http://cifrantiga2.blogspot.com/2008/02/o-nascimento-da-orquestrao-brasileira.html
O nascimento da Orquestração Brasileira
Published Sexta-feira, Fevereiro 01, 2008 by Ever | E-mail this post

Antes de Pixinguinha, o samba das orquestras tinha som de
maxixe e os arranjos eram da escola italiana. Com ele, o colorido sonoro ganhou tons verdeamarelos, criando a maneira brasileira de se fazer ouvir.
Ary Barroso foi um dos primeiros a protestar contra a forma como os sambas e outros ritmos
brasileiros estavam sendo gravados, nos momentos da expansão da indústria fonográfica no
Brasil. Não que tivesse algo de pessoal contra os maestros e instrumentistas estrangeiros
encarregados de executar nossas músicas, mas bastava simplesmente ouvi-los para sentir a falta
de sotaque brasileiro.
Os arranjos obedeciam à escola italiana, os músicos tocavam como nos velhos tempos dos
maxixes, não se observava a presença de ritmistas nas orquestras, faltando molho e sabor
nacionais às gravações.
A solução veio com um gênio negro, nascido no Rio de Janeiro, em 1898, e que, aos 12 anos, já
era considerado o maior flautista da cidade. No futuro, viria a sê-lo também do Brasil e, em termos
de música popular, talvez do mundo. Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, que já tivera a
grande experiência internacional liderando Os Oito Batutas em Paris, era nome conhecido e
respeitado como músico e líder, quando sua carreira de arranjador, uma guinada em seu destino e
no da música popular brasileira, aconteceu.

A primeira vez que formou uma orquestra, ou algo parecido, foi na Exposição do Centenário da
Independência do Brasil, em 1922, no Rio de Janeiro. Como ele mesmo contava: “A Rádio
Sociedade tinha um estúdio na Exposição.Tinha aqueles alto-falantes e fui irradiar da Exposição.
Eu e Zaíra de Oliveira, grande cantora e que veio a ser posteriormente esposa do Donga (...)
toquei em uma exposição da General Motors, da qual participou também Villa-Lobos. Eu organizei
uma orquestra popular, com instrumentos de orquestra”.
Sérgio Cabral, na biografia de Pixinguinha, aclara: “O compositor e pianista Eduardo Souto,
encarregado de convidar os artistas e as orquestras que iriam apresentar-se diariamente, pediu a
Pixinguinha para organizar uma orquestra, tarefa cumprida com a participação de todos os batutas
e mais o reforço de Bonfiglio de Oliveira e da cantora Zaíra de Oliveira. (...) Durante toda a
exposição, Pixinguinha e sua orquestra tocaram diariamente no pavilhão da General Motors”.
Nascia o primeiro maestro brasileiro a tocar música com o nosso sotaque. A primeira escola de
arranjos para Pixinguinha foi o teatro de revista. Foi em composições suas e alheias que o maestro
burilou o estilo e iniciou o trabalho de criação de uma forma brasileira de execução orquestral. Seu
jeito de levar para a pauta a parte de cada instrumento, no todo de um arranjo, foi ganhando forma
na soma de trabalhar muitos ritmos e maneiras de fazer música. Ele próprio, compondo para
revistas, fazia músicas japonesas, americanas, argentinas, francesas e por aí afora.
Em 1928, logo após a implantação da gravação elétrica no Brasil, Pixinguinha pôde usar a
gravadora Odeon como laboratório para seus experimentos orquestrais. Gravou como nunca,
músicas dele e de outros compositores. Apresentava-se como Pixinguinha e Conjunto, Orquestra
Típica Pixinguinha, Orquestra Típica Pixinguinha-Donga e Orquestra Típica Oito Batutas.
Em maio de 1928, em companhia de Donga, forma uma orquestra de caráter inteiramente
brasileiro. Criada para tocar na II Exposição de Automobilismo, Autopropulsão e Estradas de
Rodagem do Rio de Janeiro, dos 40 músicos, 34 eram instrumentistas de cordas e ritmo, visto que
Pixinguinha e Donga objetivavam, com essa orquestra “típica”, fazer frente às jazz bands e às
típicas argentinas, febre musical da época.
A consolidação como maestro e arranjador viria em 1929, quando a gravadora Victor contratou
Pixinguinha como seu orquestrador de discos e maestro da Orquestra Victor Brasileira. Em, no
mínimo, seis gravações por ano, apareceria como solista de flauta, completando suas funções.
Sérgio Cabral destaca a partir daí a importância dessa orquestra para o panorama da música
brasileira de então, já que finalmente se passou a tocar música brasileira de um jeito brasileiro,
incluindo aí o samba provindo do Estácio. As orquestrações de Pixinguinha podiam ser
reconhecidas de imediato.
As introduções que criava, compondo sobre temas alheios, deram tom definitivo ao arranjo
nacional. A de O teu cabelo não nega chega a ser tão lembrada quanto a própria música. Sem
nunca ter parado de estudar e trabalhar, Pixinguinha é uma referência até hoje para os maestros
brasileiros, como continuará sendo amanhã.
Fonte: História do Samba - Editora Globo.
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