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INTRODUÇÃO 

A  obra de Cyro Pereira revela que as fronteiras de classificações entre música popular e erudita não são tão 

sólidas. Isso se revela em sua obra bastante diversificada e muito influenciada por sua ampla vivência como 

arranjador e regente. Além do referido autor, podemos notar essas características em outros compositores 

brasileiros, tais como Radamés Gnatali, Guerra Peixe e Pixinguinha.  

Nos anos em que trabalhou como arranjador de grupo e orquestras do rádio e da televisão, Cyro Pereira 

absorveu algumas qualidades de escolas nacionalistas, mas não diretamente. Isso porque não se submeteu a estudos 

formais com mestres nacionalistas, mas sim se influenciou informalmente por outros compositores que fizeram 

parte dessas escolas. Além disso, o Romantismo tardio também faz parte de suas referências, em suas canções de 

linguagem simples e particular. 

Sua obra para piano atinge um total de 40 composições elaboradas entre 1948 e 2001 (SHIMABUCO, data, 

p.1). É revelante o fato de sua primeira composição ter sido justamente para piano: trata-se da valsa Saudade, que 

foi analisada nesta pesquisa. Ademais, suas composições envolvem muito dos gêneros populares, contribuindo para 

a quebra de estigmas musicais enraizados até os dias de hoje em nossa cultura com relação à distinção entre as 

práticas musicais eruditas e populares.  

 Para realizar esta pesquisa, selecionei duas valsas para piano solo de Cyro Pereira: Saudade e Nostálgica. 

A escolha dessas composições se deu principalmente por dois motivos: primeiro, porque entendo que essas duas 

peças contêm vários aspectos da criação musical implícitas no processo criativo do autor, que permitem a 

compreensão de seu trânsito entre o erudito e o popular; segundo, por serem peças que compõem o meu repertório 

atual de estudos pianísticos, de maneira a favorecer a articulação entre as dimensões práticas e teórico-reflexivas 

desta pesquisa.  

Essa pesquisa, por ser guiada pela prática de acordo com os preceitos da Pesquisa-ação, foi realizada de 

maneira a investigar cada prática ciclicamente, em um processo “no qual no qual se aprimora a prática pela oscilação 

sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela” (Trip 2005, p.445), de maneira que estive 

sempre avaliando mudanças para melhoria da prática artística voltada ao repertório acatado.  
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METODOLOGIA 

A Pesquisa-ação mostrada por David Tripp em seu artigo "Pesquisa-ação: uma introdução metodológica." 

Educação e pesquisa, trata de investigação com intuito de aprimorar a prática e a investigação a respeito dela. Ainda 

que a pesquisa-ação represente um método vocacionado a ações coletivas e intervenções em grupos, a dinâmica 

cíclica que prevê ações práticas, avaliações, ajustes, aprimoramentos, novas ações práticas, e assim por diante, 

favorece muito a prática musical individual: sobretudo, evita que o processo de preparo da performance (os estudos 

pianísticos propriamente ditos) se resuma a repetições acríticas de trechos musicais, sem avaliação de suas 

demandas e dificuldades e prospecção de estratégias de aprimoramento. 

Esse processo é o principal método utilizado neste estudo e é uma forma de investigação-ação que manuseia 

técnicas de pesquisa respeitadas para trazer a melhoria da prática com critérios em comum com outros trabalhos 

acadêmicos.  

Nossa ação nesse tipo de pesquisa se situa entre a prática rotineira artística e o estudo científico em uma 

continua avaliação crítica e reflexiva da prática em busca de aprimoramentos. Através de ciclos de ações, é possível 

identificar problemas, rever o método, reavaliá-lo, promover melhorias. Isso se dá através de planejamento, ação, 

monitoramento dessa ação e avaliação, para então averiguar se o processo está se desenvolvendo satisfatoriamente 

ou se requer ajustes. 

Além disso, esse tipo de pesquisa-ação abre espaço para questionamentos e mudanças no tipo de estudo 

dependendo do resultado obtido no processo, sendo então aplicada geralmente em áreas artísticas.  Ao aplicar essa 

metodologia no estudo das Valsas Saudade e Nostálgica de Cyro Pereira, foi feita uma análise dos aspectos 

performáticos, considerando os limites da música popular e erudita não tão delineados.  

Nesse processo metodológico, foi realizado um registro do desenvolvimento dos estudos das peças de forma 

sistemática em um diário de estudos, assim como registros audiovisuais em busca dos objetivos citados 

anteriormente com a auxílio do orientador. Destaca-se que o período de isolamento social por conta da pandemia 

impôs que as aulas de instrumento fossem remotas e desenvolvidas a partir de registros audiovisuais das peças, 

dinâmica esta que favoreceu a contínua avaliação do desenvolvimento performativo das peças. 

A metodologia em uma pesquisa-ação deve ser subserviente à prática, logo, é uma pesquisa proativa 

passível de mudança desde que esta seja estratégica com rigorosa revisão do método, dos dados e das conclusões. 

Assim, encontrar o problema e compreendê-lo é primordial para projetar as mudanças futuras.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas valsas Saudades e Nolstálgica, desenvolvi, através do método de pesquisa-ação, um diagnóstico dos 

aspectos performáticos, considerando as características da música popular e erudita e suas correlações.  

Na escrita particular de Cyro Pereira, podem ser encontradas características idiomáticas das valsas de 

origem erudita, somadas a atributos chorísticos e seresteiros das valsas brasileiras e até mesmo jazzísticos. Por 

intermédio de registros de estudo, produzi de forma sistemática um diário, para obtenção de melhorias, através da 

compreensão dos problemas.  
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 Segundo o cronograma do projeto, realizei um levantamento bibliográfico preliminar acerca do que já foi 

estudado sobre o tema; um diagnóstico da linguagem e das particularidades da valsa, acrescida de traços de gêneros 

brasileiros; o reconhecimento desses aspectos referidos dentro das peças Saudade e Nostálgica; a identificação de 

liberdades rítmicas, de intensidades e outros elementos, a revisão da ortografia musical do manuscrito da peça 

Saudade baseada em análises; a sistematização de estudos de ambas as peças em ciclos de ação e análise, conforme 

as premissas da pesquisa-ação, com base nos resultados obtidos em estudos anteriores e assim ciclicamente; 

registros escritos das etapas de estudo para a obtenção de melhorias; registo audiovisual dos processos de estudo e 

do resultado de ambas as peças; a apresentações públicas das peças realizadas em recitais presenciais em dois 

espaços e a elaboração do relatório parcial.  

Na parte teórico musical, efetuei algumas ações comparativas com as referidas valsas, comparando-as com 

outras peças para piano do mesmo compositor e de outros compositores. A Valsa Saudades, como muitas, tem a 

presença de introdução, fórmula de compasso ¾ e em sua maior parte é uma melodia acompanhada por baixo e 

acordes e inversões, típico do Romantismo europeu. Outros compositores brasileiros também utilizaram desse 

artificio composicional como veremos a seguir nos seguintes trechos:  

 
Figura 1: Saudade – Cyro Pereira 

 

 

Figura 2: O Nome Dela – Ernesto Nazareth 

 

 

Figura 3:  Pangente – Chiquinha Gonzaga 

 

 

Figura 4:  Valsa em Lá menor, B 150, Op. Póstumo - 

Chopin 

Nesses três exemplos de Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Chopin, apresenta-se o mesmo tipo de 

acompanhamento e uma linha melódica com direções semelhante. Em Nolstálgica, há vários trechos em que 

podemos notar a forte presença de elementos da escrita do choro. Os trechos abaixo são exemplos da típica 

“baixaria” realizada comumente pelo violão de 7 cordas no chorinho. Além do compositor, Francisco Mignone é 

outra importante referência que também utiliza dessa linguagem em suas valsas brasileiras.  

 

Figura 5: Nolstálgica – Cyro Pereira 

 

Figura 6: Amigos amigos, choro a parte – Cyro Pereira 
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Figura 7: Valsa da Esquina n. 2 – F. Mignone 

 

 

Figura 8: Valsa da Esquina n. 3 – F. Mignone 

 

Outra característica encontrada em suas composições é de uma escrita orquestral com importante presença 

das vozes centrais. Em todos os próximos exemplos de outras peças doe Cyro Pereira, nota-se a presença desse tipo 

de escrita, muito influenciada pela sua época do rádio e tv quando necessitava escrever arranjos diversos para 

orquestras em um curto ou nenhum tempo de preparação dos músicos para tais mostras. Esse tipo de escrita é muito 

utilizada principalmente na valsa Nostálgica. Mas a seguir mostrei exemplos em outras peças do compositor e por 

fim, anexarei links de materiais audiovisuais dos processos dos estudos cíclicos das duas valsas em que dedico esta 

pesquisa.  

 
Figura 9: Canção Sem palavras n. VI (1998) – Cyro Pereira 

 
 

Figura 10: Marimel (1998) – Cyro Pereira 

A seguir colocarei alguns links dos processos de estudo de ambas as valsas analisadas nessa pesquisa: 

Saudade  

https://youtu.be/VpMqVfmAH9c (Primeiras leituras - 26/05/21)  

https://youtu.be/BhAtwY39L8c (comparação entre primeiros e últimos estudos, estes últimos de julho/2022) 

 

Nostálgica  

https://youtu.be/YdYaWQcPrRw (Primeiras leituras - 26/05/21) 

https://youtu.be/0X4X1BgHmZo (comparação entre os primeiros estudos e última mostra para o público) 

 

 

 

 

https://youtu.be/VpMqVfmAH9c
https://youtu.be/BhAtwY39L8c
https://youtu.be/YdYaWQcPrRw
https://youtu.be/0X4X1BgHmZo
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CONCLUSÕES 

Nas valsas de Cyro Pereira, a linguagem do compositor se mostrou repleta de elementos idiomáticos 

particulares de elementos choristicos, valsas de origem erudita, valsas brasileiras e jazz.   

Por ter sido a pesquisa-ação o método dominante utilizado neste estudo, tal processo foi uma forma de 

investigação-ação em que pude manusear técnicas de pesquisa para trazer melhoria na parte prática pianística das 

peças em questão com critérios em comum com outras pesquisas acadêmicas.  

No meu processo de pesquisa-ação pude, juntamente com o estudo prático do instrumento, registrar as 

etapas dos estudos, com a detecção de dificuldades, demandas e desafios e as respectivas estratégias acatadas para 

superá-los. Nesse processo, estive em contínua avaliação crítica e reflexiva e pude rever em diversas vezes modos 

de estudar trechos desafiadores, executar ações e monitoramento dessas ações, identificar problemas, rever o método 

e reavaliá-lo, conforme as premissas da pesquisa-ação.  

O resultante tanto das etapas quanto ao final do projeto, foram registradas, durante o percurso, por meio de 

registros escritos, audiovisuais e em forma de relatórios.  
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