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RESUMO 

 

Orestes Farinello (1908-1989) foi um artista que assegurou seu lugar na história 
recente da música sinfônica brasileira. Sua produção, em estilo romântico tardio, mesmo não 
representando uma vanguarda nacionalista, é dotada de valores universais inequívocos que 
merecem ser evidenciados e preservados. O objetivo desse trabalho é resgatar, por meio de 
estudo e execução contextualizados, a obra orquestral desse compositor brasileiro. Este é o 
primeiro estudo acadêmico dedicado ao compositor e sua obra, e está dividido em duas partes: na 
primeira parte, foi traçado um perfil biográfico com base na coleta de alguns depoimentos e na 
pesquisa direta de um corpus documental; na segunda parte, são abordadas e contextualizadas as 
obras orquestrais encontradas. A pesquisa foi integrada também por performances de várias de 
suas obras orquestrais, visando uma maior familiaridade com a linguagem estilística do 
compositor.  
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ABSTRACT 

 

Orestes Farinello (1908 – 1989) is an artist who has a significant input in Brazil’s 
recent history of symphonic music. Even not belonging to the nationalistic movement, his late 
romantic style is full of unmistakable universal values that deserve appreciation.  The goal of this 
work is to survey the orchestral output of this Brazilian composer. This academic study, the first 
ever done on him, is based on a contextualized research and was divided into two parts. The first 
part contains a biographical profile of the composer. Next, the composer and his works are 
discussed taking into consideration his contemporaries. Along with the research, many of the 
composer’s works were conducted in performance, in an attempt to achieve a greater familiarity 
with Farinello’s stylistic language.  
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PERFORMANCES DE OBRAS DE ORESTES FARINELLO 

 

1 – XVI Concerto da Temporada 2007 

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás 

Dia 27 de Junho, Teatro Goiânia, 20h 30 

Obra executada: Acalanto Triste (Cordas) 

 

2 – Concerto Oficial da Temporada 2007 

Orquestra Sinfônica de Goiânia 

Dia 30 de Agosto, Igreja Rosa Mística, 20h 

Obra executada: Lírica (Intermezzo) para Orquestra 

 

3 – XVIII Concerto da Temporada 2007 

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás 

Dia 05 de setembro, Teatro Goiânia, 20h 30 

Obra executada: Toada para Orquestra de Câmara 

 

4 – XXII Concerto da Temporada 2007 

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás 

Dia 03 de Outubro, Teatro Goiânia, 20h 30 

Obra executada: Ao Redor da Árvore de Natal (Orquestra de Câmara) 

 

5 – Concerto Oficial da Temporada 2007 

Orquestra Sinfônica de Goiânia 

Dia 04 de Outubro, Auditório da Faculdade de Educação, 20h 

Obra executada: Noturno para Violoncelo e Orquestra 

Solista: Moisés Ferreira dos Santos 

 

6 – Concerto de Natal 2007 

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás 

Dia 18 de Dezembro, Igreja São Paulo Apóstolo, 20h 

Obra executada: Ao Redor da Árvore de Natal (Orquestra de Câmara) 
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PROGRAMA DO RECITAL 

 

 

 

OBRAS DE ORESTES FARINELLO (1908-1989) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Abertura Anchieta (1942) 
 

2. Noturno para Violoncelo e Orquestra (1947) 
 

3. Toada para Orquestra de Câmara (1949) 
 

4. Aquarelas Infantis (1965) 
 

• Nini adormece a boneca 
• Quando vovó dançava 

• Brincando ao Sol 
• A espingardinha de pau 

• O cavalinho branco. 
 

INTERVALO 

 
5. Cenas e Paisagens (1957) 

 

• Cantiga Sertaneja 
• Dança Selvagem 

• Ponteio 
• Choro 

 
6. Crepúsculo Sertanejo (1942) 

 
7. Poema Sinfônico São Paulo (1954) 

 

 

 

MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS – Violoncelo 
 
 

ELISEU FERREIRA – Regente 
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Notas de Programa 

 
Abertura Anchieta 
 

Foi composta em 1942, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo. A estréia se deu com 
a orquestra do Teatro Municipal, sob a regência de Armando Belardi. A obra é uma homenagem ao beato 
padre José de Anchieta (1534-1597), um dos fundadores da capital paulista e autor dos 4.172 versos do 
famoso Poema à Virgem, por ele escrito nas areias das praias de Iperoig, hoje Ubatuba. Orestes Farinello 
já havia produzido outras obras orquestrais anteriormente, mas a abertura Anchieta pode ser considerada 
sua grande estréia como compositor sinfônico. Após a primeira audição, a imprensa paulista foi unânime 
nos elogios a sua qualidade musical, relatando também a calorosa receptividade do público. Escrita em Ré 
maior, é estruturada na forma-sonata e corresponde a um primeiro movimento de uma sinfonia.  

  

Noturno para Violoncelo e Orquestra 
 

Existem duas versões do Noturno publicadas na mesma data (10 de Julho de 1947) pelo editor E. 
S. Mangione para a coleção “A Melodia”: uma para piano solo e outra para violoncelo ou violino e piano. 
A versão para violoncelo e orquestra foi escrita provavelmente para execução na Rádio Gazeta em 1948 e  
foi dedicada ao violoncelista e professor Frederico Capella, amigo do compositor. A estrutura se baseia 
num tema principal, exposto pelo solista e logo depois repetido pelo violino solo, e num tema secundário, 
tocado pelo solista e repetido depois por toda a orquestra. Foi uma das obras mais executadas do 
compositor (na versão com piano), por certo devido à beleza e amplitude da escrita para o violoncelo solo.          

 
Toada para Orquestra de Câmara 

 

A Toada foi executada pela primeira vez em 23 de março de 1952, no Teatro Municipal de São 
Paulo, sob a regência de Armando Belardi. Foi gravada comercialmente em LP pela Orquestra Sinfônica 
de São Paulo, pelo selo Chantecler, também sob a direção de Armando Belardi. Segundo o próprio 
compositor, essa obra foi executada em concerto pela Orquestra da Rádio de Roma. É organizada na 
forma de estrofe e refrão, com melodias em terças lânguidas e nostálgicas, características comuns à toada, 
um  tipo de canção popular melnacólica. 
 
Aquarelas Infantis 
 

 

Escrita originalmente para piano, a obra foi editada por Mangione & Filhos em 1947. A versão 
orquestral foi feita em 1965, em São Paulo, e estreada no mesmo ano pela orquestra do Teatro Municipal. 
Aquarelas Infantis, na sua concepção original, conecta-se àquela tendência nacionalista mundial na qual 
os compositores recorrem ao legado cultural popular de seus países como fonte de inspiração para suas 
obras, como Béla Bartok, em seu Mikrokosmos, e Heitor Villa-Lobos, nas suas Cirandas e Cantigas de 
Roda. Em sua versão original para piano, foram escritas somente na clave de sol, destinadas ao 2º e 3º 
anos do curso de piano. Farinello foi brilhante na escolha das cores e texturas instrumentais que bem 
caracterizaram os títulos de cada miniatura: I. Nini adormece a boneca; II. Quando vovó dançava; III. 
Brincando ao sol; IV. A espingardinha de pau; V. O cavalinho branco. 

 
Cenas e Paisagens 
 

Esta suíte foi concluída em dezembro de 1957 e executada pela primeira vez, no Teatro Municipal 
de São Paulo, em Setembro de 1958. Obra de cunho nacionalista, mas sem fazer citação direta a qualquer 
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obra do populário musical brasileiro, está impregnada de certo brasileirismo do início ao fim. A música é 
descritiva e bastante representativa dos títulos dados por Ferinello aos quatro movimentos: I. Cantiga 
Sertaneja; II. Dança Selvagem; III. Ponteio; IV. Choro, este uma vibrante fuga a quatro vozes, com um 
sujeito (tema) de sabor rítmico que incorpora uma suspensão sincopada estrategicamente colocada no 
meio da frase.  

 

Crepúsculo Sertanejo 
 

Esta obra foi executada pela primeira vez em dezembro de 1942, pela orquestra do Teatro 
Municipal de São Paulo, sob a regência de Armando Belardi. Na lista de obras elaborada pelo compositor 
em seus últimos anos, ele dá como data da composição desta peça o ano de 1943. Porém, ela certamente 
foi escrita antes disso, pois no programa distribuído na estréia de sua Abertura Anchieta, em 1942, as 
notas biográficas do compositor já incluíam Crepúsculo Sertanejo. Na introdução, de construção 
surpreendente, Farinello utiliza-se de intervalos de quinta diminuta (Lá-Mi bemol) para descrever a 
nostalgia doce e fresca do poente em alguma paisagem interiorana brasileira. Após duas seções, cada qual 
com seu tema (um menor, outro maior), o final surpreende pelas badaladas de um sino anunciando a hora 
do Ângelus...  

 

Poema Sinfônico São Paulo 
 

Este grandioso poema sinfônico foi estreado em 25 de janeiro de 1954, em comemoração ao IV 
centenário de fundação da cidade de São Paulo. O concerto foi transmitido ao vivo pela Rádio Gazeta. A 
composição certamente se dera no ano anterior, haja vista que a partitura completa e todo o material de 
orquestra foram elaborados pelo próprio compositor. A obra faz uso de uma grande orquestra, sendo esta 
sua última peça a utilizar tamanho efetivo instrumental. É uma obra claramente descritiva, apesar de o 
compositor não fornecer um “programa”. Entretanto, estruturada em diversas seções, sua forma é 
resultado dessa idéia programática. A unidade formal se dá com base na repetição de alguns trechos 
importantes. Podemos imaginar o programa claramente como sendo cenas e episódios da história da 
cidade de São Paulo: 
Abertura: Fauna e flora da região, a vida selvagem anterior à chegada dos colonizadores; 
Episódio I: A religiosidade do paulistano, representada por trecho lírico que lembra uma escrita coral 
modal, talvez uma homenagem a Anchieta; 
Episódio II:  Referência clara às danças dos silvícolas, antigos habitantes do lugar, em figurações rítmicas 
intensas; 
Episódio III:  Trecho dramático que mostra as dificuldades políticas e guerras enfrentadas; 
Episódio IV: Referência a algum episódio heróico, possivelmente a Independência do Brasil, às margens 
do Ipiranga, ou ainda o Movimento Constitucionalista de 1932; 
Conclusão: Um grande “Hino da Vitória” é introduzido pelas cordas e depois tomado por toda a 
orquestra, reforçado pelo motivo das badaladas iniciais do sino, numa apoteótica celebração da vitória que 
revela a grandeza dos paulistas. 
 

Farinello faz uso inteligente e efetivo dos recursos de orquestração na obtenção de efeitos 
musicais diversos nos instrumentos e na diversificação dos variados climas sonoros. Harmonicamente é 
mais elaborada que outras obras suas, fazendo amplo uso de acordes de 7ª e 9ª sem preparação e dos 
acordes aumentados como indicativo de tensão. As várias seções sugerem climas variados: amanhecer na 
floresta, festa religiosa, ritual indígena, o labutar da vida, guerras e vitória. Na seção que sugere uma 
“batalha” há uma citação do Hino da Independência, evocando o sentimento de patriotismo. 
Curiosamente, todos os motivos geradores do poema são de quatro notas: o motivo dos violoncelos e 
fagote no início, o cantochão na trompa, as badaladas do sino. Provavelmente, uma clara alusão à data 
comemorativa (IV Centenário, quatro séculos).  



 7 

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DE GOIÁS 
 

 

Regente Titular e Diretor Artístico: Eliseu Ferreira  
Regentes Auxiliares: Andreyw Antônio Batista, Luciano Gomes  
 
Flautim: Kamilla Thais Couto do Nascimento, 
Flautas: Everton Luiz Loredo de Matos, Adielson de Miranda Souza, Jônatas Ferreira 
da Silva, Xavier Calderon Rojas  
Oboé: Damião Moreira de Matos, Dandara Félix  
Clarinetas: Edinei Alves de Brito, Joelson Pontes Vieira, Washington Eduardo Martins 
Soares 
Fagote: Michele Bolba Cardoso, Hélio Aparecido Alves Rodrigues 
Trompas: Rafael Custódio Venâncio, Anderson Afonso Silva, Adenilson Santana dos 
Santos, Lindomar Batista de Souza,   
Trompetes: Bruno Alves de Almeida, Vinícius Cortes do Nascimento, Maxwell Martins 
Gadelha 
Trombones: Erivelton Fraga dos Santos, Jackes Douglas Nunes Ângelo, Milton 
Marciano da Silva Júnior 
Tuba: Tarlley Rebelo de Cirqueira  
Percussão: Rosângela Rhafaella Silva, Leandro Simplício Vieira, Rafael Rodrigues da 
Costa, Kemuel Kesley Ferreira dos Santos, Odilson Antônio de Souza 
Primeiros  Violinos:  Eliel Moreira Ferreira e Silva (Solista), Leonardo Mendes Vaz, 
Marcelo Vitorino Menezes, Henrique Gabriel dos Santos, Rick Magno Rodrigues, 
Moisés Bruno da Silva, Murilo Viana Xavier, Nellie Rego Santee, Maressa Miquelino de 
Carvalho, Eric Johnson de Jesus Costa, Jordana Irene Alves Cipriano, Reges Ferreira 
Gomes 
Segundos Violinos: Tiago de Faria Biscaro (Solista), Wneveri Johnson Ferreira da 
Silva, Giuliano Gisliano Zardini, Lucas Oliveira Gomes, Lucas Dourado Coelho, 
Emerson Vinícius da Silva, Gesiel Ferreira de Lima, Luciana Sanches Araújo, Eveline 
Alice da Silva, Victor de Oliveira e Silva Bueno 
Violas:  Daniel Vieira Lima (Solista), Natanael Ferreira dos Santos, Marcos Lopes 
Machado, Raquel dos Santos Silva Ribeiro, John Lennon da Silva  
Violoncelos:  Moisés Ferreira dos Santos (Solista), Kamylla da Silva Leal Lopes 
(Solista), Felipe Marciano de Freitas, Arthur Cavalcanti Villafane, Roberto de Souza 
Costa, Jonathan Duarte Ferreira da Silva, Samuel Lopes Félix 
Contrabaixos:  Diuliano Vitor Lucena (Solista), Dominique Vieira Coelho dos Santos, 
Lucas Costa e Silva  
Professores: Salmo Lopes Pereira (Spalla), Aneir Luciano de Freitas (Violoncelo), 
Jesus Rodrigues da Silva (Contrabaixo), Jesus Pedro Frias Paiva (Violino), Luciano 
Gomes (Fagote), Rogério Rosembergue Garcia (Trompete), José Marconi Andrade 
Costa (Clarineta), Kátia Cristina de Carvalho Gomes (Piano), Kerle Cristina de Oliveira 
(Oboé) 
Músicos Convidados:  kléber Lopes (Corne Inglês), Maria Cristina de Carvalho 
(Harpa), Handel Santos Silva (Viola), Ricardo Newton Lopes (Contrabaixo), Carlos 
Antônio de Sousa (Oboé) 
Inspetor e Gerente: Anderson Marinho de Assis 
Montador e Arquivista : Wanderson Alves Regis  
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ENCARTE COM DVD DA GRAVAÇÃO DO RECITAL 
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INTRODUÇÃO  

A música sinfônica brasileira se constitui, hoje, em um rico patrimônio cultural ainda 

não totalmente explorado. No século XX, o repertório de concerto produzido no Brasil começou 

a ultrapassar as fronteiras do tradicionalismo europeu herdado do romantismo imperial, 

nacionalizando-se, na busca de uma identidade que lhe fosse peculiar. Propagando-se para o resto 

do mundo, obtém reconhecimento e admiração. Não são poucos os compositores que têm se 

destacado, aqui e lá fora, pela genialidade.  

Entretanto, é possível verificar que grande quantidade das obras que têm sido escritas 

por nossos compositores ainda permanece, em tese, inexplorada por pesquisadores, músicos, e 

pelo público em geral. Este fato se nos apresenta por diversas razões, entre elas, a preferência, 

algo disseminada, em favor de um repertório de concerto europeu, bem como a dificuldade de 

acesso ao material musical produzido no país. Ainda hoje, um dos grandes desafios enfrentados 

pelos nossos compositores se refere à edição e divulgação de suas criações.  

Apesar das diversas iniciativas tomadas principalmente por entidades 

governamentais, nunca existiu um projeto nacional eficiente visando à recuperação de nossa 

memória musical. Grande parte da produção de nossos compositores sobrevive apenas em 

manuscritos, seja em coleções particulares, seja em arquivos públicos de instituições como a 

Biblioteca Nacional, o Museu da Música de Mariana e a Coleção Curt Lange (UFMG). Dentre as 

coleções particulares, algumas são bem organizadas e abertas a pesquisadores, outras são 

acondicionadas de forma muitas vezes inadequada pelos herdeiros dos compositores, como é o 

caso objeto desse trabalho.  

Assim, uma das mais evidentes dificuldades enfrentadas pelos músicos interessados 

em estudar e executar principalmente obras sinfônicas de compositores brasileiros é, 

simplesmente, o acesso às mesmas. No Brasil, atualmente, nenhuma editora comercial de vulto 

edita música nacional de concerto e publica livros sobre o assunto. Em contrapartida, temos as 

ações isoladas de alguns idealistas que, sem visarem o lucro, editam e vendem um pequeno 

número de obras musicais, geralmente dos compositores mais acessíveis ao grande público. 

Temos também a iniciativa de alguns compositores que, de forma artesanal, editam e vendem 

suas próprias obras.  

Nesse contexto, iniciativas como a da Academia Brasileira de Música (ABM) e da 

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), que editam e alugam partituras e partes 



 11 

cavadas de obras importantes do nosso repertório, se constituem em uma valiosa contribuição 

para a divulgação e preservação das obras de nossos compositores. Mas, em face do significativo 

patrimônio musical do país, essas ações nos parecem isoladas e limitadas, não podendo garantir 

que a maior parte do repertório seja contemplada. Primeiro, porque o foco do trabalho editorial 

destas duas instituições está no repertório orquestral, em detrimento da música de câmara e outros 

gêneros; segundo, porque existe a tendência de priorizar os compositores que trabalham ou 

trabalharam nos grandes centros culturais. Assim, compositores do resto do país tendem a serem 

relegados a um segundo plano, sem qualquer olhar sobre o valor de sua música.  

Essa situação expõe parte do passado musical brasileiro ao risco de simplesmente 

desaparecer, além de privar futuras gerações do patrimônio cultural no qual essas obras se 

constituem. Para garantir a sobrevivência do nome e do trabalho de qualquer compositor, é 

fundamental que suas obras sejam divulgadas em projetos e pesquisas, assegurando assim, o 

acesso de estudantes, músicos, pesquisadores e público em geral às mesmas. Dentre as iniciativas 

bem sucedidas, citamos a Coleção Museu da Música de Mariana, a Coleção Funarte e o Projeto 

Memória Musical Brasileira – PRO-MEMUS, que pesquisou e editou as obras do Pe. José 

Maurício Nunes Garcia. 

No caso de alguns compositores, seus nomes sobrevivem devido a circunstâncias 

extremas: ou por alguma obra editada isoladamente, ou por dar nome a uma sala em alguma 

escola de música ou, ainda, por emprestar seu nome a cursos e concursos de música. Esse é o 

caso de Orestes Mário Farinello (1908-1989), compositor paulista de renome que, por força das 

circunstâncias, dedicou parte de sua vida ao trabalho musical na cidade goiana de Anápolis, para 

onde se mudou já em idade madura, lá vivendo até sua morte. Farinello foi um importante 

compositor da época áurea do rádio brasileiro. Trabalhou por vinte anos na Rádio Gazeta de São 

Paulo, que, nas décadas de 40 a 60, tinha na música de concerto e na música popular, 

acompanhada de exuberantes arranjos orquestrais, o principal atrativo de sua programação. 

Possuindo um domínio eficiente do métier, Farinello, escreveu várias obras que foram executadas 

e gravadas por orquestras de São Paulo. Foi também muito requisitado como professor de piano, 

harmonia, contraponto e composição na capital paulista e também em Anápolis.   

Com este projeto, pretendemos contribuir para reavivar parte da produção musical 

desse compositor, em especial o repertório orquestral, além de trazer sua obra ao debate no meio 

acadêmico. O trabalho está dividido em duas partes: na primeira parte é traçado um perfil 
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biográfico com base em depoimentos e na análise do acervo de documentos e partituras 

disponibilizados; na segunda parte são abordadas e contextualizadas as obras orquestrais do 

compositor. A pesquisa foi integrada, também, por diversas performances dessas obras 

orquestrais, visando alcançar uma maior familiaridade com a sua linguagem estilística. Esta 

programação de concertos tem contribuído com a divulgação de Farinello e sua obra, permitindo 

também mensurar a receptividade de músicos e público em face deste novo repertório.  
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1. ORESTES FARINELLO: PERFIL BIOGRÁFICO 

 Este perfil biográfico foi elaborado principalmente com base na análise do acervo de 

documentos e partituras deixado pelo compositor.  Após sua morte, esse material foi doado por 

seu neto a Carlos Antônio de Sousa, flautista, oboísta e compositor, um dos discípulos de 

Farinello na cidade de Anápolis (GO). No ano de 2001, esse material foi repassado ao maestro 

Andreyw Antônio Batista, também de Anápolis, que procurou divulgar e executar algumas dessas 

obras, incentivando também outros músicos e grupos musicais a executarem esse repertório, 

incluindo o presente autor. Outras fontes de pesquisa foram: 1) Recortes de jornais cedidos pelo 

já citado Carlos Antônio de Sousa, pelo maestro goiano Joaquim Thomáz Jayme e por Jacqueline 

Conegundes, aluna de piano de Farinello residente em Anápolis e, atualmente, Diretora da Escola 

de Música daquela cidade; 2) Documentos e partituras doados por Vicente Campos (Valinhos, 

SP), antigo aluno do compositor quando este ainda residia em São Paulo; 3) Monografia A 

Influência de Farinello na Cultura Anapolina (não publicada) de Randerson Aguiar Nunes, 

disponibilizada diretamente pelo  autor e elaborada em 2004 como trabalho de conclusão do 

Curso de História na Uni-Evangélica (Anápolis, GO).  

Com base nos documentos disponíveis, a trajetória de Farinello, foi dividida em 

quatro partes: 1) Os primeiros anos, que vão desde o nascimento, passando por seus estudos 

musicais, e chegando até a década de 1940, quando o compositor já era uma figura reconhecida 

no meio musical paulista; 2) Os anos na Rádio Gazeta, que evidenciam seu trabalho naquela 

instituição durante os vinte anos em que lá permaneceu; 3) Os anos de transição, que versam 

sobre as dificuldades vividas pelo compositor após sua saída da Rádio Gazeta, culminando com 

sua decisão de mudar-se para Goiás; 4) Os anos em Anápolis, mostrando a mudança decisiva 

ocorrida na trajetória de Farinello, além de seu trabalho e sua importância no desenvolvimento 

musical dessa cidade do interior de Goiás. No quinto item são reproduzidas algumas impressões 

sobre Farinello feitas por músicos que conviveram diretamente com o compositor.  

 

1.1. OS PRIMEIROS ANOS 

Orestes Mário Farinello nasceu em São Paulo no dia 23 de Setembro de 1908, filho 

de imigrantes italianos que vieram para o Brasil em meados da última década do século XIX: 

Vasco Farinello (1888-19??) e Edwiges Martini Farinello (1886- 19??). A família possuía uma 
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loja (Vasco Farinello & Cia.), no número 22 da Rua Direita, na capital paulista. Lá, conforme 

atestam documentos remanescentes de blocos de duplicatas e anotações com papel timbrado, 

fabricavam e vendiam calçados, chapéus e cartolas, além de importar produtos diversos que 

abasteciam a numerosa comunidade italiana da cidade no início do século XX. A partir da década 

de 20 o negócio da família prosperou, a ponto de serem abertas filiais da loja no Rio de Janeiro, 

em Porto Alegre e em Curitiba, possibilitando à família do jovem compositor a aquisição de 

imóveis, realização de viagens e um estilo de vida razoavelmente tranqüilo financeiramente.   

Orestes, o mais velho de três irmãos, começou seus estudos musicais um pouco tarde, 

aos 14 anos de idade, porque “gostava de correr atrás da bola de futebol” (OLIVEIRA, 1978). 

Ingressou, provavelmente em 1923, no Instituto Musical Ítalo-Brasileiro, onde estudou com o 

maestro Camillo Berti, recebendo lições de teoria (“theorica e pratica”), solfejo (“rythmico e 

cantado”) e piano. Nesse instituto permaneceu, no mínimo, até 1928, quando recebeu um 

Certificado de Promoção ao 6º Período, constando suas notas de aproveitamento nas disciplinas 

citadas (Fonte 01). Dessa época datam suas primeiras composições: valsas e melodias, 

provavelmente escritas como resultado de exercícios escolares. Paralelamente, prosseguia seus 

estudos formais, incluindo a conclusão do Curso de Datilografia da Escola Remington, no ano de 

1927.   

Posteriormente, ingressa na Academia Musical de São Paulo, onde se tornou 

discípulo do renomado compositor e professor Savino de Benedictis (1883-1971), fundador e 

diretor daquela instituição nos anos em que a mesma funcionou, de 1928 a 1939.  Com este 

último, Farinello concluiu “com muito proveito”, em 1933, os estudos de piano, harmonia, 

contraponto, instrumentação e composição, recebendo, inclusive, um Atestado assinado pelo 

professor, habilitando-o a exercer o magistério da profissão de músico (Fonte 02).  Em diversos 

documentos posteriores, Farinello afirmava ter concluído seus estudos em 1935. Possivelmente, o 

atestado assinado pelo professor visava favorecê-lo na busca de um emprego como professor, 

tendo em vista que já contava 25 anos de idade.   

Em toda a sua trajetória como compositor, Farinello citava e comentava sempre o 

episódio que mais marcou a sua carreira musical. Esse ocorreu em 1931, quando ainda estudava 

sob a orientação de Savino de Benedictis. A lendária Força Pública do Estado de São Paulo1 

                                                 
1 A Força Pública do Estado de São Paulo, criada em 1831, pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, era composta, 
na época de seu centenário, pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Era a segunda força armada da América 
Latina, atrás somente do próprio Exército Brasileiro. (Fonte: Wikipedia) 
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realizou um concurso para a composição do hino comemorativo de seu centenário. Com letra de 

Correa Júnior, o Hino Comemorativo do 1º Centenário da Força Pública de São Paulo, de 

Orestes Farinello, foi o grande vencedor. O Hino foi executado pela Banda da Força Pública 

completa e um coro de 200 vozes no pátio de um colégio e, mais tarde, em sessão solene no 

Teatro Municipal. Sendo, àquela época, já moço independente da família, Farinello descreveu no 

fim da vida o que fizera com o prêmio de $500.000 (quinhentos mil réis): “Comprei sapatos, 

bengala e palhetas novas, pude andar na moda” (OLIVEIRA, 1978). Esse concurso pode ser 

considerado como a estréia oficial do jovem compositor Orestes Farinello, pois sua carreira se 

deslanchou após o mesmo. Farinello começou a ser requisitado como compositor, como atestam 

programas de concertos realizados no Teatro Municipal de São Paulo em 1935 e 1936, nos quais 

figuram obras de sua autoria. (Fontes 03 e 04)  

Após esse período, começa a diversificar suas composições, antes quase restritas ao 

piano. Escreve então as obras orquestrais que lhe dariam visibilidade no meio artístico paulista.  

A principal obra desse período é a Abertura Anchieta, escrita em homenagem ao aniversário de 

São Paulo, em 1942. Sendo a primeira obra sinfônica escrita pelo compositor, tornou-se a sua 

peça orquestral mais executada durante vários anos em São Paulo. Nessa obra, ele deixa 

transparecer toda a sua sólida base técnica, adquirida em anos de estudo com De Benedictis. 

Demonstra também já uma notável sensibilidade melódica. Outras obras importantes desse 

período são: Fuga, sobre tema folclórico, para Orquestra de Cordas (1941), Crepúsculo Sertanejo 

(1943) e Impressões Brasileiras (1944), para orquestra sinfônica.  

Nessa fase ainda consta uma viagem à Itália, de acordo com remanescentes de 

documentos e fotos deixados pelo compositor. Segundo consta, essa viagem à terra de seus pais 

causou-lhe profunda impressão. 

 

1.2. OS ANOS NA RÁDIO GAZETA: 1948 a 1968  

O Brasil vivenciou nas décadas de 40 e 50 um verdadeiro florescer de um meio de 

comunicação em massa surgido no início do século: o rádio. Inaugurado oficialmente no Brasil 

em 1922, o rádio teve sobre a sociedade brasileira, nos anos 30 e 40, um impacto muito mais 

profundo do que aquele que a televisão iria produzir na década seguinte.  Inicialmente destinado 

às elites, com programação voltada à informação, cultura e educação, o rádio chega muito 

rapidamente às camadas populares. Antes do advento da televisão no Brasil, o rádio foi o 
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principal canal de informação, entretenimento e cultura do país. A chamada “época de ouro do 

rádio” ocorreu na década de 40 e início da de 50. Nessa época multiplicam-se vertiginosamente 

as estações de rádio no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Talvez a mais importante delas, 

a Rádio Nacional, ou PRE 8, ocupa lugar de destaque na história desse veículo de comunicação 

no Brasil. (SAROLDI, 1988) 

Empresa incorporada ao patrimônio da União através de decreto-lei do governo 

Getúlio Vargas, a Rádio Nacional influenciou a sociedade brasileira como um todo. Lançou, 

através de seus programas, os principais cantores de sucesso na época, além de influenciar no 

aparecimento e divulgação de novos estilos musicais. Somente para ilustrar: em meados da 

década de 50, “Na praça Mauá, nº 7, havia um elenco à disposição. Nada menos de 670 

funcionários (...), entre os quais dez maestros e arranjadores, 124 músicos, 69 cantores e 

cantoras” (SAROLDI, 1988. p. 70). 

Ao contrário do Rio de Janeiro, em São Paulo, o estado demorou a chegar como 

promotor da atividade radiofônica. A atividade era feita exclusivamente por representantes do 

setor privado, visando, obviamente, o lucro. A Fundação Padre Anchieta só começaria a operar 

suas emissoras de rádio e TV em 1969 (GUERRINI, 2004). 

A Rádio Gazeta de São Paulo foi inaugurada no ano de 1943.  Era, na verdade, a 

antiga Rádio Educadora de São Paulo, cuja massa falida havia sido adquirida pelo jornalista 

Cásper Líbero. A antiga Rádio Educadora, com programação voltada à “família brasileira”, 

possuía, já em 1928, uma orquestra de cerca de 30 músicos. Essas características permaneceram 

depois da transformação em Rádio Gazeta. Segundo Guerrini (2004) a programação da Rádio 

Gazeta nas décadas de 40 e 50 “está mais próxima, em conteúdo, do que hoje seria a 

programação de emissoras educativas e culturais que não visam o lucro, como a Cultura, em São 

Paulo, ou a Rádio MEC, no Rio de Janeiro”. O concerto sinfônico de inauguração esteve sob a 

batuta de Souza Lima, seu primeiro diretor artístico. Armando Belardi substituiu Souza Lima no 

cargo, sendo responsável por uma verdadeira renovação nos corpos artísticos, revolucionado 

também a programação. Durante anos a Gazeta contou ainda com a colaboração do renomado 

maestro Edoardo de Guarnieri e de Vera Janacópoulos, cantora brasileira de excepcional carreira 

internacional. A Rádio mantinha uma orquestra de cerca de 50 músicos, alguns deles contratados 

especialmente da Itália, sendo ampliada quando certas obras o exigiam. Possuía, também, um 

coral de 40 figuras, uma big band e um cast de cantores para todos os gêneros, do popular ao 
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lírico. (BELARDI, 1986) 

Foi nesse contexto que Orestes Farinello trabalhou durante vinte anos. Sua admissão 

se deu em 11 de abril de 1948, quando tinha 40 anos. O cargo exercido era o de maestro 

arranjador e orquestrador. Durante duas décadas, Farinello exerceu sua atividade musical, 

compondo, orquestrando e arranjando obras da música erudita e popular para grande orquestra ou 

pequenos conjuntos. Dado o elevado número de artistas italianos, ou descendentes de imigrantes 

italianos, que trabalhavam nos corpos artísticos da rádio, supõe-se que Farinello familiarizou-se 

logo com o ambiente. Prova disso são as composições dedicadas a amigos instrumentistas que 

tocavam na orquestra da Rádio2. Nenhum outro arranjador permaneceu tanto tempo na emissora, 

fato que remete à nossa imaginação o grande número de trabalhos (arranjos, adaptações, 

orquestrações) que provavelmente devem ter sido produzidos pelo músico. Talvez sua 

integridade moral e seu espírito conciliador, aliados ao fato de ser um artista despretensioso, 

contribuíram para a longa duração da colaboração com a emissora. Campos (2007) afirma que o 

compositor foi uma figura humilde e modesta face à projeção e personalidade forte de um artista 

como o diretor musical Armando Belardi.  

Paralelamente a sua trajetória profissional, também sua vida pessoal seguiu seu curso. 

Ainda solteiro por volta dos 40 anos, Farinello conheceu nos meios artísticos paulistanos a 

pianista (formada em Campinas) Meta Melita Praude, em meados da década de 50. Imigrante da 

Letônia, nascida em 1915, Meta Melita veio para o Brasil em 1928. (Fonte 05) Afastada do 

primeiro esposo, passou a viver com Farinello, situação que deve ter sido algo constrangedora 

para ambos àquela época, pois ainda não existia o divórcio no Brasil. Somente após a morte do 

primeiro esposo de Meta, eles se casam em regime de comunhão de bens no dia 25 de Janeiro de 

1958. (Fonte 06) Com o casal vivia também Sylvia Astrid Liepin, a filha do primeiro casamento 

de Meta. 

Além das atividades desenvolvidas na Rádio Gazeta, Farinello continuava a compor 

peças independentes, participando ativamente da vida musical paulistana, como atestam vários 

programas de concertos no Teatro Municipal, nos quais ele figura como compositor e 

orquestrador. Participava ativamente da vida artística paulistana como Membro do Conselho 

Artístico e Vice-Presidente da Sociedade Artistas Unidos. Consta desse período, a composição de 

                                                 
2 Para Antonio Torchia, violinista e compositor, Farinello dedicou a Dança Burlesca. Torchia retribuiu dedicando 
também composições a Farinello. Para o violoncelista e professor Frederico Capella, foi dedicada a versão orquestral 
(com violoncelo solo) do Noturno para Violino ou Violoncelo e piano. 
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sua famosa obra orquestral Toada (1949), gravada comercialmente pelo maestro Armando 

Belardi, frente à Orquestra Sinfônica de São Paulo. Neste LP, lançado pelo selo Chantecler, 

figuravam também obras de compositores como Francisco Mignone, Camargo Guarnieri e Villa-

Lobos, dentre outros. A Toada também foi executada em concerto pela Orquestra da Rádio de 

Roma (Fonte 07). Em 1958, em Roma, num concerto de música brasileira, a pianista Maria 

Polcaro executou as peças Ao Redor da Árvore de Natal (1949), Acalanto Triste (1948) e Dança 

Burlesca (s.d.). Esse importante concerto teve a colaboração de famosos artistas da época, como 

o contralto italiano Gabriela Besanzoni (1890-1962) e o tenor Tito Schipa (1888-1965). Outras 

obras orquestrais importantes desse período foram: poema sinfônico São Paulo (1954); Quarteto 

de Cordas (1955); suíte Cenas e Paisagens (1958); Lírica (1961). Em 1963, Farinello escreveu 

Competições Atléticas, música para o documentário “IV Jogos Pan-Americanos de São Paulo”, 

produzido pelo documentarista Primo Carbonari.  

Em 1967, Farinello fundou, juntamente com alguns colegas, o Sexteto Paulista de 

Cordas. Esse grupo, composto de quinteto de cordas e piano, funcionou até o ano de 1971, 

sempre liderado pelo violinista Spartaco Rigonatti, que também era seu diretor artístico. Farinello 

era o orquestrador e arranjador do grupo. O sexteto foi patrocinado pelo Governo do Estado de 

São Paulo, através da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio e da Secretaria de Cultura, 

Esportes e Turismo em dezenas de apresentações. Segundo mensagem escrita do Governador 

Roberto Costa Abreu Sodré, em um programa de concerto no ano de 1968, a missão principal do 

sexteto era apresentar-se nas sedes sindicais do Estado. Para as apresentações, Farinello escrevia 

ou arranjava obras suas e de compositores diversos, principalmente do século XIX, deixando 

transparecer, nesses trabalhos, o cuidado com a orquestração, explorando as possibilidades 

técnicas dos instrumentos de cordas, além de revelar a maestria na escrita para piano, conforme 

análise de exemplares cedidos por seu aluno Vicente Campos. 
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1.3. OS ANOS DE TRANSIÇÃO: 1968 a 1975 

Após vinte anos de trabalho e relativa segurança financeira, Farinello tem rescindido 

seu contrato com a Rádio Gazeta de São Paulo em 30 de dezembro de 1968. O motivo alegado 

foi a extinção dos corpos artísticos da mesma. Farinello precisava, agora, garantir sua 

subsistência de uma outra forma. Provavelmente, percebendo as mudanças de rumo na emissora, 

já procurara anteriormente outras maneiras de se sustentar. Ele se registrou, em agosto de 1961, 

no Serviço de Fiscalização Artística (Secretaria de Estado dos Negócios do Governo de São 

Paulo) como Professor de Composição, Teoria, Solfejo, Orfeão Artístico, Harmonia, Análise e 

Construção Musical, História da Música, Pedagogia e Prática, Folclore, Contraponto e Fuga. 

Pressupõe-se que esse registro foi uma exigência para o ingresso na atividade pedagógica formal, 

mesmo após tantos anos trabalhando como performer e profissional do rádio. Seu primeiro 

contrato formal como professor foi com o Conservatório Musical Villa-Lobos, então denominado 

Instituto Cultural Conservatório Musical Heitor Villa-Lobos. Foi admitido em 1º de maio de 

1961, lecionando harmonia, contraponto, instrumentação e composição. Seu desligamento desta 

instituição se deu através de acordo amigável, firmado no Sindicato dos Músicos Profissionais no 

Estado de São Paulo em maio de 1968. Mas, sob novo regime de trabalho, Farinello ainda 

permaneceu no cargo até fevereiro de 1969. O Conservatório prestou-lhe uma homenagem 

especial no dia 15 de outubro de 1972, no Teatro Arthur de Azevedo, conferindo-lhe os diplomas 

de “Honra ao Mérito” e “Professor Honorário” do Conservatório. Na ocasião alunos e professores 

do conservatório se revezaram na execução de obras do compositor. (Fonte 08) 

Após o desligamento do Conservatório Villa-Lobos, Farinello passou a viver quase 

que exclusivamente de aulas particulares e da realização de arranjos sob encomenda. O trabalho 

no Sexteto Paulista de Cordas aliviava um pouco a sua situação financeira, mas a existência do 

grupo não foi muito duradoura, sendo extinto em 1971. Apesar disso, não raro, o compositor era 

socorrido financeiramente por amigos como o já citado violinista Spartaco Rigonatti. O dia a dia 

em São Paulo se tornava cada vez mais difícil, pois o custo de vida era muito alto. Segundo a co-

cunhada de Farinello, Auna Praude (2008), ele nunca teve posses, sempre morando em casas 

alugadas, incluindo uma de propriedade de João Janis Praude (1919- 1999), irmão de Melita e 

marido de Auna, pela qual pagava um aluguel simbólico. O pai gozara de uma situação financeira 

relativamente confortável, deixando posses e dinheiro após sua morte. Mas os recursos haviam 

ficado nas mãos do irmão mais novo do compositor. Farinello retirava uma quantia mensalmente 
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até que o dinheiro acabou, agravando ainda mais a sua situação. O casamento da enteada Sylvia, 

filha do primeiro casamento de Melita, também fracassou e essa voltou a viver com o casal, agora 

juntamente com os dois filhos pequenos, Ted e Tony. Nestes dois últimos o “vovô” Farinello, que 

nunca teve filho legítimo, depositou toda a sua atenção, carinho e cuidado. Praticamente assumiu 

a função de pai, tendo em vista certos problemas de natureza física e psicológica enfrentados por 

Sylvia.  

 Vicente Campos (2007) diz que, em seu último contato com Farinello, em novembro 

de 1971 – uma recepção na casa de Spartaco Rigonatti, por ocasião de seu aniversário – já se 

notava nele certa preocupação, tristeza e decepção com o meio artístico. Diz também que o 

compositor sempre estava sozinho nas apresentações e ocasiões diversas, devido ao fato de que 

Melita era uma mulher doente, sofrendo de severa osteoporose. Esse quadro de desilusão pode 

ser ilustrado em um trecho da carta escrita em outubro de 1972, endereçada ao Professor 

Manfredo De Vicenzo, diretor do Conservatório Musical Villa-Lobos, agradecendo uma 

homenagem recebida:  

 
[...] O caminho da arte a percorrer é em geral sempre muito áspero, é uma subida 
íngreme, especialmente quando o artista, como é meu caso, não sabe defender-se 
em um meio adverso; e o que é pior, num ambiente de indiferença. Mas o artista 
tem suas compensações. O professor é feliz quando ensina e o compositor é feliz 
quando compõe. O resto, reconhecimento, sucesso, dinheiro, passa para um 
plano secundário. Mas quando ele recebe em sua homenagem uma festa tão bela 
como eu recebi, ele já pode dizer que o caminho percorrido não foi tão adverso, 
nem a indiferença foi tão grande. O que você e todo o Conservatório fizeram por 
mim me comoveu demais e recompensou a luta [...] modesta de tantos anos que, 
como professor e compositor, venho desenvolvendo [...] (Fonte 09) (ortografia e 
pontuação foram atualizados) 

 

Farinello ainda tentou permanecer em São Paulo, firmando contrato com o 

Conservatório Musical Carlos Gomes em novembro de 1974, no qual permaneceu até fevereiro 

de 1976. Como músico, sua reputação continuava inabalável, recebendo prêmios e participando 

como jurado de concursos de piano e como membro da banca julgadora do concurso “Prêmio 

Governador do Estado de Música”, promovido pelo Conselho Estadual de Cultura de São Paulo 

em 1974.  

Mas a idéia de mudar-se de São Paulo já vinha sendo amadurecida há muito tempo. As 

dificuldades financeiras, a “crise” existencial, sua desilusão com o meio artístico no qual não 

sabia se impor, bem como o incentivo da família da esposa foram determinantes na sua decisão. 
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O cunhado, João Praude, escritor e poeta autodidata ao qual Farinello era bastante ligado, já 

morava na cidade de Anápolis desde o final da década de 40, quando se casara. O casal também 

já havia enviado a enteada Sylvia para morar na cidade goiana com os dois filhos, montando para 

ela uma loja de artigos para presentes no centro da cidade. O compositor visitou a cidade 

inúmeras vezes, incluindo uma desafiadora viagem com o irmão mais novo, à época com 

problemas de alcoolismo, dirigindo uma Kombi adquirida pelo cunhado João. De acordo com o 

próprio Farinello, suas viagens habituais à cidade goiana se davam porque, além dos seus dois 

cunhados, sua enteada Sylvia e seus dois “netos” também já estavam residindo na cidade. Essas 

viagens, afirmava, deixavam-no muito cansado devido à enorme distância, mas precisava 

“descansar de São Paulo, fugindo um pouco da poluição”. (OLIVEIRA, 1978). Assim, acabou 

por mudar-se para a cidade goiana em março de 1976, aos 68 anos de idade. Uma decisão 

corajosa de sua parte, haja vista a diferença abissal que separava a vida cultural de uma cidade do 

interior goiano daquela de São Paulo, mas que iria beneficiar de forma determinante a vida 

musical da “Manchester” goiana.    

 

1.4. OS ANOS EM ANÁPOLIS: 1976 a 1989 

Em Anápolis, o compositor instalou-se, inicialmente, no confortável apartamento da 

tradicional família Fanstone, na Rua Dr. Genserico, nº 2, no centro da cidade, ao lado do Hospital 

Evangélico. Esse apartamento foi conseguido por influência do cunhado, João Praude, que 

freqüentava a mesma igreja da família Fanstone, proprietária do Hospital. Anos mais tarde, 

mudou-se para uma casa pertencente a seu cunhado João na Av. Floriano Peixoto, pela qual 

pagava um aluguel simbólico (PRAUDE, 2008). Segundo seu aluno Carlos Antônio de Sousa 

(2007), para essa casa o compositor mandou confeccionar uma placa com os seguintes dizeres: 

"Maestro Orestes Farinello: Aulas de Piano, Composição, Contraponto e Fuga".  

Aos 68 anos, estava em situação irregular perante a Previdência Social, segundo se 

depreende do exame de vários documentos. Não conseguira se aposentar, mesmo contribuindo 

rigorosamente com a Previdência. Provavelmente, veio para Goiás sem nenhuma economia, 

tendo em vista que não possuía bens e a herança recebida do pai havia acabado há muito tempo. 

Passou a viver então de aulas particulares, encomendas de arranjos e lecionando também, por 

correspondência, para alunos de São Paulo. Segundo Sousa (2008), era muito comum encontrá-lo 

a caminho do correio, enviando exercícios corrigidos para alunos que residiam na capital paulista.   
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João Praude possuía, dentre outras atividades, uma relojoaria e joalheria, desfrutando 

da amizade de grande círculo de amigos, principalmente através do Rotary Club Centro de 

Anápolis e da Loja Maçônica Lealdade e Justiça. Assim, introduziu Farinello na alta sociedade 

anapolina, apresentando-o para pessoas influentes da cidade. Dois anos após sua chegada, o 

exilado da cena artística paulistana já era persona de destaque na vida cultural da cidade, e deu 

diversas entrevistas para jornais locais e também de Goiânia, por ocasião da comemoração aos 

seus 70 anos. Foi escolhido pela comunidade de artistas da cidade para compor o Hino a 

Anápolis, com letra da professora Hermogênea Eleutério, numa demonstração de apreço e 

reconhecimento ao artista. O Hino a Anápolis foi oficializado pela Câmara Municipal em 1978, 

após “primorosa” execução pelo Madrigal Bel Canto, movida pela exigência de um nobre 

vereador que queria ouvir o Hino antes de aprová-lo. Logo após se estabelecer na cidade, duas 

figuras do meio musical local, Catarina Zacarias Atiê (pianista, professora e proprietária de uma 

escola de música), e Volga Lena Guimarães de Carvalho (regente e fundadora do Madrigal Bel 

Canto) passaram a fazer parte do seu círculo de amizades, buscando, por meio dele, meios para 

crescer musicalmente. Carvalho (2008) afirma que procurou Farinello assim que ele chegou a 

Anápolis. Passou a freqüentar assiduamente a casa do compositor, e constatava que ele estava 

realmente passando por problemas financeiros sérios. Segundo ela, seu madrigal cantava algumas 

obras e arranjos do compositor. Para esta professora ele dedicou a obra para piano Penumbra 

Matutina, editada em 1978 por Mangione, Filhos e Cia. Ltda. 

Mais tarde, como fruto de sua experiência inicial com a comunidade anapolina, e 

percebendo as carências musicais e os notáveis talentos locais, o compositor, juntamente com a 

professora Volga Lena e o pianista Felício Boccommino, passou a acalentar um sonho pelo qual 

lutou incessantemente: a criação de um Conservatório de Música, sonho que se concretizou em 

1982.. Sobre esse propósito, ele falou em entrevista ao Correio do Planalto, publicada em 23 de 

Setembro de 1978: “... mas o nosso sonho aqui não é uma satisfação do meu ego, o negócio é 

fundar um conservatório e poder preparar elementos para ter uma profissão na vida. Aqui tem 

uma porção de talentos que você não faz nem idéia, que nem em São Paulo eu vi”. (CUNHA, 

1978) 

Seus alunos particulares eram numerosos, sendo vários deles membros de famílias 

abastadas da elite local, dentre os quais o famoso pesquisador e engenheiro agrônomo, Fernando 

Antônio Reis Filgueira (1937-2008). Segundo Farinello (OLIVEIRA, 1978), esse aluno possuía 
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uma “discoteca incrível” e era “muito fã” seu. Freqüentara salas de concertos e casas de ópera 

nos países onde estudara: Alemanha, Holanda, Estados Unidos etc. Conservava uma estreita 

amizade com o compositor, que lhe retribuiu dedicando uma de suas composições para piano: 

Canção de Outrora, publicada por Irmãos Vitale em 1979.  Filgueira foi também um dos 

incentivadores da criação da Escola de Música de Anápolis, defendendo o projeto junto a 

instituições e autoridades municipais. Procurou, também, ajudar na divulgação de obras de seu 

professor, oferecendo cópias das partituras para maestros do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Viabilizou também a publicação da obra para piano Mystic Vision, pela editora norte-americana 

The Boston Music Company, em 1982.    

Outro aluno bastante ligado a Farinello foi o já citado Antônio Carlos de Souza3. 

Com Farinello, estudou harmonia, contraponto e composição. A respeito desse aluno, Farinello 

declarou em 1978: “... Agora, eu tenho um aluno de 19 anos mais ou menos. Você precisa ver o 

que ele conhece de música. Se interessa, ouve, discute, tem discos, tem coisas que eu não 

conheço e ele sabe. Agora, isso tudo é talento e é pena...”. (OLIVEIRA, 1978). Ele conservava 

um caderno onde anotava nomes dos alunos, telefones, datas das aulas e dos pagamentos 

recebidos. Por essas anotações, deduz-se que ele atuava mais como professor de piano e iniciação 

musical, tendo em vista que as disciplinas composição, contraponto e fuga não encontravam tanto 

eco nas necessidades de uma cidade carente de instrução musical.     

 Farinello firmou contrato com Fundação Municipal de Educação e Cultura 

(FUMEC) da cidade em 1º de março de 1979. Analisando os relatórios mensais dos anos de 1979 

e 1980 enviados para a administração da fundação, pudemos constatar que o compositor 

desenvolvia as seguintes atividades: aulas de piano, harmonia e cultura musical para integrantes 

da Banda Municipal Lira de Prata; arranjos para coral, banda e grupos instrumentais; 

composições para ocasiões especiais. (Fonte 10) Dentre esses alunos da banda que se mais se 

destacaram, citamos os maestros Júnior César Pereira e Wanduílio Rezende. Além de melhorar a 

capacidade musical dos integrantes da banda, por meio de suas aulas, tentou também ajudar na 

conquista de melhores condições de trabalho para os músicos, através da solicitação, junto à 

Prefeitura, da compra de um novo e completo instrumental de qualidade.   

                                                 
3 Carlos Antônio de Souza nasceu em 1960. Iniciou seus estudos musicais com a professora Catarina Zacarias Atiê. 
Foi músico (flautista) da Força Aérea Brasileira e professor da Escola de Música de Anápolis. Foi oboista da 
Orquestra Filarmônica de Goiás e da Sinfônica de Goiânia. Além de compositor e oboísta, é também advogado. 
Compõe regularmente para formações camerísticas e orquestra.    
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Para viabilizar a criação da Escola de Música de Anápolis, mantida até hoje pela 

administração municipal, Farinello travou contato com Marlos Nobre, então diretor do 

Conservatório Nacional de Música. Este prometeu apoio, inclusive com instrumentos. Outro que 

prometeu ajuda foi o empresário anapolino Onofre Quinam, mais tarde eleito governador do 

estado de Goiás. Finalmente, em 30 de Março de 1982, o então Prefeito Wolney Martins de 

Araújo publicou o Decreto-Lei nº 2631 que “Cria e instala a Escola de Música de Anápolis, 

vinculada à Fundação Municipal de Educação e Cultura”.  Na assinatura deste decreto foi 

realizada uma grande cerimônia político-musical com a participação de um coral de 500 

integrantes, além das Bandas Lira de Prata e da Base Aérea de Anápolis. Volga Lena dirigiu esse 

grande grupo na execução do Hino a Anápolis, de autoria de Farinello. Estava consolidado, 

então, o que pode ser considerado a maior contribuição do compositor paulista para a cidade. 

Através de seus esforços, suas argumentações, sua personalidade artística, aliados aos anseios de 

seus amigos e colaboradores, criou-se a necessidade de uma instituição que abrigasse e apoiasse 

os talentos musicais da região. Farinello foi nomeado diretor-executivo, tendo a maestrina Volga 

Lena Guimarães de Carvalho como Coordenadora Técnica. Na verdade, segundo a maestrina, o 

cargo de diretor seria dela, mas como já tinha outras fontes de renda, deixou que Farinello 

assumisse o posto, aumentando, assim, o parco salário que já recebia na Fundação. Na prática, 

porém, era ela quem exercia o cargo de direção e Farinello era uma espécie de conselheiro. O 

compositor era um indivíduo muito dócil, humilde e despretensioso e que, já idoso, não tinha o 

perfil que um cargo de direção de funcionários públicos exige. Ele também atuava como 

professor de harmonia e piano. Seja como “co-diretor”, coordenador, professor, ou conselheiro, 

participou ativamente da vida da instituição, mesmo após mudanças na política local, e a ela 

esteve ligado até sua morte. 

Paralelamente às atividades da Escola, o compositor participou ativamente da vida 

social e musical da cidade. Travou contatos com os mais diversos segmentos da comunidade 

anapolina. Tornou-se amigo e colaborador do Frei Beraldo, O.F.M., para o qual dedicou a sua 

Mystic Vision para piano solo. Frei Beraldo realizou memoráveis comemorações musicais em 

ocasiões especiais – notadamente o natal e a páscoa – nas quais juntava um grande número de 

instrumentistas e cantores para abrilhantarem as missas solenes. Farinello colaborava escrevendo 

arranjos e harmonizações sobre composições do Frei, pois era muito religioso e freqüentava as 

missas dominicais. Como fruto dessa religiosidade, compôs várias peças sacras: Hino a São 
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Michael, Hino a São José, Hino a Sant’Ana (padroeira de Anápolis), A Benção de São Francisco, 

A Benção de Santa Clara etc. Em colaboração com a escritora e jornalista Haydée Jayme 

Ferreira, escreveu também Homenagem a Goiás, Hino da Escola de Música de Anápolis e Hino 

da Rubra (Associação Atlética Anapolina, A.A.A). (Fonte 11) 

Sua esposa Melita já era uma mulher doente desde a época em que viviam em são 

Paulo, sendo este um dos motivos que levaram o casal a mudar-se para Anápolis. Ali, seu estado 

de saúde acabou por agravar-se e, nos últimos anos, alternava a vida entre sua casa e temporadas 

de internações em hospitais. Assim, veio a falecer em 03 de dezembro de 1986. Farinello ficou 

bastante debilitado com a perda de sua companheira. Segundo sua co-cunhada, ele enfrentou uma 

longa crise depressiva após a morte da mulher. 

O compositor procurou levar a vida adiante, dividindo seu tempo entre as atividades 

da Escola de Música, os arranjos e as aulas particulares. Em novembro de 1988 ele registra em 

cartório um documento no qual declara que deseja doar, em caso de seu falecimento, o FGTS e 

outros proventos em partes iguais para Sylvia, sua enteada, e os dois netos adotivos, Ted e Tony.  

Orestes Farinello faleceu em 20 de março de 1989 no Hospital Evangélico. O médico 

que assinou o atestado de óbito deu como causa da morte “parada cardiorespiratória – 

senilidade”. Artistas e músicos da cidade lamentaram profundamente a perda do amigo e fonte de 

inspiração que aprenderam a respeitar pela personalidade, capacidade musical, e por seu 

empenho em melhorar a educação musical de jovens e crianças da região. Várias autoridades 

municipais, dentre elas o Prefeito Anapolino de Faria, lamentaram o acontecimento. Grande 

número de pessoas foi a seu sepultamento no Cemitério Parque da cidade. Alguns jornais locais 

noticiaram o ocorrido com títulos como “Morre o maestro autor da obra A Toada”.             

        

1.5. IMPRESSÕES SOBRE FARINELLO 

Durante boa parte de sua vida, Farinello foi pedagogo do piano e de matérias como 

orquestração, contraponto, harmonia etc. Por quase trinta anos esteve ligado a instituições de 

ensino musical. Neste contexto, ensinou vários alunos que se tornaram artistas consagrados. Uma 

de suas alunas foi a pianista Eudóxia de Barros, sem dúvida, uma das mais importantes artistas do 

cenário musical brasileiro. Segundo depoimento colhido especialmente para este trabalho, 
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[...] Ele sempre me dava aulas, substituindo o meu professor, o Sr. Karl Heim, 
quando este ia quase que anualmente visitar familiares na Alemanha. Ele vinha 
até a minha casa, em Santana, e depois almoçava ou jantava conosco. Era uma 
pessoa muito querida de todos nós. Era uma pessoa suave, nunca elevava a voz, 
tinha uma incrível musicalidade; aliás, nas aulas, ele mais orientava na parte 
musical e não na técnica, na qual ele não queria mexer. Também corrigia os 
exercícios de harmonia, dando continuidade aos estudos que [eu] fazia com o 
Prof. Heim. Tocava muito uma música sua, A Espingardinha de Pau, que 
sempre fazia muito sucesso, e algumas outras. Ele era funcionário da Rádio 
Gazeta, que na época significava um excelente cartão de visita para qualquer 
bom músico. Creio que poderia ter tido uma projeção maior, não fosse a sua 
enorme modéstia. Sentia-me muito honrada quando ele, anos mais 
tarde, comparecia aos meus concertos. (BARROS, 2008) 
 

Outro aluno que se lembra de Farinello com muito carinho é o compositor Vicente 

Campos, sobrinho do violinista Spartaco Rigonatti, líder do já mencionado Sexteto Paulista de 

Cordas. Vicente Campos estudou harmonia e instrumentação com Farinello em 1968, logo após a 

saída deste da Rádio Gazeta. Segundo Campos (2007), nessa época, Farinello era 

“respeitadíssimo” no meio musical. Era íntegro e não criticava ninguém, sendo também 

despreocupado com os bens materiais. Em várias ocasiões foi socorrido financeiramente por 

Rigonatti, pois combinava um valor pelas aulas e, se no dia o aluno não fizesse o acerto, ele não 

os fazia lembrar-se do compromisso. De acordo com Campos, Farinello sempre fazia menção a 

Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, mas citava sempre seu professor Savino de Benedictis como 

exemplo a ser seguido. Era bastante severo e sério em suas aulas, não admitia erros, mas deixava 

claro que o erro era necessário para conseguir os acertos. 

Segundo Carlos Antônio de Souza, que estudou com o compositor por dois períodos, 

um em 1977-1978 e o outro já em 1987, Farinello era “muito humilde, não possuía esses 

rompantes de querer mudar o rumo da história da música”. “Nunca criticava ninguém por ocasião 

de execuções de obras suas, mesmo quando a mesma não tinha sido satisfatória”. Era excelente 

professor, principalmente de fuga. A propósito de seus estudos com Farinello, Souza diz que ele: 

 
[...] utilizava nas aulas a versão italiana do Método de Orquestração de Hector 
Berlioz e o Tratado Prático de Harmonia de Rimsky-Korsakov. [...] Tocava bem 
o piano. Abria as partituras orquestrais e as reduzia na hora pra gente ver. 
Qualquer coisa que a gente escrevia, ele tocava fluentemente. Passava uma 
grande quantidade de exercícios de harmonia e também melodias para serem 
orquestradas. (SOUSA, 2007) 

 

Ainda segundo Souza, o compositor andava sempre de paletó, carregando um guarda-
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chuva. Tinha hábitos regulares. Ele chegava todos os dias na Escola, supervisionava as atividades 

e ia então tomar café numa panificadora com alguns professores. No seu estúdio de trabalho 

havia uma grande quantidade de partituras, principalmente de obras orquestrais: concertos, 

sinfonias, óperas etc. Diz também que Farinello se orgulhava de ter sido um dos escolhidos para 

recepcionar o compositor italiano Pietro Mascagni, quando este visitou o Brasil.  
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2. A PRODUÇÃO ORQUESTRAL DE ORESTES FARINELLO 

 

Nesta segunda parte do artigo, enfocaremos a produção orquestral de Orestes 

Farinello. Inicialmente, sua produção como compositor será contextualizada historicamente face 

a seu tempo e seus contemporâneos. Em seguida, serão descritos os acervos de partituras que 

tornaram possível essa pesquisa. Finalmente, as obras disponíveis serão comentadas e 

contextualizadas em seus aspectos gerais, enfocando principalmente as que serão executadas no 

recital final de mestrado. 

 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Farinello viveu numa época de grande efervescência cultural no Brasil, 

principalmente no eixo Rio-São Paulo. A Semana de Arte Moderna, ocorrida no início da década 

de 20, ainda emanava seus ideais, influenciando toda uma geração. Na década de 30, época em 

que Farinello começava a se afirmar como compositor, Mário de Andrade (1893-1945) era o 

mentor intelectual de compositores como Francisco Mignone (1897-1986) e Camargo Guarnieri 

(1907-1993). Esses dois músicos mais tarde se estabeleceriam como dois dos maiores 

compositores no cenário musical brasileiro. As estéticas musicais dominantes eram aquelas 

voltadas para o nacionalismo “puro”, como em Villa-Lobos, então no auge de sua produção, ou 

àquele nacionalismo “intelectual”, desenvolvido sob a orientação de Mário de Andrade (MARIZ, 

1994). Completando o quadro, o final da década de 30 é marcado pela chegada, ao Brasil, do 

compositor alemão Hans Joachim Koellreutter. Nas décadas seguintes, protagoniza uma oposição 

a Camargo Guarnieri, a mais célebre polêmica estética da história da música brasileira: de um 

lado, os nacionalistas, liderados por Guarnieri; de outro, Koellreutter e a revolução atonal 

dodecafônica. 

A influência italiana em São Paulo, ainda presente nos dias atuais, era bastante 

intensa na primeira metade do século XX. A imigração começara no final do século XIX, 

estendendo-se até por volta de 1920. Devido à chegada de grande número de italianos, cujos 

descendentes foram-se estabelecendo na capital, era natural que o trânsito de artistas daquele país 

fosse igualmente notável. Por São Paulo passaram grandes músicos da época, quase sempre 

associados a companhias de ópera que realizavam temporadas líricas na cidade. Os Teatros 

Municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo, e o Teatro Colón, de Buenos Aires, eram os 
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principais pontos de parada nas turnês latino-americanas dessas companhias. Muitos dos artistas 

que aqui chegavam resolviam permanecer, estabelecendo residência no país e incrementando a 

vida cultural de então. Lamberto Baldi, professor de Guarnieri, foi um desses artistas.  

Savino De Benedictis (1883-1971), professor de composição de Farinello, veio ainda 

jovem para o Brasil. Ele chegou por volta de 1903 e se estabeleceu com a família em São Paulo. 

Integrou o primeiro corpo docente do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, onde foi 

catedrático de harmonia, contraponto, fuga e composição de 1910 a 1927. O jovem Savino fez 

seus estudos musicais na Itália, iniciando com seu pai, Francesco De Benedictis, e, mais tarde, 

estudando contraponto, fuga e composição com Gaetano Foschini (1836-1901), diretor do 

Conservatório de Turim e regente orquestral de destaque na tradição lírica italiana. Savino de 

Benedictis é uma figura importantíssima na história da música brasileira. Era compositor 

prolífico, mas foi como professor que sua influência ficou mais evidente, pelo menos em duas 

gerações de alunos ilustres. Publicou importantes obras como o Tratado de Harmonia (São 

Paulo, 1920) e Terminologia Musical (São Paulo, 1941).  Dentre os compositores que ensinou 

destacamos Dinorá de Carvalho, o Padre José Penalva, Sílvio Bacarelli, Francisco Mignone e 

Gilberto Mendes e o próprio Orestes Farinello. Alguns desses compositores seguiram uma 

orientação estética totalmente distinta daquela seguida por Farinello, embora tenham tido o 

mesmo professor. Com isso, supomos que Savino não colocava restrições no caminho a seguir 

pelo aluno. Quando comparamos a obra de Farinello com a de Mignone e, principalmente, com a 

de Gilberto Mendes, isso fica bastante evidenciado. 

Farinello foi criado num ambiente de devoção às tradições italianas românticas e 

certamente esse fato, associado à orientação recebida de seus professores Camilo Berti e Savino 

de Benedictis, foi fator preponderante na escolha consciente de sua orientação estética. Não se 

pode deixar de mencionar que o ambiente musical em que vivia era também bastante 

conservador, apesar da produção de Villa-Lobos, Guarnieri e Mignone. Vale ressaltar que o 

regente responsável pela estréias de várias obras suas, Armando Belardi, também era conhecido 

por sua veneração e respeito à música conservadora, e pelo desprezo à música moderna. Isso, por 

certo, evidencia a afinidade artística e profissional entre ele e Orestes Farinello. 

Como foi relatado nos vários depoimentos, Farinello não tinha grandes ambições 

como compositor, não pretendia mudar os rumos da história da música. Entre os documentos 

deixados por ele, uma folha com algumas anotações chama a atenção, pela sinceridade das 
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respostas às perguntas que faz a si mesmo. 

 

Como componho? – Com dificuldade. Vou da mesa ao piano e vice-versa 
centenas de vezes, pensando dentro de um ônibus ou mesmo andando. Todos 
esses esforços são necessários como preliminares, embora não sejam suficientes 
como solução definitiva. No dia seguinte ou depois de dias a intuição me 
favorece a aí está o trabalho quase feito, pois tudo depende, assim, da técnica da 
harmonia, contraponto etc. O grande Albert Einstein afirmou: “Eu penso 
noventa e nove vezes e nada descubro, deixo de pensar e eis que a verdade me é 
revelada.”. Essa intuição, essa inspiração está dentro de nós, ela vem de Deus. 
Eu creio que se dá com todos os criadores, embora muitos não o saibam. Por que 
componho? – Por um impulso irresistível que me acompanha desde rapaz. Para 
quem componho? – Confesso que, em primeiro lugar, componho para mim. Para 
a minha consciência. O resultado disso é que escrevo para [pessoas] que me são 
e me foram muitos caros em sinas de partida, e para certo público que gosta de 
minhas músicas. A minha missão é modesta, assim mesmo não consegui atingir 
o alvo que me foi confiado. (Fonte 12) 

         

Questionado por seus alunos por não escrever nas grandes formas, concertos, 

sinfonias e óperas, ele respondia que não pretendia fazer sombra para nenhum compositor, tendo 

em vista que tudo o que deveria existir nessas formas já estava escrito. Assim, cultivou uma 

espécie de música leve, normalmente de curta duração. Mesmos em obras com três ou quatro 

movimentos, a duração total nunca ultrapassa quinze minutos. Talvez a experiência do rádio 

tenha alguma influência nisso, pois as transmissões radiofônicas deveriam atingir um público 

heterogêneo e dessa forma, a preferência era para obras não muito longas.  

A influência italiana é evidente na construção das suas obras, com maior importância 

para a melodia. Obviamente com o devido preparo técnico, o cuidado com a forma, a 

predominância da melodia sobre os outros elementos é evidente. Em praticamente tudo o que 

escreveu há aquele componente melódico que é possível de ser cantado e guardado com 

facilidade na memória. Em numerosas obras faz citações de melodias do nosso folclore. Essas 

citações são literais e normalmente para ilustrar ou caracterizar determinado trecho. Em muitas 

outras obras há aquela ambientação brasileira, sem citações literais, absorvendo a rica essência 

melódica, harmônica e rítmica de nosso populário musical. Além disso, deixou-se influenciar 

pelas formas da nossa música folclórica e popular escrevendo toada, ponteio, acalanto, choro, 

cantiga etc. Pode ser considerado um compositor nacionalista na medida do exposto acima, mas 

um nacionalismo eclético e, em certo sentido, conservador.   
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2.2. ACERVOS DE PARTITURAS 

Na elaboração dessa parte do trabalho, duas fontes de partituras foram consultadas: o 

acervo do próprio compositor, hoje sob a guarda do maestro Andreyw Antônio Batista, e meu 

acervo pessoal, formado a partir da compra de partituras editadas, doações de colegas músicos, e 

cópias feitas em arquivos musicais de Goiânia, Anápolis, Brasília e São Paulo. 

O acervo de partituras disponibilizado por Andreyw Antônio Batista compõe-se de: 

material completo de algumas obras orquestrais; algumas cópias de partituras orquestrais; 

rascunhos de orquestrações de obras para piano; grande quantidade de partes instrumentais 

avulsas de obras orquestrais, cujo material está incompleto, faltando, inclusive, a partitura 

completa; obras corais, peças para canto (com acompanhamento de piano e ou conjunto 

instrumental), peças para piano e alguns arranjos. Parte do material foi danificada pela ação do 

tempo, dos insetos, e pelo acondicionamento inadequado. O material está, atualmente, apenas 

parcialmente organizado. 

Meu primeiro contato com a obra de Farinello, a partir do ano de 1996, foi motivado 

pela busca de repertório brasileiro para orquestra. Nessa época, cópias de três obras suas foram 

obtidas em pesquisas no arquivo da antiga Orquestra Filarmônica de Goiás e uma outra na 

Musicoteca da Escola de Música de Brasília. Algumas delas, juntamente com outras do acervo 

citado acima, foram executadas em concerto pela Banda Sinfônica do CEFET/GO e pela 

Orquestra Sinfônica de Goiânia. Em consulta realizada no Arquivo de Partituras do Teatro 

Municipal de São Paulo, em 2007, foi descoberto material manuscrito completo de dezenove 

obras. Esse material, juntamente com todo o arquivo musical da antiga Rádio Gazeta, havia sido 

doado ao Teatro Municipal de São Paulo, que o catalogou e acondicionou corretamente, 

colocando também à disposição para consulta. As fotocópias de todas as partituras foram 

autorizadas, passando a integrar meu acervo pessoal. Cópias de partituras editadas para piano 

foram conseguidas em consulta no acervo do Centro Cultural São Paulo. Jackeline Conegundes, 

ex-aluna do compositor e atual diretora da Escola de Música de Anápolis, doou cópia de uma 

partitura para piano ofertada a ela como presente pelo seu professor. Vicente Campos, também 

aluno de Farinello, residente na cidade paulista de Valinhos, doou algumas partituras e arranjos 

para piano e quinteto de cordas. Por último, foram adquiridas, em 2007, na loja MUSIMED, 

Brasília, as vinte e cinco obras editadas para piano e piano e canto que ainda estão disponíveis no 

mercado. A partitura do Hino Commemorativo do 1º Centenário da Força Pública de São Paulo 
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foi gentilmente cedido pela Editora Mangione, enviado por meio de arquivo eletrônico.    
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3. SETE OBRAS ORQUESTRAIS EM FOCO 

Farinello escreveu vinte obras orquestrais, cinco obras para coro e orquestra, além de 

dez obras para canto e orquestra reduzida com piano guia. Das vinte obras não tivemos acesso a 

seis que provavelmente se encontram desaparecidas. As sete obras analisadas neste tópico são 

aquelas que serão executadas no Recital de Mestrado. 

 

3.1. ANCHIETA (ABERTURA)   

Data da composição: São Paulo, 1942. 

Origem da fonte: Manuscrito autógrafo encadernado.  

Orquestração: Flautim, 2 Flautas, 2 Oboés, Corne Inglês, 2 Clarinetas, Clarone, 2 Fagotes, 

Contrafagote, 4 Trompas, 3 Trompetes, 3 Trombones, Tuba, Tímpanos, Triângulo, Bombo, 

Pratos, Tam Tam, Harpa (Piano), Celesta, Cordas.  

Número de compassos: 231 

Duração aproximada: 12 minutos 

Estréia: São Paulo, 29 e 30 de Março de 1942. Teatro Municipal de São Paulo. Orquestra 

Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, sob a direção de Armando Belardi. 

 

Esta obra foi escrita para comemorar o aniversário de São Paulo. É uma homenagem 

ao “glorioso” fundador de São Paulo, autor do decantado Poema da Virgem, por ele escrito nas 

areias das praias de Iperoig, hoje Ubatuba. (Fonte 13) Embora tivesse escrito obras orquestrais 

anteriormente, a abertura Anchieta, regida em concerto por Armando Belardi, pode ser 

considerada como a grande estréia de Farinello como compositor sinfônico. A obra figurou no 

concerto ao lado da Abertura da ópera Guilherme Tell e do Stabat Mater, ambos de G. Rossini. A 

imprensa da capital paulista foi unânime em elogios à sua qualidade musical e também em 

evidenciar a calorosa receptividade que a obra teve. A Folha da Manhã de 2 de Abril de 1942 

publica a seguinte crítica a respeito da obra: 

 

Como primeiro número do programa, o distinto regente apresentou, em 1ª 
audição, a abertura “Anchieta”, do compositor brasileiro O. Farinello. O jovem 
patrício revela, através de sua obra, ser um elemento de quem muito pode 
esperar o Brasil, pelo muito que ele já vale. Essa abertura impressionou, 
sobretudo, pela riqueza de instrumentação, pela variedade de colorido e pelas 
caprichosas combinações contrapontísticas, ao lado da melodia que corre 
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vibrante. Em síntese, uma obra digna de um consumado sinfonista, o que foi 
bem compreendido pelo público, que não regateou aplausos à convincente 
versão emprestada por Armando Belardi e seus comandados. (Fonte 14). 
 

Já O Diário da Noite diz que “Farinello parece que compreendeu os perigos de u’a 

música hermeticamente cerebralista e, sem deixar de ser bem moderno nos seus processos, sabe 

não fugir à tradição, ficando num campo de plena comunicabilidade com a platéia”. (Fonte 15)  

No programa impresso da estréia foram publicadas as seguintes notas sobre a obra: 

 

Anchieta é uma abertura – na forma de Sonata, sendo, portanto, um tempo de 
Sinfonia, e se desenvolve com os dois motivos regulamentares em Ré e Lá. [...]. 
É uma peça de concepção subjetiva, com algumas intenções descritivas. O 2º 
tema (exposto quasi inteiramente pelo “oboé”) e várias passagens, criam o 
ambiente de misticismo que nos levam a evocar a lembrança de um passado. 
Opõe-se em perfeito contraste, a energia do 1º tema, que servirá com os seus 
elementos para a elaboração do “desenvolvimento” e a “coda” final. (Fonte 13).   

              

 Em relação à forma podemos afirmar que se trata realmente de uma forma “sonata”, 

com proporções equilibradas nas seções, mas com certa flexibilidade na exposição e 

aproveitamento dos motivos. Escrita na tonalidade de Ré Maior, está estruturada da seguinte 

forma: 

 

Exposição: 74 compassos 

Desenvolvimento: 44 compassos 

Reexposição: 88 compassos 

Coda: 25 compassos 

 

Na exposição temos três momentos distintos no primeiro grupo de temas. O primeiro 

é baseado na repetição de três notas descendentes intercaladas por figurações ascendentes. Esse 

tema, de caráter forte e afirmativo, se constitui no principal material com que o compositor irá 

construir o seu discurso musical. No exemplo musical a seguir, podem ser observadas as 

configurações desse tema e a harmonia que é resultante do trabalho contrapontístico.   
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Exemplo musical 01 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 1 a 8) 
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No segundo momento, temos um motivo nas flautas e clarinetas, escrito no modo 

mixolídio transposto homônimo da tonalidade principal. Ele vem entrecortado por motivos de 

fanfarra nas trompas e arpejos na harpa. Contrasta com o tema anterior por sua atmosfera 

sombria.  
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Exemplo musical 02 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 23 a 32) 
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No terceiro momento, temos nas cordas um outro motivo que modula 

descendentemente em tonalidades menores começando em Dó# menor. O oboé, o corne inglês e 

a trompa respondem com um motivo descendente, ao passo que as clarinetas, clarone e fagotes 

entram depois como reforço de instrumentação. Funciona como uma transição para atingir a 

tonalidade da dominante no segundo grupo.   
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Exemplo musical 03 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 37 a 44) 
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No segundo grupo temos dois momentos distintos. Em primeiro, temos um tema 

cantabile em Lá Maior que começa no oboé e é reforçado no fim pela clarineta e depois a flauta. 

É acompanhado por acordes “alternados” nas cordas. É repetido depois em oitavas pelos 

primeiros e segundos violinos.  
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Exemplo musical 04 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 45 a 53) 
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Em segundo, temos a variação de um motivo do primeiro grupo, que serve para 

introduzir o desenvolvimento.  
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Exemplo musical 05 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 66 a 72) 
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No desenvolvimento, são trabalhados apenas motivos do primeiro grupo, começando 

pelo tom da dominante, Lá Maior. Esta passagem caracteriza-se pelo amplo trabalho 

contrapontístico e repetição de motivos em combinações harmônicas inusitadas, lançando mão 

também de vários recursos como antecipações, retardos, pedais, gradações de dinâmica e 

intensidade. 

A reexposição segue praticamente a mesma estrutura da exposição. Alguns reforços e 

modificações na instrumentação são introduzidos e o segundo grupo de temas é mostrado na 

tonalidade principal com figurações adicionais das flautas. O segundo momento do segundo 

grupo é agora ampliado e desenvolvido, introduzindo a longa coda. Vários motivos diferentes 

passam a adornar as diferentes seções sem alterar a estrutura fraseológica e harmônica, como se 

observa no exemplo seguinte.    
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Exemplo musical 06 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 129 a 136) 
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A coda é introduzida após um episódio de ligação executado pelos trompetes com um 

motivo construído sobre arpejos diminutos descendentes. Toda a orquestra aqui participa do 

discurso musical, terminando a obra de uma forma retumbante e apoteótica, numa clara 

afirmação da grandeza da maior metrópole brasileira e da força dos habitantes da cidade de São 

Paulo.   
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Exemplo musical 07 – FARINELLO, Orestes: Anchieta (comp. 207 a 214) 
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3.2. CREPÚSCULO SERTANEJO 

Data da composição: São Paulo, S.D.  

Origem da fonte: Cópia feita por Antônio Torchia4 em 1949, autografada pelo compositor.   

Orquestração: Flautim, 2 Flautas, 2 Oboés, Corne Inglês, 2 Clarinetas, 2 Fagotes, 4 Trompas, 2 

Trompetes, 2 Trombones, Tímpanos, Triângulo, Bombo, Pratos, Campana, Harpa, Celesta, 

Cordas. 

Número de compassos: 149 

Duração aproximada: 06 minutos 

Estréia: São Paulo, 05 de Dezembro de 1942. Teatro Municipal de São Paulo. Orquestra 

Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, sob a direção de Armando Belardi. 

 

Esta obra também foi executada em concerto promovido pela Sociedade Filarmônica 

Lyra no dia 10 de novembro de 1962, no Teatro Municipal de São Paulo. O concerto teve a 

participação da Orquestra Sinfônica Municipal e foi dirigido por Armando Belardi. Farinello 

figurou ainda no programa como orquestrador da obra para coro masculino e orquestra Zu 

Strässburg auf der Schanz, do drama musical Der Kuhreigen, do compositor austríaco Wilhelm 

Kienzl (1857-1941). (Fonte 16)  

Na lista de obras elaborada pelo compositor, ele dá como data da composição de 

Crepúsculo Sertanejo o ano de 1943, mas foi provavelmente escrita antes de 1942, pois nesse 

ano, na estréia de sua abertura Anchieta, as notas biográficas do compositor no programa 

impresso já incluíam a composição da obra em questão. No concerto de estréia em 1942 

figuraram também obras de Beethoven, Liszt e Paul Dukas, com a participação da grande solista 

Magdalena Tagliaferro. (Fonte 17).  

Ao contrário do caráter universalista da abertura Anchieta, essa pequena obra está 

impregnada de um certo sabor brasileiro. De caráter programático, como já indicado pelo título, 

está construída sobre dois temas principais com ritmos semelhantes: um em Lá Menor e outro em 

Lá Maior. Possui o seguinte esquema formal: 

 

 

 

                                                 
4 Violinista, professor e compositor que dedicou obras a seu amigo Orestes Farinello 
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Introdução – 25 compassos 

Primeiro grupo em Lá Menor: 39 compassos 

Segundo grupo em Lá Maior: 42 compassos 

Introdução ampliada: 44 compassos  

 

A introdução é construída sobre inversões variadas do intervalo de quinta diminuta 

Lá – Mi bemol e fragmentos do tema principal  . As notas longas, 

entrecortadas por repetições da quinta diminuta em stacatto dão à introdução um caráter de um 

alvorecer sombrio, misterioso (vide exemplo musical a seguir). As notas longas, que vão 

aumentando em intensidade pela instrumentação, poderiam representar a luz do sol aparecendo 

aos poucos.  

 



 50 

 
Exemplo musical 08 – FARINELLO, Orestes: Crepúsculo Sertanejo (comp. 1 a 13) 
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O primeiro tema (anacruse do compasso 26 até 46), em Lá Menor, é construído a 

partir de uma sincopa, mas possui um caráter expressivo e cantabile, com um certo sabor de 

modinha. Após a primeira apresentação do tema, uma transição escrita com fragmentos do 

mesmo, em crescendo, leva a uma repetição em fortíssimo por toda a orquestra.  
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Exemplo musical 09 – FARINELLO, Orestes: Crepúsculo Sertanejo (comp. 53 a 62) 
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O segundo tema possui ritmos e contornos semelhantes, mas na tonalidade homônima 

de Lá Maior. É repetido também em fortíssimo por toda a orquestra, após transição com 

fragmentos do tema em crescendo. 

A introdução volta ampliada, em primeiro lugar com o pedal Lá – Mi sustentando a 

apresentação completa do 1º tema. Em seguida voltam as quintas diminutas Lá – Mi bemol com 

fragmentos do 1º tema, concluindo com trecho do 2º tema em Lá Maior, adornado por badalares 

do sino anunciando o dia pleno, no qual todos devem acordar.  

 

 

3.3. NOTURNO PARA VIOLONCELO E ORQUESTRA 

Data da composição original: São Paulo, 1947. 

Origem da fonte: Partitura elaborada com base em material de orquestra confeccionado pelo 

compositor, sem data precisa, identificado apenas com o carimbo do arquivo musical da Rádio 

Gazeta de São Paulo.  

Orquestração: Flauta, Oboé, 2 Clarinetas, Fagote, 2 Trompas, Violoncelo Solo, Cordas.  

Número de compassos: 54 compassos 

Duração aproximada: 04 minutos  

Estréia: Sem data precisa, mas possivelmente como parte da programação da Rádio Gazeta de 

São Paulo no ano de 1948. 

 

Existem duas versões publicadas na mesma data (10 de Julho de 1947) pelo editor E. 

S. Mangione para a coleção “A Melodia”: uma para piano solo e outra para violoncelo, ou 

violino, e piano. Ambas são dedicadas “Ao Amigo Esteban S. Mangione Júnior”. Uma obra para 

piano com o mesmo nome, mas ainda não publicada, já havia sido estreada em 25 de Abril de 

1935 no Teatro Municipal de São Paulo, em um concerto promovido pela Sociedade de 

Concertos Leon Kaniefsky, sob a direção deste. É quase certo que trata-se da mesma obra. (Fonte 

03)  

A versão orquestral foi escrita provavelmente para execução na Rádio Gazeta. Não 

existe a partitura completa, mas somente a edição para violino, ou violoncelo, e piano, com a 

indicação “Direção” feita pelo compositor, além das partes instrumentais. Todo este material está 

com o carimbo do arquivo musical da Rádio Gazeta de São Paulo. Nessa partitura da “Direção”, 
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o compositor faz a seguinte dedicatória: “Ao Violoncelista Prof. Frederico Capella – artista de 

grandes méritos – oferece o amigo Orestes Farinello, São Paulo 28-04-48”.  Essa versão foi 

executada também em 1977, no Museu Assis Chateubriand, pela Orquestra de Cordas Solistas de 

São Paulo (OLIVEIRA, 1978).   

A versão orquestral demonstra estar escrita para violoncelo, considerando a 

dedicatória e também o fato de que já existe um violino solo nos compassos 16 a 23. Esse 

pequeno solo só faz sentido se a parte solo principal for executada pelo violoncelo. A tessitura da 

melodia foi muito bem adaptada para o violoncelo, como pode ser verificado na apresentação do 

tema principal no exemplo a seguir.  

 

 
Exemplo musical 10 – FARINELLO, Orestes: Noturno  (comp. 1 a 9) 

 

O tema é reapresentado pelo violino solo, mas com um final que modula para Dó 

Maior que é a tonalidade do tema secundário que, após ser apresentado pelo solista, é repetido 
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por toda a orquestra. Uma variação desse motivo em Si Menor (compassos 31 a 34) conduz à 

reapresentação do tema.  

 
Exemplo musical 11 – FARINELLO, Orestes: Noturno  (comp. 27 a 34) 

 

O tema é reapresentado pelo solista, agora acrescentado de motivos e instrumentação 

diferentes na orquestra. Um breve coda, com um colorido orquestral bastante eficiente (uso de 

harmônicos artificiais, uso de timbres e tessituras orquestrais que evidenciam a parte solo), 

conclui de forma magistral essa pequena jóia musical. Tendo em vista que o compositor 

possivelmente realizou a instrumentação de memória nas partes separadas, sem a confecção de 

uma grade orquestral, parece-nos evidente que um trabalho mental calculado precedeu a 

orquestração, considerando o grau de eficiência da mesma. Foi uma das obras mais executadas do 

compositor (na versão para piano), mas este não via nela motivos para ser colocada em evidência 

em relação à outras obras suas (SOUSA, 2007).          
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Exemplo musical 12 – FARINELLO, Orestes: Noturno  (comp. 48 a 54) 

 

 

 

3.4. TOADA (PARA ORQUESTRA DE CÂMARA) 

Data da composição: São Paulo, 1949.  

Origem da fonte: Manuscrito original não autógrafo, datado de 18 de abril de 1949, identificado 

com o carimbo do arquivo musical da Rádio Gazeta de São Paulo.   

Orquestração: Flauta, Clarineta, Fagote, 2 Trompas, Chocalho, Cordas. 

Número de compassos: 115 

Duração aproximada: 08 minutos 

Estréia: São Paulo, 21 de Março de 1952. Teatro Municipal de São Paulo. Orquestra Sinfônica 

do Teatro Municipal de São Paulo, sob a direção de Armando Belardi. 
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A Toada foi executada pela primeira vez em 23 de março de 1952 no Teatro 

Municipal de São Paulo. Escrita para orquestra de câmara, é uma obra representativa da 

linguagem composicional de Farinello. Foi a sua única obra orquestral a ser gravada 

comercialmente. Segundo o próprio compositor, essa obra foi executada em concerto pela 

Orquestra da Rádio de Roma (Fonte 07). A Toada também foi publicada como redução para 

piano pela editora Irmãos Vitale, em 1960, em versão adotada no programa do Curso de Piano no 

então Conservatório Musical Villa-Lobos de São Paulo. 

Uma das antigas formas de canto no Brasil, a toada é uma canção breve, em geral 

com estrofe e refrão, com tema reflexivo, relativo, preferencialmente, ao amor (Almeida apud 

Alvarenga, 1982). Segundo Oneida Alvarenga (1982, p. 319), 

 
“A Toada se espalha mais ou menos por todo o Brasil. Musicalmente, não 
tem o caráter definido e inconfundível da Moda Caipira. Talvez porque, 
abrangendo várias regiões, a Toada reflita as peculiaridades musicais de 
cada uma delas. Ou talvez porque [...] a toada seja empregada [...] como 
designação de qualquer canto sem destinação imediata [...]. Com raras 
exceções, seus textos são curtos – amorosos, líricos, cômicos – e fogem à 
forma romanceada, sendo formalmente de estrofe e refrão; musicalmente 
as Toadas apresentam características muito variadas; todavia as Toadas 
do Centro e Sul se irmanam pela melódica simples, quase sempre em 
movimento conjunto, por um ar muito igual de melancolia dolente que 
corre por quase todas elas e pelo processo comum da entonação a duas 
vozes em terça”. (ALVARENGA, 1982, p. 319) 

 

Formalmente, a Toada de Orestes Farinello possui o seguinte esquema: 

• Parte I: episódio I (compassos 1 a 8); episódio II (comp. 9 a 29); episódio III (comp. 30 a 44);  

                 episódio IV (comp. 45 a 53) 

• Episódio contrapontístico central (comp. 54 a 63); 

• Parte II: episódio IV (comp. 64 a 72); episódio I (comp. 73 a 76); episódio II (comp. 77 a 91); 

                  episódio III (comp. 92 a 106); episódio I (comp. 107 a 115)  

 

O episódio I, feito pelas cordas, se caracteriza pela melodia em terças, como no estilo 

da toada caipira, com dobramento da voz superior uma oitava abaixo. Fazendo o paralelo com a 

toada caipira, esse episódio funciona como uma espécie de introdução. 
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Exemplo musical 13 – FARINELLO, Orestes: Toada (comp. 1 a 8) 

 

O tema do episódio II é tocado pela clarinete e pela flauta, alternadamente, e depois 

juntos, na inversão da terça (sexta). São apoiados pela textura feita por notas sustentadas em 

terças pelos 2º violinos e violas e no pulsar do ritmo característico distribuído no chocalho, 

violoncelo e o contrabaixo em pizzicato (exemplo musical 14). Note-se, ainda, a idiomatização 

instrumental eficiente da melodia e do pulsar rítmico da toada. Retomando o paralelo com a toada 

caipira, o episódio II corresponderia à primeira estrofe.   
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Exemplo musical 14 – FARINELLO, Orestes: Toada (comp. 9 a 29) 
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No episódio III, a melodia é tocada pelos 1º e 2º violinos, harmonizada em posições 

fechadas, com o apoio de notas longas nos contrabaixos, fagote e trompas e com arpejos nos 

violoncelos e violas. A orquestração é simples, mas manejada de forma eficiente. A escrita das 

trompas, dos fagotes e do contrabaixo está em numa tessitura na qual sua riqueza tímbrica é 

valorizada, evidenciando e sustentando a melodia na região aguda dos violinos. Essa solução é 

uma constante nas obras do compositor, que sempre utiliza esse grupo de instrumentos como 

recurso para sustentar motivos melódicos. Na repetição desse trecho, na parte II, a flauta 

ornamenta a melodia com arpejos sobre os contornos da mesma. Pela sonoridade e caráter esse 

episódio poderia ser associado a uma espécie de refrão.  
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Exemplo musical 15 – FARINELLO, Orestes: Toada (comp. 91 a 108, repetição ornamentada dos 
 comp 29 a 44) 
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O episódio IV caracteriza-se pelo tom jocoso da melodia da flauta (em contraste com 

o caráter melancólico dos episódios II e III), acompanhada pelos pizzicatos arpejados das cordas 

(exemplo musical 16). Esse episódio cria o contraste necessário para valorizar a entrada do 

episódio central, bem como para marcar a saída deste. Retomando o paralelo com a toada caipira, 

o episódio IV corresponderia à segunda estrofe.   

 

 
 

Exemplo musical 16 – FARINELLO, Orestes: Toada (comp. 44 a 53) 
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A forma está baseada na idéia de um palíndromo5 não literal. O episódio central é a 

base pela qual se arquiteta a obra inteira. As partes que circundam o episódio central são 

equilibradas do ponto de vista da construção e do número de compassos: 

 

Parte I: 54 compassos – Episódio Central: 9 compassos – Parte II: 51 compassos 

  

Esse episódio contrapontístico central é o trecho mais elaborado da obra em termos 

de técnica de composição. Nele, o compositor faz uso dos vários recursos de composição e 

harmonização, transmitindo a idéia de complexidade: imitações, retardos, antecipações, 

cromatismos etc. Há também o uso dos cromatismos descendentes na melodia principal, 

intervalos que desde o século XVII estão relacionados com a idéia de lamento, dor, sofrimento e 

morte. Como a toada é uma forma que pode traduzir sofrimento de amor, languidez ou nostalgia, 

essa seção em torno da qual gravitam as outras de maneira eqüidistante pode representar o âmago 

da peça em termos de expressão característica. Assim, os episódios I, II, III e IV representariam 

diferentes “flashes” da existência humana: as alegrias, a felicidade a resignação, a luta. (Exemplo 

17) 

Da observação da redução para piano (exemplo 18), feita pelo compositor em 1960, 

podemos levantar a hipótese de que, mesmo tendo surgido primeiramente na versão orquestral, a 

Toada tenha sido pensada inicialmente como música para piano: as duas versões são por demais 

idênticas. A redução para piano contém quase todo o material da versão orquestral e a tessitura e 

as vozes utilizadas guardam estreita relação com uma execução pianística. Outro fator que 

reforça essa idéia é o fato de que é mais fácil alargar-se uma textura musical orquestral a partir da 

escrita do piano do que, ao contrário, condensar uma obra orquestral em apenas duas pautas.  

                                                 
5 Verso, palavra, número ou frase que pode ser lida indiferentemente da esquerda para a direita ou vice-versa.  
Johann Sebastian Bach aplicava esse princípio à forma das suas cantatas, onde tudo girava em torno de um 
movimento central, que era o mais importante, seja do ponto de vista do texto ou da música.  
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Exemplo musical 17 – FARINELLO, Orestes: Toada (comp. 54 a 63) 
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Exemplo musical 18 – FARINELLO, Orestes: Toada para Piano. 1960. Irmãos Vitale, Editores –  
São Paulo – Rio de Janeiro – Brasil (comp. 91 a 108) 

 

 

3.5. SÃO PAULO (POEMA SINFÔNICO) 

Data da composição: São Paulo, 1954. 

Origem da fonte: Partitura elaborada com base em material de orquestra confeccionado pelo 

compositor, sem data precisa. Originais em papel vegetal para confecção de cópias heliográficas.  

Orquestração: Flautim, 2 Flautas, 2 Oboés, 2 Clarinetas, 2 Fagotes, Contrafagote, 4 Trompas, 3 

Trompetes, 3 Trombones, Tuba, Tímpanos, Tambor, Bombo, Pratos, Chocalho, Campana 

(Sinos), Órgão, Piano, Cordas.  

Número de compassos: 283 

Duração: aproximada 12 minutos 

Estréia: São Paulo, 25 de Janeiro de 1954. Rádio Gazeta de São Paulo. Orquestra Sinfônica da 

Rádio Gazeta de São Paulo, sob a direção de Armando Belardi. 

 

Este poema sinfônico foi escrito para comemorar o IV Centenário da fundação da 

cidade de São Paulo em 1954. A execução foi transmitida pela Rádio Gazeta em 25 de Janeiro de 

do mesmo ano. A composição provavelmente se deu no ano anterior, haja vista que todo o 

material de orquestra foi elaborado pelo próprio compositor, o que seria impraticável em tão 

curto espaço de tempo. Talvez isso se deva ao fato de que Farinello colocava em sua lista o ano 
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da estréia como sendo o ano da composição. A obra faz uso de uma grande orquestra, sendo esta 

sua última peça a utilizar tamanho efetivo instrumental. Em relação às partes de percussão, por 

exemplo, elas exigem quatro músicos. O compositor escreveu uma redução “para execução na 

Rádio Gazeta”, o que pressupõe, logicamente, falta de espaço no estúdio de gravação. É uma obra 

claramente descritiva, apesar de o compositor não fornecer um “programa”. Ao ouvir e analisar a 

obra, esse “programa” nos parece óbvio. É fácil imaginar as intenções do compositor ao escrever 

esse poema sinfônico. Estruturado em diversas seções, a forma é resultado dessa idéia 

programática. A unidade formal se dá através da repetição de alguns trechos importantes. Possui 

três seções distintas: 

 

Parte I – 117 compassos 

Parte Central – 65 compassos 

Parte II – 101 compassos 

 

Podemos imaginar o programa claramente como sendo características e episódios da 

vida cidade de São Paulo: 

• Fauna e flora da região, a vida selvagem anterior à chegada dos colonizadores; 

• A religiosidade do paulistano, representada por trecho modal, homenagem a Anchieta; 

• Referência aos antigos habitantes do lugar, os índios, em figurações rítmicas intensas; 

• Dificuldades políticas e guerras enfrentadas, momento de grande dramaticidade musical; 

• Referência a um episódio heróico, possivelmente a Independência do Brasil, às margens 

do Ipiranga, ou ainda o Movimento Constitucionalista de 1932, com a evidente “vitória” 

dos paulistanos; 

Farinello faz uso inteligente e efetivo dos recursos de orquestração na obtenção de 

efeitos musicais diversos nos instrumentos e na diversificação dos variados climas sonoros. 

Harmonicamente é mais elaborada que outras obras suas, fazendo amplo uso de acordes de 7ª e 9ª 

sem preparação e dos acordes aumentados como indicativo de tensão. Se considerarmos esses 

dois aspectos (orquestração e harmonia), podemos afirmar que o compositor atingiu nessa peça 

um domínio mais efetivo de seu metiér. Em relação às obras anteriores, há um significativo 

avanço.  

O exemplo musical a seguir mostra os primeiros oito compassos da obra. O clima 
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sugere um “amanhecer” na floresta, com sugestão de insetos (harmônicos nos violinos), canto de 

pássaros (flautim, flauta, clarineta, violino II). É elaborado sobre um pedal nos contrabaixos, 

violas e contrafagote, com um motivo de quatro notas nos violoncelos e fagotes funcionando 

como “motor” da engrenagem rítmica. A trompa, utilizando sons tapados (bouchée), entoa em 

toda a seção uma melodia de cantochão. No programa, essa melodia talvez represente o Criador 

pairando sobre a natureza.  
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Exemplo musical 19 – FARINELLO, Orestes: São Paulo  (comp. 1 a 10) 
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Em seguida temos outra seção que é introduzida pelas badaladas do sino, num motivo 

de quatro notas que aparecerá várias vezes ao longo do poema. Uma melodia no órgão é 

introduzida, sugerindo um clima religioso.  

Curiosamente, todos os motivos geradores do poema são de quatro notas: o motivo 

dos violoncelos e fagote no início, o cantochão na trompa, as badaladas do sino. Talvez não seja 

tão arriscado afirmar que não se trata de uma coincidência, mas, provavelmente, uma clara alusão 

à data comemorativa (IV Centenário, quatro séculos). 
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Exemplo musical 20 – FARINELLO, Orestes: São Paulo (comp. 26 a 36). 
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A seção seguinte sugere uma “festa” indígena: dissonâncias, repetição de notas e de 

um mesmo motivo, amplo uso da percussão.  
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Exemplo musical 21 – FARINELLO, Orestes: São Paulo (comp. 71 a 81). 
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Após breve recapitulação modificada do trecho inicial, feita pelo cantochão 

“entoado” pela trompa, é introduzida a parte central, que é a mais tensa e dramática do poema, 

sugerindo as dificuldade e guerras enfrentada pela cidade ao longo de sua história. Em alguns 

momentos essa música “tensa” é quebrada por lembranças dos motivos tranqüilos da parte I.  
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Exemplo musical 22 – FARINELLO, Orestes: São Paulo (comp. 118 a 129). 
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A parte II é introduzida pelo trompete num toque de clarim, e pelas badaladas do 

sino. Sugere a chamada dos soldados e cidadãos à batalha.  
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Exemplo musical 23 – FARINELLO, Orestes: São Paulo (comp. 183 a 192). 
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Em seguida uma citação do Hino da Independência do Brasil, evoca o sentimento de 

patriotismo, que normalmente impregna nos cidadão em eventos que envolvem a honra da nação, 

ou, no caso, da cidade.  
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Exemplo musical 24 – FARINELLO, Orestes: São Paulo (comp. 198 a 207). 
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Em seguida, há a citação curta de um triste tema popular paulista nos violoncelos, 

mas logo retorna o sentimento patriótico através da citação em modulações do Hino da 

Independência, que culmina num retorno ao motivo tenso que inicia a parte central, sugerindo a 

dureza da batalha. Uma espécie de “Hino da Vitória” é introduzido pelas cordas e depois toma 

toda a orquestra, reforçada pelo motivo das badaladas iniciais do sino, numa apoteótica 

celebração da vitória que revela a grandeza dos paulistas. 
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Exemplo musical 25 – FARINELLO, Orestes: São Paulo (comp. 260 a 269). 
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3.6. CENAS E PAISAGENS (SUÍTE) 

Data da composição: São Paulo, 1957.  

Origem da fonte: Manuscrito original autógrafo, datado de dezembro de 1957.   

Orquestração: Cordas. 

Número de compassos: I) Cantiga Sertaneja – 119;  

                                         II) Dança Selvagem – 157;  

                                         III) Ponteio – 37;  

                                         IV) Choro – 103. 

Duração aproximada: 13 minutos 

Estréia: São Paulo, 12 de Setembro de 1958. Teatro Municipal de São Paulo. Orquestra 

Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo.  

 

A suíte Cenas e Paisagens é uma obra de cunho nacionalista. Sem fazer citação direta 

a qualquer obra do populário musical brasileiro, está impregnada de certo brasileirismo do início 

ao fim. A música é bastante representativa dos títulos sugeridos. (talvez o nome Suíte Brasileira 

fosse até mais apropriado).  

O primeiro número, Cantiga Sertaneja, é escrito na forma ternária simples. Na seção 

A existem dois temas: um em dó menor (exemplo musical a seguir) e outro na sudominante (fá 

menor). A seção B, em dó maior traz um motivo mais ritmado, que é repetido após longa 

transição em lá menor, em compasso ternário. Na retorno da seção A, a única modificação se dá 

na instrumentação.   
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Exemplo musical 26 – FARINELLO, Orestes: Cenas e Paisagens,Cantiga Sertaneja (comp. 13 a 20). 

 

 

O segundo número, Dança Selvagem, é construído sob a relação harmônica Sol maior 

– Mi bemol maior (com variações e transposições), fazendo amplo uso das quartas paralelas, de 

apogiaturas (ornamento), de repetições (como recurso expressivo, valorizando o aspecto 

“selvagem”) e de efeitos (glissandos em segundas menores), como no exemplo musical a seguir.  

 

 
Exemplo musical 27 – FARINELLO, Orestes: Cenas e Paisagens, Dança Selvagem (comp. 71 a 76). 
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O terceiro número, Ponteio, escrito no modo mixolídio transposto (dó), é bastante 

curto: a repetição de uma frase separada por uma transição de 4 compassos. Nele não há uma 

finalização, pois é ligado com o movimento seguinte, o Choro, funcionando como uma 

introdução a este.   

 
Exemplo musical 28 – FARINELLO, Orestes: Cenas e Paisagens, Ponteio (comp. 1 a 7). 

 

 
O Choro é uma vibrante fuga a quatro vozes, com um sujeito de sabor rítmico que 

incorpora uma suspensão sincopada estrategicamente colocada no meio da frase. Apoiando as 

entradas, os contra-sujeitos são em ritmos quebrados, num clima geral bem brasileiro. 
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Exemplo musical 29 – FARINELLO, Orestes: Cenas e Paisagens, Choro (comp. 1 a 16.) 

 

 

3.7. AQUARELAS INFANTIS 

Data da composição: São Paulo, 1965(?). Versão para piano publicada em 1947. 

Origem da fonte: Manuscrito original, mas não autógrafo, sem data, escrito a lápis em papel 

comum. Apesar de não ter sido assinada, a análise caligráfica não deixa dúvidas de que a mesma 

foi elaborada pelo próprio compositor. 

Orquestração: Flautim, 2 Flautas, 2 Oboés, 2 Clarinetas, Fagote, 2 Trompas, 2 Trompetes, 

Triângulo, Tambor, Cordas.  

Número de compassos: I) Nini Adormece a Boneca (Acalanto) – 48; 
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                                         II) Quando Vovó Dançava (Valsa) – 64; 

                                         III) Brincando ao Sol (Cantiga de roda) – 66;  

                                         IV) A Espingardinha de Pau (Marcha) – 64; 

                                         V) O Cavalinho branco (Peça característica) – 83. 

Duração aproximada: 10 minutos 

Estréia: São Paulo, 22 de Setembro de 1965. Teatro Municipal de São Paulo. 

 

Escrita originalmente para Piano, foi editada por Mangione & Filhos em 1947. Nessa 

edição, cada movimento é dedicado a uma pessoa diferente: I) – Sílvia Astrida; II) – Norma 

Maria; III) – Gilberto Torchia; IV) – Aldinho Greco; V) – Ivar Vladimir. A versão orquestral foi 

escrita em 1965, em São Paulo. Por ocasião de sua estréia no Teatro Municipal, uma discussão 

com o título “Qualidades extra-musicais na obra de Orestes Farinello” teve lugar no Instituto 

Brasileiro de Estudos Musicológicos (IBEM) de São Paulo, representante do Instituto de Estudos 

da Cultura Musical do Mundo de Língua Portuguesa – ISMPS – de Colônia, Alemanha.  

A partitura usada no recital de conclusão do mestrado, e que acompanhou este artigo, 

foi reconstruída a partir do original do compositor. Nesse original, porém, não existem anotações 

de dinâmica e são evidentes as várias modificações feitas por Farinello ao longo do trabalho. 

Provavelmente, trata-se do manuscrito de trabalho do compositor, não ficando claro se essa é a 

versão final. A partitura e o material de orquestra confeccionado para a estréia estão 

desaparecidos. A reconstrução seguiu fielmente as anotações do compositor, sendo completada 

com as informações adicionais retiradas da versão publicada para piano tais como: andamentos, 

indicações de expressão, sinais de dinâmica e intensidade, agógica etc. 

As Aquarelas Infantis, na sua concepção original, remetem-se ao movimento 

nacionalista ocorrido ao redor do mundo a partir do fim do século XIX, no qual os compositores 

recorreram ao legado cultural popular de seu país como fonte de inspiração para suas obras. Béla 

Bartok, com seu Microcosmos, e Heitor Villa-Lobos, com as Cirandas e Cantigas de Roda, estão 

entre os compositores mais representativos desta tendência. A composição de obras desse 

formato por certo visava dotar os jovens estudantes de música com literatura didática, mas com 

forte conteúdo musical nacional. As Aquarelas Infantis de Farinello inserem-se nesta tendência. 

Em sua versão original para piano, foram escritas somente na clave de sol, destinadas ao 2º e 3º 

anos do curso de piano. 
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Farinello realizou uma instrumentação eficiente para orquestra de câmara. Sem perder 

a s características da versão para piano, tais como leveza e graça, a versão orquestral acrescentou 

um ganho significativo à obra, com a eficiente escolha das cores e texturas instrumentais.  

A primeira peça, Nini Adormece a Boneca, uma cantiga de ninar modal escrita sobre 

um pedal na nota lá, com duas frases curtas sendo repetidas pelos seus 48 compassos, criando um 

clima lânguido típico de acalanto. O exemplo musical a seguir mostra o trecho com a textura 

mais movimentada do primeiro número.   

 

Exemplo musical 30 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, Nini Adormece a Boneca (comp. 

13 a 22). 

 

 



 87 

O movimento seguinte, Quando Vovó Dançava, é uma valsinha brasileira em Lá 

menor. A melodia do trio é construída por uma seqüência ascendente de graus conjuntos, que, no 

exemplo a seguir, é sustentada por motivo semelhante em movimento contrário na linha dos 

baixos, além de ornamentos nas flautas e clarinetas.   

 

 

Exemplo musical 31 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, Quando Vovó Dançava (comp. 49 

a 56). 
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O terceiro movimento, Brincando ao Sol, é uma cantiga de roda em ritmo típico de 

Gavota, apesar da indicação de compasso quaternário. O exemplo musical a seguir mostra a 

repetição ornamentada do 1º tema.  

 

 

Exemplo musical 32 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, Brincando ao Sol (comp. 8 a 16). 

 

O quarto movimento, A Espingardinha de Pau, é uma pequena marcha em Sol Maior 

sob o ritmo constante da caixa clara. O 1º tema, tocado em notas curtas, inicialmente, pelos 

trompetes, é reforçado por ataques arpejados em pizzicato nas cordas. (Exemplo musical 33). O 

2º tema possui um caráter cantabile, mas vem “importunado” por um motivo pontuado em 
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segundas menores nos trompetes. (Exemplo musical 34) 

 

 

Exemplo musical 33 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, A Espingardinha de Pau (comp. 9 

a 16). 
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Exemplo musical 34 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, A Espingardinha de Pau (comp. 33 

a 40). 

 

O último movimento, O Cavalinho Branco, utiliza o mesmo procedimento do 

primeiro: modal, com pedal na nota Lá. Caracteriza-se pela insistente acentuação do tempo fraco. 

Possui dois temas principais. Todo o 1º vem acompanhado de acentuação em segundas menores 

no tempo fraco, além da insistência do mesmo intervalo nas clarinetas e trompetes. (Exemplo 

musical 35). O 2º tema, exposto pela clarineta e depois pelo fagote, é mais cantabile, com certo 

caráter misterioso. (Exemplo musical 36). 
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Exemplo musical 35 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, O Cavalinho Branco (comp. 21 a 

28). 
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Exemplo musical 36 – FARINELLO, Orestes: Aquarelas Infantis, O Cavalinho Branco (comp. 61 a 

68). 
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4. OUTRAS OBRAS ORQUESTRAIS 

Neste tópico apresentamos de forma breve as outras obras orquestrais de Farinello 

que estão disponíveis. Apesar de não serem contextualizadas e comentadas como as sete do 

capítulo anterior, exemplos musicais de cada uma delas são apresentados a título de ilustração.  

 

4.1. TRÊS DANÇAS ANTIGAS 

Data da composição: São Paulo, 1948.  

Origem da fonte: Manuscrito original não autógrafo, datado de 28 de Junho de 1948.   

Orquestração: Cordas. 

Número de compassos: I) Gavota e Musette – 44;  

                                         II) Minueto – 64;  

                                         III) Giga – 66. 

Duração aproximada: 07 minutos 

Estréia: Sem data precisa, mas possivelmente como parte da programação da Rádio Gazeta de 

São Paulo no ano de 1948. 

 

A versão orquestral foi escrita em 1948. Uma cópia da partitura (não autógrafa), 

juntamente com o material de orquestra completo foi conservado pelo Arquivo Musical da Rádio 

Gazeta. A versão para piano foi publicada por Irmãos Vitale em 1980, com as seguintes 

dedicatórias: Gavota – “Ao amigo Prof. Felício A. Boccomino”; Minueto – “À Profª. Marialma 

de Alencar Guerra”; Giga – “Ao colega compositor Ascendino Theodoro Nogueira”.    
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Exemplo musical 37 – FARINELLO, Orestes: Três Danças Antigas, Gavota e “Musette” (comp. 1 a 

5). 

 

 

 
Exemplo musical 38 – FARINELLO, Orestes: Três Danças Antigas, Minueto (comp. 1 a 8). 
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Exemplo musical 39 – FARINELLO, Orestes: Três Danças Antigas, Giga (comp. 1 a 8). 

 

 

4.2. ACALANTO TRISTE 

Data da composição original: São Paulo, 1948.  

Origem da fonte: Manuscrito original não autógrafo, sem datação, identificado com o carimbo 

do arquivo musical da Rádio Gazeta de São Paulo.   

Orquestração: Cordas. 

Número de compassos: 62 

Duração aproximada: 04 minutos 

Estréia: Sem data precisa, mas possivelmente como parte da programação da Rádio Gazeta de 

São Paulo. 

 

Composta originalmente para piano, foi publicada por E. S. Mangione para a edição “A 

Melodia”, em São Paulo, no ano de 1948. Essa edição foi dedicada “Ao Amigo Silvio Donato”.  

Existe uma versão para Sexteto de Cordas (Piano, 2 Violinos, Viola, Violoncelo e Contrabaixo) 

escrita em 1968, e é essa que o compositor cita em sua lista de obras. Essa versão foi estreada 

pelo Sexteto Paulista de Cordas no dia 07 de Fevereiro de 1968, no Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Gráficas de São Paulo. (Fonte 18).  A versão para orquestra de cordas é anterior e 

provavelmente foi escrita para execução na Rádio Gazeta. O belo manuscrito autógrafo, em tinta 
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nanquim, com carimbo da Rádio Gazeta, traz o seguinte poema, de autoria desconhecida (talvez 

do próprio Farinello) como inspiração ao caráter da obra: 

 

“Criança morta, criança morta. 

No negror da noite eterna 

Ainda o dulçor dum embalo”. 

 

Foi executada também em concerto no Teatro Municipal de São Paulo em 1965, pela 

Orquestra Sinfônica de Amadores de São Paulo, sob a direção do maestro Leon Kaniefsky. 

(Fonte 19). Em Goiânia (GO), essa obra foi executada em 15 de Outubro de 1980, no anfiteatro 

da Faculdade de Educação da UFG, por ocasião do concerto comemorativo ao 47º Aniversário da 

capital goiana. Foi executada pela Orquestra de Cordas do então Instituto de Artes da UFG, sob a 

direção de Jorge Armando M. Nunes. (Fonte 20) 

 

 
Exemplo musical 40 – FARINELLO, Orestes: Acalanto Triste (comp. 1 a 7). 
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4.3. AO REDOR DA ÁRVORE DE NATAL 

Data da composição: São Paulo, 1949.  

Origem da fonte: Manuscrito original não autógrafo, datado de 19 de dezembro de 1949, 

identificado com o carimbo do arquivo musical da Rádio Gazeta de São Paulo.   

Orquestração: Flauta, Oboé, 2 Clarinetas, Fagote, 2 Trompas, Campaneli (Glockenspiel), 

Cordas. 

Número de compassos: 45 

Duração aproximada: 03 minutos 

Estréia: Sem data precisa, mas possivelmente como parte da programação da Rádio Gazeta de 

São Paulo em Dezembro de 1949. 

 

A versão original para piano foi publicada por E. S. Mangione para a edição “A 

Melodia”, São Paulo, 1949. A versão orquestral, escrita provavelmente para a Rádio Gazeta, é de 

dezembro de 1949. O manuscrito autógrafo, em tinta nanquim, juntamente com o material de 

orquestra, possui o carimbo da Rádio Gazeta.   
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Exemplo musical 41 – FARINELLO, Orestes: Ao redor da Arvore de Natal (comp. 1 a 8). 

 

 

4.4. ROMANCE PARA CORDAS 

Data da composição original: São Paulo, 1949.  

Origem da fonte: Manuscrito original não autógrafo, sem datação, identificado com o carimbo 

do arquivo musical da Rádio Gazeta de São Paulo.   

Orquestração: Cordas. 

Número de compassos: 50 

Duração aproximada: 03 minutos 

Estréia: Sem data precisa, mas possivelmente como parte da programação da Rádio Gazeta de 

São Paulo. 
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A versão original para Piano foi publicada por E. S. Mangione para a edição “A 

Melodia” (São Paulo, 1949). Possui a seguinte dedicatória: “Ao Diogo Assis Pacheco”. Existe 

uma versão para Sexteto de Cordas (Piano, 2 Violinos, Viola, Violoncelo e Contrabaixo) escrita 

em 1967, citada pelo compositor em sua lista de obras, cuja estréia se deu pelo Sexteto Paulista 

de Cordas, no dia em 15 de Dezembro de 1967, no Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo. 

(Fonte 18). A versão orquestral foi escrita provavelmente para execução na Rádio Gazeta. A 

partitura e o material de orquestra possuem o carimbo da Rádio Gazeta.   

 

 
Exemplo musical 42 – FARINELLO, Orestes: Romance (comp. 1 a 8). 
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Exemplo musical 43 – FARINELLO, Orestes: Romance (comp. 17 a 21). 

 

4.5. LÍRICA (INTERMEZZO)  

Data da composição: São Paulo, 1949? 

Origem da fonte: Manuscrito original não autógrafo, datado de 23 de julho de 1949, identificado 

com o carimbo do arquivo musical da Rádio Gazeta de São Paulo.  

Orquestração: Flauta, Oboé, 2 Clarinetas, Fagote, 2 Trompas, 2 Trompetes, Trombone, 

Tímpanos, Triângulo, Pratos, Cordas.  

Número de compassos: 68 

Duração aproximada: 4 minutos 

Estréia: Sem data precisa, como parte da programação da Rádio Gazeta de São Paulo, 

possivelmente no ano de 1949. 

 

Uma cópia da mesma música, juntamente com o material de orquestra, foi conservada 

pelo Arquivo Musical da Rádio Gazeta. Nessa cópia, a obra tem o nome de Lírica com a seguinte 

inscrição na capa da partitura: “Orq. de Orestes Farinello. São Paulo, 23 de Julho de 1949”. Uma 

outra cópia manuscrita, juntamente com as partes dos instrumentos foi encontrada na Musicoteca 

da Escola de Música de Brasília. A música é a mesma, mas nessa partitura, provavelmente escrita 

por Farinello, mas sem indicação de data, o nome é Intermezzo (Recordações do Teatro).  Na 

listagem de obras feita pelo próprio compositor, o nome da obra em questão é Lírica 
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(Intermezzo), com a data da composição sendo 1961. A primeira execução foi dada pela Rádio 

Gazeta.   

 

 
Exemplo musical 44 – FARINELLO, Orestes: Lírica (comp. 24 a 33). 
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4.6. COMPETIÇÕES ATLÉTICAS 

Data da composição: São Paulo, 1963. 

Origem da fonte: Manuscritos originais não autógrafos, datados de Abril e Maio de 1963.  

Orquestração: Flautim, 2 Flautas, 2 Oboés, 2 Clarinetas, 2 Fagotes, 4 Trompas, 3 Trompetes, 3 

Trombones, Tuba, Tímpanos, Tambor, Bombo, Pratos, Chocalho, Triângulo, Côco (ou madeiras), 

Cordas.  

Número de compassos: I) Tocha Olímpica – 112; 

                                         II) Prólogo – 107;  

                                         III) Box – 37;  

                                         IV) Equitação (Hipismo) – 34;  

                                         V) Judô – 34;  

                                         VI) Iatismo – 25;  

                                         VII) Volibol – 35; 

                                         VIII) Atletismo: a) Corridas  Diversas – 30, b) Saltos – 39; 

                                         IX) Bola ao Cesto – 32. 

Duração aproximada: 20 minutos 

Estréia: Sem data precisa, mas possivelmente executada e gravada para uso no documentário 

Jogos Pan-Americanos de 1963 de São Paulo, produzido pelo documentarista Primo Carbonari. 

 

Composta entre Abril e Maio de 1963, em São Paulo, a partitura foi escrita com o 

objetivo de compor a trilha sonora do Cinejornal Américas Unidas que registrou os Jogos Pan-

Americanos de 1963, em São Paulo, produzido pelo documentarista Primo Carbonari. Não se 

sabe ao certo se Farinello escreveu música para ilustrar as outras modalidades esportivas. 

Também não foi possível ainda verificar quantas e quais dessas partituras foram utilizadas 

efetivamente na edição do filme. Sobrevive, hoje, uma cópia desse documentário, que aguarda a 

viabilização de sua restauração, numa iniciativa proposta pela família do documentarista. 

Possivelmente, a partitura foi executada e utilizada no filme, pois Farinello deixou isso 

evidenciado numa listagem de suas obras, onde se lê: 

Ano: 1963, Nome: Competições Atléticas, Gênero: Orq. Sinfônica, Edição: 

manuscrito, Execução: Filme Nacional (Produção Carbonari). (Fonte 18) 
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O material referente a essa obra se encontra da seguinte forma:  

• Partitura manuscrita a lápis de todo os movimentos; 

• Material completo escrito em original para cópia heliográfica dos movimentos Prólogo e 

Tocha Olímpica; 

• Material incompleto em original para cópia heliográfica, em cópias heliográficas e em 

cópias feitas com tinta nanquim dos movimentos restantes. 
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Exemplo musical 45 – FARINELLO, Orestes: Competições Atléticas, Prólogo (comp. 6 a 11). 
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Exemplo musical 46 – FARINELLO, Orestes: Competições Atléticas, Prólogo (comp. 59 a 67). 
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5. OBRAS ORQUESTRAIS DESAPARECIDAS 

Farinello confeccionou uma lista de suas obras, na qual constam o ano da 

composição, o nome da obra, o gênero, a edição e data de execução. Essa lista compreende as 

obras escritas entre 1925 e 1978. Excetuando-se as composições comentadas nos capítulos 3 e 4 

deste artigo – e cujas partituras sobreviveram à passagem das décadas –, constam ainda de sua 

listagem seis obras às quais não tivemos acesso. Provavelmente, essas obras perderam-se ou 

encontram-se ainda desaparecidas. 

 

5.1. MANHÃ SERTANEJA  

Data da composição: São Paulo, 1934. 

Orquestração: Cordas.  

Duração: (?) 

Estréia: São Paulo, 30 de Maio de 1934. Teatro Municipal de São Paulo.  

 

Uma execução dessa obra (com o nome de Canção Sertaneja) foi realizada também 

em 9 de Julho de 1936, pela Grande Orchestra Symphonica, dirigida pelo maestro Leon 

Kaniefsky, em Sessão Cívica no Teatro Municipal de São Paulo, nas comemorações do 

Aniversário do Movimento Constitucionalista de 1932. (Fonte 04) 

 

5.2. VALSA ELEGÍACA  

Data da composição: São Paulo, 1936. 

Orquestração: Cordas.  

Duração: (?)  

Estréia: São Paulo, 19 de Maio de 1936. Teatro Sant’Anna. 

 

5.3. FUGA (TEMA FOLCLÓRICO)   

Data da composição: São Paulo, 1941. 

Orquestração: Cordas.  

Duração: (?) 

Estréia: (?) 
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5.4. IMPRESSÕES BRASILEIRAS (SOBRE TEMAS DO NOSSO FOLCLORE) 

Data da composição: São Paulo, 1944. 

Orquestração: Flautim, 2 Flautas, 2 Oboés, 2 Clarinetas, 2 Fagotes, Contrafagote, 3 Trompas, 2 

Trompetes, 2 Trombones, Tuba, Tímpanos, Percussão, Cordas.  

Movimentos: I) Anoitece; 

                        II) Saudosa Toada; 

                        III) Carnaval; 

                        IV) Último Acalanto; 

                        V) Cortejo Selvagem. 

Duração aproximada: 16 minutos (fornecida pelo compositor) 

Estréia: São Paulo, sem data precisa. Rádio Gazeta de São Paulo. Orquestra Sinfônica da Rádio 

Gazeta de São Paulo. 

 

5.5. CANÇÃO DE OUTRORA  

Data da composição: São Paulo, 1957. 

Orquestração: Cordas.  

Duração: (?) 

Estréia: São Paulo, sem data precisa. Rádio Gazeta de São Paulo. Orquestra Sinfônica da Rádio 

Gazeta de São Paulo. 

 

Uma obra para piano com o mesmo nome foi publicada pela Irmãos Vitale em 1979. 

É dedicada ao Engenheiro Agrônomo Fernando A. R. Filgueira, amigo anapolino do compositor. 

Provavelmente, trata-se da mesma composição, em versão para piano.  

 

5.6. CANTILENA  

Data da composição: São Paulo, 1964. 

Orquestração: Cordas.  

Duração: (?) 

Estréia: São Paulo, sem data precisa. Rádio Gazeta de São Paulo. Orquestra Sinfônica da Rádio 

Gazeta de São Paulo. 
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Uma obra para piano com o mesmo nome foi publicada pela Irmãos Vitale em 1971. 

Provavelmente, trata-se da mesma composição, em versão para piano.  

 

5.7. MORTE DO GUERREIRO (POEMETO SINFÔNICO) 

 

Esta obra não consta da lista de obras elaborada pelo próprio compositor. Essa 

composição é listada em algumas outras anotações esparsas e em dados biográficos mais antigos 

do acervo de documentos de Farinello. Aparece também na lista de composições publicadas 

juntamente com seus dados biográficos no verso da última página de algumas obras para piano 

editadas por Mangione, Filho & Cia. Ltda. Em uma fotocópia antiga dessa página, Farinello fez 

de próprio punho algumas complementações na lista de obras e nos dados biográficos, e, 

curiosamente, riscou da lista para piano as composições Oito Pequenas Peças e Pequena Marcha 

e da lista para grande orquestra o Poemeto Sinfônico “Morte do Guerreiro”. (Fonte 21).   
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CONCLUSÃO 

Na história da música ocidental temos um grande número de compositores que são 

contemporâneos dos grandes mestres, mas que, embora como esses, possuindo o domínio técnico 

necessário, são ilustres desconhecidos do público e da maioria dos músicos. A linha que separa o 

compositor genial de um “apenas” bem preparado tecnicamente é bastante tênue. A genialidade 

se revela apenas em um pequeno “algo mais” que os mestres detêm. Na produção sinfônica 

brasileira, Orestes Farinello, certamente figura na categoria dos “bem preparados tecnicamente”. 

Talvez as circunstâncias de sua vida, aliadas à humildade e à personalidade despretensiosa que 

sempre atestaram aqueles que com ele conviveram, tenham contribuído para esse imerecido 

esquecimento. 

Apesar da relativa obscuridade que envolveu seu nome nos últimos anos – após 

deixar a capital paulista – a análise de suas obras mostra que Farinello foi um compositor que 

merece figurar entre os mais representativos na história da música brasileira. A quantidade e a 

qualidade da produção de Farinello, frutos de uma formação sólida e completo domínio do 

métier, justificaram a investigação, a discussão e o debate de sua obra no âmbito deste trabalho. 

Sua linguagem eclética, sendo eficiente, ainda que algo arcaica, mesmo no ambiente musical das 

últimas décadas, foi resultado de uma clara opção estética por parte do compositor. Assim, apesar 

de não representar uma vanguarda nacionalista à altura de seus contemporâneos, como Mignone, 

Gnatali e Guerra-Peixe, seu lugar no repertório orquestral é assegurado pelo conservadorismo 

elegante de sua linguagem musical, sustentado por um domínio exato da escritura tímbrica e 

textural dos instrumentos, seja solo ou em grupo. Seu conceito de forma e estruturação 

harmônico-melódica assegura a suas obras um equilíbrio perfeito, das mais simples peças para 

piano, às mais elaboradas obras de câmara ou orquestrais.  

Embora sendo compositor reconhecido em São Paulo até a década de 60, a saída da 

Rádio Gazeta, seguida por curtos períodos em conservatórios da capital paulista, representou um 

grande golpe em sua vida profissional. Em 1976, Farinello aventura-se para Centro-Oeste, 

mudando-se para a cidade de Anápolis (GO), e ali se torna uma figura determinante nos rumos da 

história musical da região. Sendo um artista e pedagogo respeitado em São Paulo, o compositor 

utiliza seu prestígio na busca do melhoramento da vida musical da comunidade que o acolheu. 

Seus esforços culminaram na criação da Escola de Música de Anápolis em 1982, instituição 

mantida pela municipalidade e que, até hoje, se mantém firme no sonho do mestre: a formação 
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musical e profissional da juventude.  

Com a conclusão desse trabalho, e seus futuros desdobramentos, cremos que foi dado 

um passo importante no resgate de um compositor que, embora considerando sua influência em 

São Paulo e, mais tarde, em Goiás, estava com seu valoroso legado artístico condenado ao 

esquecimento. A partir desse trabalho, outras iniciativas certamente surgirão, contribuindo, assim, 

para a efetiva preservação de tão significativo músico brasileiro.  
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ANEXO A: LISTA DAS OBRAS DE ORESTES FARINELLO 

 
ANEXO A. 1 – PIANO SOLO 

  
ANO 

 

 
NOME DA OBRA 

 
EDIÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1925 Valsa (em Sol Maior) manuscrito  
1926? Valsa (em Lá Menor) manuscrito  
1927 Meditação (Valsa) manuscrito  
1927 Melodia (em Lá Menor) manuscrito  
1928 Valsa (em Lá Menor) manuscrito  
1928 Melodia (em Mi Maior) manuscrito  
1929 Minuetto   
1930 Gavotta   
1933 Serenata Italiana Ed. Mangione  
1939 Canto de Amor manuscrito  
1940 Sonata para Piano (4 

movimentos) 
manuscrito  

1947 Noturno Ed. Mangione  
1947 Dança Burlesca Ed. Mangione  
1947 Aquarelas Infantis Ed. Mangione Orq. Sinfônica (1965) 
1948 Ao Redor da Árvore de 

Natal 
Ed. Mangione Orq. Câmara (S.D.) 

1948 Acalanto Triste Ed. Mangione Cordas (S.D.), Sexteto 
de Cordas (1968) 

1949 Romance Ed. Mangione  

1951 Canção Campestre Ed. Mangione  

1960 Toada Ed. Irmãos Vitale Orq. Câmara (1952) 
1966 Pequena Marcha Ed. Irmãos Vitale 

(1971) 
 

1970 Elegia Ed. Arthur Napoleão 
Ltda. (Fermata do 
Brasil) 

 

1970 Nos Campos de Mato 
Grosso 

Mangione e Filhos Quinteto de cordas e 
piano (1969)  

1971 Súplica Ed. Irmãos Vitale  
1971 Intermezzo (Impressões do 

Teatro) 
Ed. Arthur Napoleão 
Ltda. 

Orq. Sinfônica (1949, 
1961) 

1971 Cantilena Ed. Irmãos Vitale Orq. Cordas (1964) 
1972 Carnaval Infantil (Suíte de 5 

peças) 
Ed. Irmãos Vitale  

1973 Seis Miniaturas Fáceis 
(Suíte de 6 peças) 

Ed. Ricordi (1977)  

1974 Troika (dois pianos) manuscrito  



 117 

1975 O Drama Eterno Ed. Irmãos Vitale  
1976  Resignação Ed. Irmãos Vitale  
1977 Marcha Fúnebre Ed. Mangione  
1978 Penumbra Matutina Ed. Mangione  
1979 Canção de Outrora Ed. Irmãos Vitale Em uma lista de obras 

elaborada pelo próprio 
autor, figura uma obra 
orquestral com o mesmo 
nome escrita em 1957. 

1979 Tarantela Mangione, Filho e 
Cia. Ltda. 

 

1980 Três Danças Antigas Fermata do Brasil Cordas (1948) 
1982 Mystic Vision  The Boston Music. 

Co. 
 

 
 

ANEXO A. 2 – CANTO E PIANO 
 

ANO 
 

 
NOME DA OBRA 

 
EDIÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1932 Simpatia manuscrito  
1934 Primavera manuscrito  
1934 Mãe manuscrito  
1937 Barca Bela manuscrito  
1945 Queixumes Ricordi Brasileira 

(1953) 
 

1953 Cantigas Ricordi Brasileira  
1953 Vela Branca Charles Tagor  

1954 Dolores Charles Tagor  
1956 Abandonado manuscrito  
1958 Velhas Ruas manuscrito Flauta, Canto e Piano 
1959 Boqueirão Lendário manuscrito  
1970 Amor, Não Chores Não Ed. Mangione  
1971 Cláudia e o Pássaro 

Dourado 
Ed. Mangione  

1987 Salmo 46 manuscrito Dueto para Contralto e 
Tenor e Piano (ou 
Órgão) 

19?? Ingenuità manuscrito  
19?? A Lina manuscrito  
19?? Cantigas manuscrito  
19?? Ninna-Nana manuscrito  
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ANEXO A. 3 – CORO 
 

ANO 
 

 
NOME DA OBRA 

 
EDIÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1931 Hino Comemorativo do 1º 
Centenário da Força Pública 
de São Paulo 

Ed. Mangione  

1935 Tristeza (4 Vozes) manuscrito  
193? Quatro Corais a Capela manuscrito  
1962 I- Adeus II – Passarinho pra 

que cantas 
manuscrito  

1977 Hino a Anápolis manuscrito  

197? Homenagem a Goiás manuscrito  
1984 Saudade (Canção) Coral e 

piano 
Fermata do Brasil Versão com Orquestra 

(S.D.) 
1987 O Cravo (Coral Infantil a 2 

Vozes e Piano) 
manuscrito  

 
 

ANEXO A. 4 – CORO E ORQUESTRA 
 

ANO 
 

 
NOME DA OBRA 

 
FORMAÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1948 Canto de Natal Ed. Mangione (1950)  
1949 Saudade (Modinha) manuscrito  
1950 Cantiga de Ninar manuscrito  
S.D. Adeus manuscrito  
S.D. Anoitece manuscrito 2 vozes e cordas 
S.D. Hino a Anápolis manuscrito  

 
 

ANEXO A. 6 – CANTO E ORQUESTRA COM PIANO OBLIGATTO 
 

ANO 
 

 
NOME DA OBRA 

 
EDIÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

(S.D.) Queixumes manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, 1945) 

(S.D.) Vela Branca manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, 1953) 

(S.D.) Ingenuitá manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, S.D.) 

(S.D.) Barca Bella manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, 1937) 

(S.D.) A Lina manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, S.D.) 
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(S.D.) Dolores manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, 1954) 

(S.D.) Cantigas manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, 1953) 

(S.D.) Ninna-Nanana manuscrito Orq. Salão (canto e 
piano, S.D.) 

 
ANEXO A. 5 – ORQUESTRA  

 
ANO 

 

 
NOME DA OBRA 

 
FORMAÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1934 Manhã Sertaneja manuscrito Cordas 
1936 Valsa Elegíaca manuscrito Cordas 
1941 Fuga (Tema Folcórico) manuscrito Cordas 
1942 Anchieta (Abertura) manuscrito Orq. Sinfônica 
1943 Crepúsculo Setranejo manuscrito Orq. Sinfônica 
1944 Impressões Brasileira (5 

peças) 
manuscrito Orq. Sinfônica 

1948 Três Danças Antigas manuscrito Cordas (piano) 

1952 Toada  manuscrito Orq. Câmara (piano, 
1960) 

1954 São Paulo (Poema 
Sinfônico) 

manuscrito Orq. Sinfônica 

1957 Canção de Outora manuscrito Orq. Sinfônica 
1958 
 

Cenas e Paisagens (Suíte 4 
movimentos) 

manuscrito  

1949 Lírica (Intermezzo) manuscrito Orq. Sinfônica (piano, 
1971) 
Existe um outro 
manuscrito da mesma 
obra datado de 1961, 
com o nome de 
Intermezzo.  

1963 Competições Atléticas manuscrito Orq. Sinfônica 
1964 Cantilena manuscrito Cordas 
1965 Aquarelas Infantis manuscrito Orq, Sinfônica (piano) 
(S.D.) Acalanto Triste manuscrito Cordas (piano 1948) 
(S.D.) Ao Redor da Árvore de 

Natal 
manuscrito Orq. Câmara (piano, 

1948) 
(S.D.) Noturno manuscrito Violino ou Violoncelo e 

Orq. De Câmara (piano 
1947, Viol ou Viol e 
piano 1947) 

(S.D.) Primavera manuscrito Orq. Câmara (canto e 
piano  1934)   
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(S.D.) Queixumes manuscrito Orq. Câmara e canto 
(canto e piano 1945) 
Orq. Salão (S.D.) 

(S.D.) Mãe manuscrito Orq. Câmara (Canto e 
piano 1934) 

 
ANEXO A. 6 – MÚSICA DE CÂMARA 

 
ANO 

 

 
NOME DA OBRA 

 
EDIÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1938 Serenata e Dança Árabe manuscrito Violino e Piano 
1946 Barcarola (Trio) manuscrito Viola, Violoncelo e 

Piano 
1947 Noturno Mangione Violino ou Violoncelo e 

Piano (piano 1947, com 
orquestra S.D.) 

1960 Lenda manuscrito Clarineta e Piano 
1967 Romance manuscrito Quinteto de Cordas e 

Piano (piano, 1949) 
1968 Acalanto Triste manuscrito Sexteto de Cordas 

(piano, 1948) 
1969 Nos Campos de Mato 

Grosso (Chôro) 
manuscrito Quinteto de Cordas e 

Piano 
(piano, 1970) 

(S.D.) Recordação (São Paulo 
Antigo) 

manuscrito Flauta e Piano 

(S.D.) Romance manuscrito Quinteto de Cordas 
(Quinteto de Cordas e 
piano, 1967, piano, 
1949) 

 
ANEXO A. 7 – ARRANJOS 

 
ANO 

 

 
NOME DA OBRA 

 
EDIÇÃO 

 
OBSERVAÇÕES 

1968 O Rei Mandou me Chamá manuscrito Quinteto de Cordas e 
Piano, sobre temas 
populares 

1967 Rapsódia Infantil manuscrito Quinteto de Cordas e 
Piano, sobre temas 
populares infantis 

1967 Momento Musical manuscrito Quinteto de Cordas e 
Piano, Composição de 
F. Schubert 

(S.D.) Estrela é Lua Nova manuscrito Quinteto de Cordas e 
Piano 
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ANEXO B: ENCARTE COM CD CONTENDO AS PARTITURAS E AS  PARTES 

 
 


