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 Minha música pode agradar ou não, mas ninguém pode negar que ela é 
boa: é bem orquestrada, é nova, é deste século, e tem o perfume do tango, 
que é o que a torna atraente no mundo inteiro. 

Astor Piazzolla

O bandoneón: amor eterno
Considerado um dos músicos mais inovadores do século XX, Astor Piazzolla, revolucio-
nou o tango - gênero que se destaca na música argentina pela dramaticidade, impri-
mindo-lhe novos contornos, ritmos, aproximando-o do cânone harmônico da música 
clássica, e, assim, garantindo às suas composições lugar frequente nas salas de concer-
to do mundo.

O ano de 2021 marca o centenário desse grande compositor argentino, natural de Mar 
Del Plata, que se transferiu, aos 4 anos com sua família, para Nova York, onde teve sua 
iniciação musical com a pianista Bela Wilda, discípula de Rachmaninov, com quem co-
nheceu a música de Bach. Nos Estados Unidos, conviveu com ritmos como o jazz, que 
tanto infl uenciou suas composições.

Aprendeu a tocar bandoneón, na Argentina, aos 9 anos, com Andrés D’Aquila. 

Fascinado pelo tango e pelo bandoneón, instrumento que ganha centralidade na exe-
cução rítmica, Piazzola declarou seu amor absoluto ao instrumento que o tornou céle-
bre: “Mi bandoneón es como tener uma mujer em los brazos. Lo acaricio, le pego. La 
excitación rítmica me lleva e eso”.

Bandoneón. Fonte: bandoneonbrasil.blogspot.com
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Em 1936, Piazzolla retornou defi nitiva-
mente a Buenos Aires, retomando seus 
estudos musicais com o compositor Al-
berto Ginastera. 

Aos 18 anos ingressou como bandoneo-
nista na orquestra de Aníbal Troilo, e, aos 
23, formou a sua própria orquestra, a La 
Orquesta del 46.  

Em 1954, depois de ganhar um prêmio na 
Argentina, viajou a Paris para estudar com 
Nádia Boulanger, professora de vários 
compositores como Leonard Bernstein e 
Pierre Boulez. 

No ano seguinte, de volta à Argentina, 
Piazzolla iniciou seus experimentos musi-
cais, associando o tango ao jazz e à músi-
ca clássica. Essa revolução gerou rejeições 
e protestos entre os músicos mais tradi-
cionais, convictos de que o que Piazzolla 
produzia não era tango. Em resposta, Pia-
zzolla criou uma denominação própria à 
sua música: o Novo Tango. Outra maneira 
do compositor fugir das ácidas críticas foi 
declarar sua produção como “música con-
temporânea de Buenos Aires”. 

Bem aceita pelo público, sobretudo pe-
las novidades musicais que suas compo-
sições traziam, incorporando novos ins-
trumentos e arranjos modernos, o Novo 
Tango de Piazzolla seguiu adiante com o 
Octeto Buenos Aires, grupo criado por 
Astor, composto por dois bandoneóns, 
dois violinos, violoncelo, contrabaixo, gui-
tarra elétrica e piano.

Alberto Ginastera. Fonte: Wikiwand.com

A Revolução do Tango

Nadia Boulanger, 1968. Foto: Studio Théo. 
Fonte: nadiaboulanger.org
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O espírito inquieto de Piazzolla o fez, em 1960, criar seu primeiro Quinteto, formado 
por bandoneón, violino, guitarra elétrica, contrabaixo e piano, com o qual gravou a sua 
obra mais executada: Adios Nonino. 

Outras inovações aconteceram, como a criação de uma pequena orquestra – a Operita 
– composta por bandoneón, dois violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, fl auta, guitar-
ra, piano, vibrafone, percussão, voz masculina, voz feminina e um orador – e o Noneto, 
composto por um quinteto de cordas, bandoneón e guitarra, que Piazzolla costumava 
reverenciar como a expressão da “Música Popular de Buenos Aires”.

Piazzolla e o Brasil
A música de Piazzolla, com toda a sua 
sensibilidade, harmonia e dramaticidade 
foi sempre muito bem acolhida no Brasil. 
Em 1973, suas composições fi zeram parte 
da trilha sonora do fi lme Toda nudez será 
castigada, de Arnaldo Jabor, baseado na 
obra de Nelson Rodrigues. 

Piazzolla estreitou amizade com grandes 
compositores brasileiros, como Chico Bu-
arque, Caetano Veloso e Tom Jobim. 

Em 1988, Piazzolla fez uma turnê no Brasil, 
para alegria de várias plateias. 

Cartaz do fi lme Toda nudez será castigada, 1973. 
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural. 

A Música de Piazzolla no Theatro Municipal

Piazzolla não chegou a se apresentar no palco do Municipal do Rio de Janeiro. Porém, 
sua música esteve presente em diversas produções do Corpo de Baile. 

Em 1981, o Theatro Municipal encenou “Nosso Tempo” (Nuestro Tiempo), música 
composta por Piazzolla em 1962, que ganhou a coreografi a de Dalal Achcar.  O elenco, 
composto por Ana Botafogo, Daniela Panessa, Vera Aragão, Rosane Soneghetti, Fer-
nando Bujones, Fernando Mendes e o Corpo de Baile, interpretaram sete movimentos 
da dança: Nada, Vazio, Gratuidade; Egocentrismo, Solidão, Força; Desafi o, Semelhan-
ças, Dualidades; A Conquista, Destruição, Construção; Derrota, Depressão, Reformula-
ção; Projeção, Triângulo, Imaginação; Novo Encontro, Emoção, Catalisação.

Intensa, dramática, desafi adora, a dança, sob a música de Piazzolla, ganhava contornos 
mágicos... 
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Programa de Diversons / Opus I / Pas de Deux /Nosso Tempo. TM, 1981. Acervo CEDOC/TM 

A música de Piazzolla encontrou, no Municipal, a coreografi a de Luis Arrieta para “Tem-
po de Tango”, encenado nas temporadas de 1990, 1992 e 1998. Argentino como Pia-
zzolla, Arrieta iniciou seus estudos de dança em 1972, completando sua formação em 
São Paulo, a partir de 1974. Integrou diversas companhias no Brasil e atuou como 
solista em inúmeros eventos e festivais de dança. Em 1977, iniciou sua carreira de co-
reógrafo com Camilla, obra estreada pelo Corpo de Baile da Cidade de São Paulo. A 
partir daí, atuou em várias companhias internacionais. 
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Luis Arrieta, 2015. Fonte: radioarquibancada.com.br

Em 1990, durante o Festival Internacional de Dança, no Municipal, Arrieta coreografou 
Tempo de Tango com o Corpo de Baile, tendo também assinado o fi gurino e a ilumina-
ção do espetáculo. No elenco, bailarinos como Ana Botafogo, Áurea Hammerli, Norma 
Pinna, Márcia Faggioni, Cristina Costa, Cézar Lima, Rodolfo Moreira, Joseny Coutinho, 
Hélio Bejani, Antonio Gaspar e Lúcia Guimarães deram vida e brilho ao espetáculo. 

Da esquerda para a direita: 
Patricia Cabral, Lucia 
Guimarães, Márcia Faggioni, 
Sandra Queiróz, Ana Botafogo. 
Rodolfo Rau, Paulo Ernani, 
Cesar Lima, Joseny Coutinho. 
TM, 1990.  Acervo Pessoal 
Márcia Faggioni
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Programa de Tempo de Tango, 1990. Acervo CEDOC/TM
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Em depoimento ao CEDOC, Norma Pinna, ao se referir à experiência em “Tempo de 
Tango”, declara: 

“Meu sentimento - minha compreensão da música de Piazzolla e da 
dança de Arrieta – foi muito claro dentro de mim: de  amor! Uma tristeza... 
e uma cumplicidade muito grande entre os bailarinos que interpretaram o 
balé. Arrieta conhecia muito bem a obra de Piazzolla e conhecia a história 
dele. 

A sensação que eu tinha quando dançava Adios Nonino, a canção mais 
famosa de Piazzolla, era a de que eu estava no céu, transmitindo amor para 
a Terra. Tempos depois, eu fui ler e soube que esta música foi feita por Pia-
zzolla quando o seu pai estava no leito de morte e, 20 anos depois, ele disse 
que devia estar mesmo rodeado de anjos, pois foi a mais bela música que 
escreveu e que talvez não fi zesse outra melhor. A música dele é de tão fácil 
interpretação na dança, que entra na corrente sanguínea, vai para a respi-
ração, ocupa os poros. É isto o que a música dele é, em termos de dança. 

Norma Pinna, 199-. Acervo Pessoal

A junção 
da música de 
Piazzolla com 
a coreografi a 
de Arrieta forma 
uma obra-prima!”
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Tempo de Tango, com a mesma composição Piazzolla-Arrieta, voltou à cena do Mu-
nicipal em 1992, com Ana Botafogo, Áurea Hammerli, Norma Pinna, Márcia Faggioni, 
Laura Prochet, Sandra Queiroz, César Lima, Joseny Coutinho, Hélio Bejani. Márcia Fa-
ggioni, sobre a obra, declara: 

“A música envolvente e emotiva é também, em diversos momentos, lírica 
e sonhadora, assim como a coreografi a, que mistura o tradicional e o con-
temporâneo, apresentando-se como uma releitura do tango.

A coreografi a precisa, dramática e tensa foi mostrada por Luis Arrieta, 
seu coreógrafo, com muito carinho e entrega, contribuindo para um traba-
lho prazeroso e gratifi cante.

Dancei várias vezes esse ballet, e todas com muita emoção e inspiração, 
reconhecendo-me como uma das personagens dessa música que toca a 
alma.”

Márcia Faggioni em cena. TM, 1992. 
Acervo Pessoal Márcia Faggioni
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Programa de Tempo de Tango. TM, 1992. Acervo CEDOC/TM
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Ana Botafogo, 2021. Acervo Pessoal

Irene Orazem, 198-. 
Acervo CEDOC/TM

A bailarina Ana Botafogo, que dançou Tempo de Tango no Municipal, Três Momentos 
do Amor e Suíte Floral, obras da “dupla” Piazzolla-Arrieta, declara seu sentimento em 
relação à oportunidade de dançar esses balés: 

“A coreografi a de Arrieta encantava todos os bailarinos. Ele encontrava, 
dentro da música de Piazzolla, vários sentimentos e Piazzolla trabalhava 
com emoções, paixão e força emocional.  Sempre me impressionaram to-
das as partes musicais que eu dancei dele. Eu dançava sem a sapatilha de 
ponta. Era encantador dançar a coreografi a com a música, que nos levava a 
uma autossatisfação como bailarinos. 

A música de Piazzolla é intensa, 
possante dentro do nosso ser e que 
refl ete sempre, em todas as suas 
coloraturas, paixão.”

A terceira temporada de Tempo de Tango, com Piazzolla-Arrieta, no Municipal aconte-
ceu em 1998. A ensaiadora da coreografi a, Irene Orazem, em depoimento, declarou: 

“Tive o maior prazer em atuar como assistente na montagem do Arrieta, 
que é um dos mais lindos balés do nosso repertório. Arrieta soube defi nir 
toda a parte lírica, chorosa, amorosa do Piazzolla. Para mim, foi uma ma-
ravilha este trabalho!”
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Ao relembrar da temporada de Tempo de Tango e da grandeza de Arrieta, a bailarina 
Teresa Augusta, emocionada, declara: 

“Me lembro bem dos ensaios do balé Tempo de Tango, com música de 
Piazzolla. Para Arrieta, cada gesto, cada olhar, cada silêncio tinha que ter 
um signifi cado. Às vezes, a gente fazia tudo com muita energia e aí o Arrie-
ta olhava, fi cava em silêncio, e se mantinha um bom tempo assim. Depois, 
conversava tranquilo, sem levantar a voz. Ele sabia o que queria: entrega! 
Queria verdade, sentimentos verdadeiros. Como foi bom dançar Tempo de 
Tango! Para mim foi uma busca, a desconstrução de gestos pré-estabeleci-
dos. 

E a música de 
Piazzolla nos 
inspirava a cada 
ensaio, a cada 
espetáculo; era 
muito intensa, 
sensual, triste, 
profunda... 
Nos fazia sentir a 
força da natureza 
humana.” Teresa Augusta, 2021. Acervo Pessoal
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Programa de Tempo de Tango. TM, 1998. Acervo CEDOC/TM

O legado de Piazzolla
O legado de Piazzolla refl ete a universalidade do tango e, ao mesmo tempo, sua singu-
laridade como referência da cultura argentina. O tango de Piazzola é intenso, sensual, 
profundo, resultado do encantamento de um menino por seu bandoneón e de sua 
paixão pela sua terra natal. 
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