passagem musical estar
escrita com semicolcheias como originalmente, está registrada com colcheias. Tal
mudança gerou um efeito de ampliação do tempo da passagem musical, como se fosse um
allargando. A seguir, Figura 21, destacamos o c.1, no qual o tema A aparece em
semicolcheias, e o c.44 onde o tema A está escrito em colcheias:

Fig. 21 – Mudança na escrita rítmica - Jaboatão – c.1 e 4 – Carmen Vasconcelos, 1962.

Discorrendo sobre o aspecto rítmico de Jaboatão localizamos, nos 44 compassos
desta composição, o registro de cinco células rítmicas que foram empregadas,
recorrentemente, por Carmen Vasconcellos tanto na melodia principal quanto em seu
acompanhamento. A seguir, na Figura 22, destacamos as cinco células rítmicas:

Fig. 22 – Células rítmicas Jaboatão - Carmen Vasconcelos, 1962.

4.5 Forma
16
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O estudo da análise formal nos aponta que a obra de Carmen Vasconcellos tratase da forma rondo e está organizada, considerando os ritornelos, em cinco seções: A – B –
A – C - A. A divisão de cada seção foi pensada a partir das particularidades e semelhanças
dos materiais musicais empregados dentro de cada uma como tonalidade e textura. A
seguir, apresentamos uma sequência dos acontecimentos e a indicação dos compassos em
que se encontram:
Seção A (c.1 a 17)
Seção B (c.17 a 27)
Seção A (c.27 a 17)
Seção C (c.28 a 44)
Seção A (c.44 a 17)
5 Edição da partitura Jaboatão
A partitura de Jaboatão nunca foi editada. Buscamos, em nosso trabalho, resgatar
a composição da forma mais correta de modo a incentivar futuras performances.
Nosso primeiro passo foi a editoração7 do manuscrito por meio do programa
Musescore preservando, na íntegra, toda a escrita musical e de texto da compositora.
Posteriormente, sentimos a necessidade de optar por algum tipo de edição e para
isso, a proposta de FIGUEIREDO (2004, p. 40) nos orientou sobre os tipos de edição e o
caminho a seguir. Segundo esse autor, “uma obra pode ser transmitida por uma ou várias
fontes, autógrafas, autorizadas, de tradição, manuscritas ou impressas. A reflexão sobre
essas fontes abre ao editor a escolha entre os vários tipos de edição”.
Após uma análise dos tipos de edição apresentadas por Figueiredo, optamos pela
edição crítica para a realização de nosso trabalho. Assim, foi acrescentado a esta primeira
edição de Jaboatão, o numero dos compassos, a data de vida e morte da compositora e
uma sugestão de dedilhado, no intuito de contribuir para uma melhor performance da
peça.
6 Considerações finais

7

Trata-se da cópia fidedigna do original para o programa de computador.
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Diante da escassa bibliografia disponível sobre a compositora, a disponibilização
da edição da obra para piano Jaboatão se constitui em um passo para o acesso à obra de
Carmen Vasconcellos, que se encontra em parte desconhecida e em manuscrito. Desta
maneira, acreditamos que estamos valorizando, assim, o repertório brasileiro e a pesquisa
musicológica, cuja fonte de resgate de obras torna-se uma ferramenta valiosa para o
esclarecimento de nossa produção musical e de nossa cultura.
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