
Nascido em 1956, em
São Paulo, desde os 15 anos
Paulo Gusmão estuda música.
Seu primeiro instrumento foi
um violão - posteriormente,
ele também teve lições de gui-
tarra, baixo, flauta e piano (pa-
ra compor, utiliza mais os dois
últimos). “Me considero um
violonista e baixista”.

Entre seus antigos profes-
sores está o maestro Roberto
Sion, que lhe ensinou harmo-
nia e arranjo, produziu seus
dois primeiros álbuns e hoje re-
ge a Orquestra Jovem Tom Jo-
bim, vinculada à Universidade
Livre de Música de São Paulo.

O grupo regido por seu
antigo mestre, em 2005, exe-

cutou uma peça composta por
Gusmão, a Suíte Astoriana, em
concerto dedicado ao composi-
tor de tango Astor Piazzolla,
realizada no Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo.

INTÉRPRETES
O compositor também te-

ve obras suas interpretadas pe-
lo Coração da Aliança France-
sa de São Paulo, pelo Trio de
São Paulo, composto por Mari-
na Brandão, Dorisa Teixeira
de Castro e Paulo Tacetti, pe-
lo Quarteto Aulos, além do sa-
xofonista Flávio Sandoval e as
cantoras Ilana Volcov e Carla
Sinisgalli. Além disso, suas
composições "Romance em Vi-
la Humaitá", "Café du Com-
merce" e "Flutuante", presen-
tes no álbum "A Cidade Enfei-
tiçada", foram coreografadas
pela bailarina Cláudia Mello.
Enquanto atua como instru-
ment i s ta e compos i to r ,
Gusmão também se dedica à
área pedagógico-musical. RT
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C
omposições do gênero co-
nhecido como “música li-
geira” agregam recursos

dos estilos popular e erudito. Co-
mo o jazz e o choro, elas são ins-
trumentais, porém, sem a possibili-
dade de improvisação presente nas
apresentações desses segmentos so-
noros. “A música ligeira soa como
a canção popular, mas revestida
com arranjos mais complexos, co-
mo os da orquestra. Por isso, ela se
assemelha às trilhas sonoras dos fil-
mes”, descreve o violonista e com-
positor paulistano Paulo Gusmão.

Autor de peças do gênero de
música ligeira, ele as executa junto
com músicos da Sutil Camerata,

no espetáculo “A Cidade Enfeitiça-
da”, amanhã (23), às 20h, no tea-
tro do Sesi (Serviço Social da Indús-
tria) Birigui. Com cerca de uma ho-
ra de duração, o show é gratuito.

Seu repertório é baseado em
um disco homônimo, de 2009, in-
tegrado por 15 faixas compostas
por Gusmão e arranjadas por Ser-
gio Molina. Entre as músicas instru-
mentais, que misturam o tango, o
bolero, o jazz e sonoridades brasilei-
ras, estão a canção título e outras
como “Quando ela se faz bonita”,
“Sua silhueta sutil”, “Do outro la-
do da rua” e “Romance em Vila
Humaitá”. Na apresentação,
Gusmão toca ainda algumas faixas
de seu primeiro álbum, intitulado
“Cenas da vida irreal” (1994). Fora
os dois trabalhos, a discografia do
compositor é complementada pelo

CD "As quatro faces", de 2003.
Segundo o compositor, para

serem apresentadas no palco, al-
gumas das canções passaram por
adaptações de orquestração.

“Trinta e sete músicos participa-
ram do disco. Para viabilizar a
apresentação, reduzimos esse nú-
mero”, explica.

No palco, o violonista tem a
companhia dos sete músicos da for-

mação atual da Sutil Camerata - no-
me escolhido por Gusmão devido à
formação do conjunto e em referên-
cia à canção “Sua silhueta sutil”.
São eles Reinaldo Salvitti (acor-
deom), Thiago Sormani (flauta e sa-
xofone), Keder Cândido (viola sin-
fônica), Jonas Garcia (bandolim,
violão e guitarra), Clara Bastos
(contrabaixo acústico), Mariô Re-
bouças (teclado) e Priscila Brigante
(percussão).

Em algumas das músicas,
quando se comparam as duas ver-
sões, trechos de violinos no disco
são substituídos por flautas, entre
outras diferenças. “Uma alteração
importante é que no álbum rara-
mente utilizamos instrumentos de
percussão, existentes apenas em
três faixas. No espetáculo, a percus-
são é forte em todas as músicas, pe-

lo impacto sonoro que causa e pelo
apelo visual”, descreve Gusmão.

No processo de composição
das canções de “A Cidade Enfeitiça-
da”, como nas outras de sua auto-
ria, palavras e imagens inspiram o
violonista. “Às vezes a música nas-
ce de cenas reais ou imaginárias,
de frases que ouço ou presentes
em obras literárias,” conta.

No caso da canção que dá
nome ao álbum, ele relembra
que o processo de inspiração foi
inverso. Quando já estava com-
posta, recebeu o nome baseado
em uma antiga fotografia que
Gusmão encontrou em meio aos
objetos de sua mãe.

A imagem mostrava um zepe-
lim sobrevoando Joinville e uma po-
pulação assustada. “Logo que vi fi-
quei impressionado com a foto e
também recordei a canção
'Meninos eu vi', de Tom Jobim e
Chico Buarque, em que é dito 'Eu

vi uma cidade enfeitiçada, e tive
medo'. Assim, a música e o álbum
foram batizados".

Com formação baseada na
música brasileira da década de
1920 até a Bossa Nova, nas produ-
ções musicais dos anos 1960, no
tango e no standard de jazz,
Gusmão admira principalmente o
trabalho de Jobim, Astor Piazzolla,
Buarque e Beatles. Em seu traba-
lho, percebe a forte influência prin-
cipalmente dos dois primeiros.

O espetáculo de Paulo Gusmão

e da Sutil Camerata será apre-

sentado amanhã (23), às 20h, no

Teatro do Sesi Birigui (avenida

José Agostinho Rossi, 620, Par-

que Pinheiros). Entrada franca,

com ingressos distribuídos uma

hora antes da apresentação.

J
oão Donato diz que tinha oi-
to ou nove anos quando viu
um caboclo descendo o rio

Acre numa canoa e assoviando
uma melodia. Nunca se esqueceu
dela, que virou o início de "Lugar
Comum", um de seus sucessos.
Tendo completado 80 anos no do-
mingo (17), o pianista e composi-
tor diz que mantém na cabeça os
sons e as impressões da infância

em Rio Branco, assim como um
jeito menino de levar a vida. "Sin-
to esses 80 como se fossem oito.
Estou distraído, despreocupado.
Não há por que prestar atenção a
tudo, a todas as notícias. Nem é
que eu não goste de resolver pro-
blemas. Eu não gosto de ter pro-
blemas", diz ele.

Essa persistente jovialidade
lhe permite participar da marato-
na de festejos. Hoje (22), estará
em Valinhos (interior de São Pau-
lo), no Festival Etapa de Música e
Arte. Na próxima semana, são

três shows no Sesc Vila Mariana.
"As pessoas se sentem confortá-
veis comigo, tanto os jovens como
os idosos. Os nenéns são os meus
prediletos", diz ele.

Com sua formação básica
atual - Luiz Alves (contrabaixo),
Robertinho Silva (bateria) e Ricar-
do Pontes (sax e flauta) - acabou
de fazer uma turnê europeia, pas-
sando por Finlândia, Rússia e Ro-
mênia. Em setembro, gravará dois
discos para o Japão. Agora, está
lançando outros dois: "Live Jazz
in Rio Vol. 1 e Vol. 2".

COMPOSITOR E PIANISTA

Peça homenageia Astor Piazzolla

Compositor, violonista
e baixista se apresenta
amanhã (23), em Birigui,

com músicos da Sutil Camerata;
no repertório, estão obras

do gênero que agrega recursos
dos estilos popular e erudito
e que fazem parte do disco

“A Cidade Enfeitiçada”, de 2009
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