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Resumo: A música popular brasileira para violão solo sofreu consideráveis modificações a 
partir da influência da música norte americana, em especial o jazz. Isto ocorreu de forma 
significativa a partir das composições de Garoto na década de 1940. O compositor e violonista 
Marco Pereira (1950) é um importante representante do violão solo popular brasileiro na 
atualidade. A partir da análise de sua obra, tem-se como objetivo identificar elementos que 
determinam seu estilo composicional, bem como nela verificar de que forma se agregam 
novas características e desdobramentos da MPB instrumental na contemporaneidade.  

 
Palavras chave: Violão solo brasileiro, Marco Pereira, jazz, Garoto. 

The Contemporary Brazilian Instrumental Popular Music and The Guitar Work of Marco 

Pereira. 
Abstract: The Brazilian popular music for solo guitar had suffered considerable stylistic 
changes after the influence of the North American music, especially jazz. This occurred in a 
significantly manner after Garoto’s compositions during the 1940s. The composer and 
guitarist Marco Pereira (1950) is an representative figure in the Brazilian popular music scene. 
Through the analysis of his work this article has the objective of pointing out elements that 
determine his compositional style and the way that these elements are related to the 
contemporary characteristics of the instrumental Brazilian music. 
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1. Introdução 

A música popular brasileira para violão solo se desenvolveu a partir do 

final do século XIX. O instrumento esteve presente no conjunto musical comumente 

utilizado nas interpretações de choro, aliado a flauta transversal e ao cavaquinho. 

Nesta formação o violão frequentemente tinha a função de instrumento acompanhador 

sendo a flauta o instrumento solista. Entretanto, a prática do solo também era 

habitualmente realizada por violonistas que participavam destes grupos de choro. 

Compositores como Quincas Laranjeiras (1873-1935), João Pernambuco (1883-1947) 

e Américo Jacomino (1889-1928) passaram a se dedicar a prática do violão solo 

através da interpretação e composição do repertório da música brasileira 

tradicionalmente composto por choros, valsas e maxixes.  

A prática do violão solo no contexto da música popular brasileira acabou 

por se consolidar com o aproveitamento de aspectos peculiares do instrumento através 

da escrita polifônica, do acompanhamento rítmico harmônico, da capacidade tímbrica 

e dos efeitos percussivos. Este desenvolvimento do violão no Brasil foi marcado por 
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transformações estilísticas e composicionais que acabaram por delinear novos traços 

na música popular brasileira. Estas transformações ocorreram de forma significativa a 

partir de influências de outras culturas, em especial da música norte americana, do 

Jazz. Os violonistas e compositores pertencentes ao início do processo histórico do 

violão popular brasileiro estudaram através de métodos de violão clássico europeus.  
 
No início do século XX, Taborda situa a atuação de Quincas Laranjeiras 
(Joaquim Francisco dos Santos) como marco inicial de uma escola de 
violão carioca. Quincas estudou com os métodos europeus de Carcassi, 
Carulli, Aguado e Antonio Cano e era chorão na cidade. Com ele 
estudaram Levino da Conceição, José Augusto de Freitas e Antonio 
Rebello (PEREIRA, 2007, p. 34). 

 

Atualmente entre compositores para violão solo que se destacam no 

cenário da música popular brasileira podemos destacar Paulo Belinati (1950), Guinga 

(1950) e Marco Pereira (1950), sendo este último o foco da nossa pesquisa. No intuito 

de caracterizar sua produção musical utilizaremos as abordagens que Borges (2009) 

faz a respeito das diferenças entre o choro tradicional e o choro não tradicional em sua 

dissertação de mestrado. 

 

2. O tradicional e não-tradicional na música popular brasileira. 

Sobre a definição dos elementos tradicionais e não tradicionais na música 

popular brasileira, especificamente em relação ao choro, Borges (2009) diz: 
 
É essencial delimitar questões acerca do que a comunidade do choro1 
entende por estilos tradicional e não-tradicional, bem como observar 
tendências estilísticas musicais que influenciam o choro. Tais estilos são 
separados por uma linha tênue e se correlacionam através de elementos 
musicais e sociais, o que aventa a ideia de que o uso de determinada 
dissonância não é um critério suficiente para definir se um estilo é 
tradicional no choro. Isso ocorre porque é possível observar recursos 
harmônicos do CNT2 que também são utilizados no CT3 (BORGES, 2009). 

 
Quanto a nomenclatura para os acordes e encadeamentos utilizados 

tradicionalmente pelos chorões antigos que tocavam de “ouvido” Borges (2009) 

afirma:  

Com efeito, a 1ª, 2ª e 3ª do tom referem-se aos graus da escala que mais 
aparecem em choros e sambas tradicionais: tônica (T), dominante (D) e 
subdominante (S). A utilização dessa nomenclatura denota um 
pragmatismo por parte dos “chorões” antigos, os quais, geralmente, não 
possuíam um ensino formalizado de música e, no entanto, tocavam um 
vasto repertório por meio da memória auditiva (BORGES, 2009). 

 
Borges apresenta como exemplo uma cadência típica utilizada 

principalmente no samba e no CT, à luz da nomenclatura antiga dos “chorões”:  
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1ª / Preparação / 3ªm / 2ª 

 

Esta sequência representa os seguintes acordes no tom de Dó maior: C, 

A7, Dm e G7. 

Borges (2009) demonstra esquemas que apresentam progressões 

harmônicas recorrentes em grande parte do repertório do choro tradicional. Dentre 

estes esquemas ele se vale do conceito de “Árvore Harmônica” elaborado pelo do 

violonista Alencar Soares4 (2007). A “árvore harmônica” de Soares (2007) apresenta 

as seguintes progressões: modulação para o IIm (Subdominante relativo) do campo 

harmônico da escala maior: I, V7/II, IIm, V7, I e modulação para o IV grau 

(Subdominante), I, V7/ IV, IV, V7, I da escala maior. E modulação para o IV grau 

(subdominante) no tom menor: Im, V7/IV, IVm,V7, Im. Presume-se que quanto maior 

a recorrência de progressões harmônicas que fogem a estas presentes no repertório 

tradicional do choro, maior a tendência de classificação de tal música como sendo 

não-tradicional. 

Portanto toma-se por classificação da música popular brasileira como 

tradicional aquela que apresenta características pertencentes ao repertório do choro 

tradicional e como não-tradicional, aquela que apresenta as particularidades, 

especialmente em relação à harmonia, do jazz, as quais foram inseridas na música 

brasileira a partir da década de 1940. 
 

3. Transformações e modernização da MPB a partir de Garoto e da 

influência do jazz 

A partir da década de 1940, o compositor e instrumentista Aníbal Augusto 

Sardinha (1915-1955), conhecido por Garoto, teve um papel decisivo quanto as 

transformações ocorridas na música popular brasileira. Em 1939 Garoto realizou uma 

turnê aos Estados Unidos com a cantora Carmen Miranda (1909-1955). Nesse período 

Garoto teve contato com importantes jazzistas e quando voltou ao Brasil passou a 

incorporar os elementos harmônicos e melódicos do jazz em suas composições, porém 

sem romper com os aspectos rítmicos tradicionais da música brasileira.  
 
Garoto viveu a época da transição das transformações, de onde surgiria 
uma nova síntese musical. A tradição musical brasileira, o choro, o jazz, e 
o erudito. Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu e Benny Goodman, 
Charlie Parker, Ravel, Debussy... A nova síntese que se delineia mantém 
traços dessas formas musicais. Mistura-se o popular brasileiro, o choro, 
com elementos do jazz, os “acordes modernos”, a música erudita. Garoto 
trabalha todos estes elementos. “Era um bom chorão e pelo choro fez mais 
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do que dar continuidade a uma tradição: rompeu com a sua petrificação, 
sua estabilidade, e com harmonia moderna realizou uma síntese perfeita 
entre o choro e as obras clássicas. Compõe é o poeta das cordas” 
(ANTONIO; PEREIRA, 1982, p. 70 - 71). 

 

Para classificar um repertório da MPB como tradicional ou moderno é 

preciso observar uma série de aspectos do ponto de vista harmônico, rítmico e 

melódico. A exemplo de algumas características consideradas modernas presentes nas 

obras de Garoto, Borges (2009) afirma: 
 
Segundo essa perspectiva, algumas músicas de Garoto – dentre as quais se 
destaca “Quanto dói uma saudade” – são dotadas de recursos harmônicos 
complexos e não-usuais para a música popular de sua época, tais como a 
utilização de sub V7, acordes dominantes estendidos, utilização de fusa em 
escalas, cadências deceptivas (BORGES, 2009). 

 

Com relação ao aspecto melódico observa-se a ocorrência de escalas 

modais que são constantemente utilizadas na prática de improvisação na música 

popular como um todo, mas especialmente por músicos de jazz. Algumas escalas 

utilizadas frequentemente no jazz são consideradas modernas pela comunidade do 

choro quanto a sua aplicação na música popular brasileira. 

4. Caracterização da música Samba Urbano de Marco Pereira 

A música “Samba Urbano” foi composta em 1980 e gravada por Marco 

Pereira em fevereiro de 1985 em seu primeiro disco chamado “Violão Popular 

Brasileiro Contemporâneo”. A peça apresenta três seções organizadas na seguinte 

forma: A,B,C,B,A. A seção “A” será utilizada para a identificação de elementos que 

caracterizam o estilo composicional de Marco Pereira em “Samba Urbano”. 

   

 

       Exemplo musical 1: quatro primeiros compassos da música “Samba Urbano”. 

 

No ex. 1, os dois primeiros compassos apresentam apenas a nota mi da 

sexta corda solta com duração de semínima em métrica binária, numa alusão a 

marcação de um surdo5. Nos compassos 3 e 4 ocorre uma sequência de acordes com 

notas em movimento paralelo e oblíquo. O ritmo empregado nestes acordes nos 

remete a uma sequência rítmica habitualmente tocada pelo tamborim no samba. Oscar 

       E7(b9, 13)/D 
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Bolão (2003) ao tratar sobre os instrumentos de uma bateria de escola de samba dá o 

seguinte exemplo6: 

              

         
                   Exemplo musical 2: exemplo da rítmica tocada pelo tamborim e pelo surdo em uma escola 
de samba (BOLÃO, 2003). 
 

Nos compassos 3 e 4 o baixo é prolongado por quatro tempos com uma 

função de nota pedal, sobre o qual se desenvolve um encadeamento harmônico sobre 

a escala de Lá menor. No último acorde desta sequência surge um acorde com as 

notas Láb (enarmônica de Sol#), Réb (enarmônica de Dó#), Fá natural e Ré natural 

(quarta corda solta) gerando o acorde E7(b9, 13)/D, analisado como dominante do 

primeiro grau V7(b9,13)/3/Im. Apesar da omissão da tônica (nota Mi) a análise 

harmônica pode ser confirmada a partir da presença do trítono e do contexto 

harmônico.  

 
 

 
 

   

 
 

Exemplo musical 3: compassos 5 ao 10 música “Samba Urbano” de Marco Pereira. 
 

No ex. 3, a partir do compasso 5 surge uma frase melódica que se estende 

até o compasso 10. Ocorre no motivo 2 uma célula rítmica que é constantemente 

utilizada no choro. Nelson Faria (1995) descreve que esse tipo de anacruse pode ser 

encontrada em grande parte de início de melodias de choro. 

Motivo 2 
Motivo 2 

Motivo 2 

Célula1  

111 

Célula 1 

Im(11,9) 

Am (11, 9) 

Célula 2 

V7(b9,13)/3 

E7(b9, 13)/D 

 

V7(b9,13)/3 

E7(b9, 13)/D 
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Exemplo musical 4: apresentação de célula rítmica que se apresenta em inicio de melodias de choro 
(Faria, 1995). 
 

Nos compassos 5 e 6 e nos compassos 9 e 10 Marco Pereira utiliza uma 

escala de oito sons chamada de simétrica octatônica dominante diminuta. Esta escala 

possui uma sequência intervalar que se alterna em intervalos de tom e semitom até se 

completar uma oitava. Um dos modos de transposição limitada de Messiaen, tornou-

se conhecida por músicos de jazz como escala “dominante diminuta” ou somente 

“Dom-Dim”, ela possui as seguintes notas: mi, fá, sol, sol#, la#, si, do# e ré, cuja 

sequência apresenta os seguintes intervalos a partir da tônica mi: segunda menor; 

segunda aumentada; terça maior; quarta aumentada; quinta justa; sexta maior e sétima 

menor. VIEIRA (2009) explica que nesse caso o centro tonal não é estabelecido a 

partir de encadeamentos harmônicos convencionais: 
 
Isso se deve ao intenso uso de cromatismos e escalas octatônicas, 
especialmente no primeiro tema. Kostka (2006) ao referir-se a escala 
octatônica, salienta que esta “é uma fonte rica de material melódico e 
harmônico. Contém todos os intervalos, desde segunda menor até sétima 
maior” (VIEIRA, 2009). 

 

                            Motivo 3                                                Motivo 4 

 
                     C7(#4)                        C7(13)                 F7(9)                                           Bb7(9)                         A9 

                    V7(#4)                         V7(13)                V7(9)                                          SubV7(9)/I             I9        

Exemplo musical 5: “Samba Urbano” (compasso 11 ao 14) 

 

O ex. 5, apresenta uma progressão de acordes dominantes estendidos 

(motivo 3) com notas de tensão (9ªs e 13ªs) culminando em um acorde de função de 

Acorde com 
 a 3ª omitida 

baixo 
cromático 
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substituto (motivo 4) da dominante que resolve no primeiro grau com a terça omitida 

por movimento do baixo cromático descendente.  

 

 

 

 

 

 
                                         Dm7(b6)         Gsus4                  C6

9 
                                        IIm7(b6)          Vsus4/bIII          bIII6

9 
 

Exemplo musical 6: Samba Urbano (compassos 15 ao 24). 

 
Este tipo de encadeamento harmônico é chamado por músicos de jazz de 

segundo cadencial (GUEST, 2005). Sobre este tipo de preparação de acorde Guest 

diz: “V7, não sendo de pouca duração, pode ser desdobrado em IIm7_V7, ocupando a 

mesma duração do acorde original. “IIm7 - V7 é extremamente frequente em música 

popular, precedendo I ou qualquer outro grau” (GUEST, 2005). 

5. Conclusão 

A partir dos exemplos apresentados podemos constatar que a obra de 

Marco Pereira apresenta aspectos melódicos, harmônicos e rítmicos considerados pela 

comunidade do choro como tradicionais e não tradicionais. Quanto a estrutura rítmica, 

observa-se a utilização dos padrões rítmicos tradicionais da música brasileira, com 

células rítmicas do samba e do choro tradicional, como a constante presença da 

síncope. Quanto ao aspecto melódico, observa-se que o compositor utiliza escalas 

consideradas modernas pela comunidade do choro. Marco Pereira utiliza escalas 

modais e simétricas com notas de tensões como a quarta aumentada, a décima terceira 

maior, décima terceira menor e a segunda menor. As escalas modais por ele utilizadas 

são advindas da sua ligação com o jazz, estilo musical em que o compositor teve 

contato quando residiu na França entre os anos 1974 e 1979. 

Quanto ao aspecto harmônico, a presença de dissonâncias é algo presente 

em todos os acordes analisados em “Samba Urbano”. Podemos constatar que Marco 

emprega encadeamentos frequentemente utilizados em harmonias consideradas 

simples. Tais encadeamentos podem ser representados através da “arvore harmônica”  

A9                                                         Dm7(b6)                  Gsus4                  C6
9 

I9                                                           IIm7(b6)                Vsus4/bIII          bIII6
9 

 

 

 



XXI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música - Uberlândia – 2011 
 

 

 8 

simplificada desenvolvida por Soares (2007). Foi possível observar também em 

Samba Urbano encadeamentos considerados modernos pela comunidade do choro 

como a utilização de substituto da dominante e utilização de dominantes estendidos. 

A música de Marco Pereira é consonante à produção musical popular brasileira para 

violão solo. Utiliza-se de elementos considerados tradicionais bem como aqueles não-

tradicionais pela comunidade do choro. 
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1 Comunidade do choro é uma terminologia utilizada por Borges(2009) para designar os músicos que 
atuam na prática musical do choro, em especial ao choro tradicional tocado nas conhecidas “rodas de 
choro”. Uma prática que se inicia no final do século XIX e que ainda permanece de forma ativa em 
algumas cidade do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro e em Brasília. 
2  CNT, sigla usada por BORGES (2009), que significa choro não tradicional. 
3 CT, sigla usada por BORGES (2009), que representa choro tradicional 
4 José de Alencar Soares, o Alencar de Sete Cordas, é um violonista autodidata que fixou residência e 
fez sua carreira em Brasília como músico e professor. Alencar (entrevista concedida, 2007) compila, 
desde 1987, estruturas harmônicas mais comuns encontradas em música popular as quais ele intitulou 
de “Árvore Harmônica”. 
5 instrumento de percussão de sonoridade mais grave, utilizado em baterias de escola de samba. 
6 O exemplo dado por Bolão (2003), representa a rítmica aplicada ao tamborim em músicas de samba 
enredo, (tipo de samba utilizado por escolas de samba nos desfiles de carnaval). Entretanto na música 
Samba Urbano observa-se que os acordes apresentam o uso da síncope e acentos em partes de tempos 
semelhantes porém não de forma idêntica ao exemplo de Bolão (2003) configurando-se como uma 
variante rítmica. 


